
 

 

Møteprotokoll 

 

 

 

Utvalg: Vega kommunestyre 

Møtested: Store auditorium, Brønnøysund videregående skole 

Dato: 31.05.2016 

Tidspunkt: 10:15 – 15:40 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

André Møller Leder AP 

Hilde Sprækenhus Nestleder AP 

Alf Johan Breivik Medlem AP 

Martin Skjefstad Medlem AP 

Tor Inge Lillestøl Medlem AP 

Berit Wika Medlem AP 

Ann-Hege Lervåg Medlem SP 

Arnstein Hanssen Medlem SP 

Eirin Sannes Sleteng Medlem SP 

Kari Renate Nilsen Medlem SV 

Ove Mortensen Medlem SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Mona Gilstad Medlem AP 

Per-Fredrik Bang Medlem AP 

Kjartan Sørøy Medlem KY 

Maria Marinela Nilsen Medlem SP 

   

 



Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Hårek Fredriksen 

Per-Ivar Pedersen 

Per-Fredrik Bang 

Maria M. Nilsen 

AP 

SP 

Monika G. Nilssen           Mona Gilstad   AP  

 

Merknader  sak 20 – 21/16 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Brit Skjevling Rådmann 

 

 

 

Underskrift: 

 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

  



Saksliste 

Utv.saksnr Innhold Unntatt off. 

PS 20/16 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll  

PS 21/16 Kommunereform  

 

 

Dagsorden 

 

Kl. 10.15 - Åpning -  Ordfører i Brønnøy, Johnny Hansen 

 

Kl. 10.25 - Kommuneblokk og forsterka samarbeid som veivalg i kommunereformen. 

  Nivi Analyse, Geir Vinsand 

 

Kl. 11.00 - Presentasjon av saksfremlegget 

  Rådmennene 

 

Kl. 11.30 - Spørsmål og debatt 

 

Kl. 12.30 - Lunsj 

 

Kl. 13.30 - Debatt 

 

Kl. 14.30 - Felles vedtak for det videre arbeid presenteres. 

             Ordførere 

 

Kl. 15.00 Avslutning  

 

Kaffe og frukt er tilgjengelig under hele møtet. 

 

 

  



 

 

 

PS 20/16 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 31.05.2016  

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Ordfører og varaordfører ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. 

 

 

PS 21/16 Kommunereform 

Rådmannens innstilling 

 

 

RÅDMENNENE I BINDAL, SØMNA, VEGA, VEVELSTAD OG BRØNNØY KOMMUNES FORSLAG TIL 

VEDTAK: 

 

I. Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Brønnøy kommuner slutter seg til rådmennenes 

vurderinger i felles saksframlegg - som Sør-Helgelandsregionens samlede tilnærming til kravene 

knyttet til kommunereformens utrednings- og tilsvarsplikt som er 1. juli 2016. 

 

II. Samtlige kommuner på Sør-Helgeland slutter seg til vedlagte utkast til intensjonsavtale.  

 

III. Samtlige kommuner er innforstått med Brønnøy kommunes prinsipale utgangspunkt som 

innebærer en positiv holdning til en eventuell kommunesammenslutning på Sør-Helgeland, betinget 

av at omegnskommunene Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad - som på nåværende tidspunkt er mot 

kommunesammenslutning - eventuelt endrer standpunkt på et senere tidspunkt.  

 

IV. Samtlige kommuner slutter seg til Bindal kommunes krav om muligheter for en fortsatt delt 

forvaltningsløsning. 

 



V. Ordførerne i regionen får fullmakt til å arbeide for politisk gjennomslag for prinsippene og 

intensjonene som ligger i saksframlegget, opp mot Fylkesmannen i Nordland og sentralt politisk nivå.  

 

VI. Rådmennene gis i oppdrag å bearbeide innholdet og føringene i saksframlegget slik at 

ytterligere konkretisering kan finne sted, spesielt med hensyn på utformingen av regionstyret, 

samarbeidsprosjekter og arbeidet med plusskommunekonseptet. Rådmennene bes også ivareta 

kravene til medbestemmelse og samarbeid med de ansatte slik de fremgår av Hovedavtalens 

bestemmelser. 

 

VII. Det tas sikte på et nytt felles formannskapsmøte høsten 2016 der formannskapene tar stilling 

til og fastsetter retningen og prinsippene for videre arbeid. Grunnlaget for ytterligere felles- eller 

separate kommunestyremøter vurderes av dette felles formannskapsmøte. 

 

VIII. Felles kommunestyrevedtak pr. 31.5.2016 er et endelig felles vedtak fra samtlige kommuner 

på Sør-Helgeland, sett i forbindelse med kommunenes tilsvarsfrist i forbindelse med 

kommunereformen pr.1.7.2016. Saken tas ikke opp i det enkelte kommunestyre i etterkant av 

31.5.2016-vedtaket. 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 31.05.2016  

 

Behandling: 

Det omforente forslag til vedtak/intensjonsavtale ble vedtatt mot 4 stemmer, 2 stemte blank. 

 

Vedtak: 

 

I. Vega kommune slutter seg til rådmennenes vurderinger i felles saksframlegg - som Sør-

Helgelandsregionens samlede tilnærming til kravene knyttet til kommunereformens utrednings- og 

tilsvarsplikt som er 1. juli 2016. 

 

II. Vega kommune slutter seg til vedlagte utkast til intensjonsavtale.  

 

III. Vega kommune er innforstått med Brønnøy kommunes prinsipale utgangspunkt som 

innebærer en positiv holdning til en eventuell kommunesammenslutning på Sør-Helgeland, betinget 

av at omegnskommunene Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad - som på nåværende tidspunkt er mot 

kommunesammenslutning - eventuelt endrer standpunkt på et senere tidspunkt.  

 



IV. Samtlige kommuner slutter seg til Bindal kommunes krav om muligheter for en fortsatt delt 

forvaltningsløsning. 

 

V. Ordførerne i regionen får fullmakt til å arbeide for politisk gjennomslag for prinsippene og 

intensjonene som ligger i saksframlegget, opp mot Fylkesmannen i Nordland og sentralt politisk nivå.  

 

VI. Rådmennene gis i oppdrag å bearbeide innholdet og føringene i saksframlegget slik at 

ytterligere konkretisering kan finne sted, spesielt med hensyn på utformingen av regionstyret, 

samarbeidsprosjekter og arbeidet med plusskommunekonseptet. Rådmennene bes også ivareta 

kravene til medbestemmelse og samarbeid med de ansatte slik de fremgår av Hovedavtalens 

bestemmelser. 

 

VII. Det tas sikte på et nytt felles formannskapsmøte høsten 2016 der formannskapene tar stilling 

til og fastsetter retningen og prinsippene for videre arbeid. Grunnlaget for ytterligere felles- eller 

separate kommunestyremøter vurderes av dette felles formannskapsmøte. 

 

VIII. Felles kommunestyrevedtak pr. 31.5.2016 er et endelig  vedtak fra Vega kommune, sett i 

forbindelse med kommunenes tilsvarsfrist i forbindelse med kommunereformen pr.1.7.2016. Saken 

tas ikke opp i det enkelte kommunestyre i etterkant av 31.5.2016-vedtaket. 

 

 

 

 

 

 

INTENSJONSAVTALE OM PERMANENT KOMMUNEBLOKK, POLITISK 

REGIONSTYRE OG UTVIDET FELLESFORVALTNING PÅ SØR-HELGELAND 

 

Kommunene på Sør-Helgeland er enige om følgende retning for det videre arbeid med 

kommunereformen: 

 

1. Kommunene yter i dag gode tjenester for sine innbyggere. Kommunene ser imidlertid de 

nasjonale myndigheters og fylkesmannens utfordringer med fremtidig tilgang til 

kompetanse og utviklingskraft i primærkommunene, herunder kommunenes evne til å 

yte gode og likeverdige velferdstjenester til innbyggerne. Kommunene ser at vi kan 



bli økonomisk sårbare og svakt rustet for å ivareta samfunnsutvikling på en bærekraftig 

og helhetlig måte til beste for egne innbyggere og næringsliv i fremtiden. 

 

 

2. Kommunene ser det som ønskelig å forsterke og videreutvikle det regionale samarbeidet 

på Sør-Helgeland, som svar på felles utfordringer og som en første tilnærming til 

omstilling som del av kommunereformen. Kommunene ønsker at Sør-Helgeland skal 

etableres som en permanent kommuneblokk for oppgaveløsning som krever et bredere 

perspektiv enn dagens kommuner har. Med kommuneblokk menes et fast geografisk 

samarbeids- og utviklingsområde bestående av de fem kommunene. Samtlige 

kommuner slutter seg til Bindal kommunes krav om muligheter for en fortsatt delt 

forvaltningsløsning. Kommunene ønsker at kommuneblokken skal videreutvikles til et 

sterkere integrert bo-, arbeids- og serviceområde for innbyggere og næringsliv. 

Kommuneblokken skal være kommunenes prioriterte samarbeidsregion og en arena for 

forpliktende samhandling med den øvrige forvaltning. 

 

 

3. Kommunene er enige om å opprette et politisk valgt regionstyre med forankring i 

kommunestyrene innenfor den definerte kommuneblokken. Regionstyret vil, etter å ha 

beandlet dette i lokale kommunestyrer, ha ansvar for helhetlig samfunnsutvikling og 

felles næringsmobilisering på Sør-Helgeland, herunder den videre samordning mot staten 

og regionale aktører. Regionstyret velges av og blant kommunestyrenes medlemmer. 

Ved oppstart skal regionstyret ha elleve medlemmer, hvorav tre fra Brønnøy, og to fra hver 

av kommunene Sømna, Vega, Vevelstad og Bindal, representert med posisjon og 

opposisjon fra hver av kommunene. Regionstyrets oppnevning, oppgaver, myndighet og 

finansiering klargjøres nærmere i egen sak til kommunestyrene, inkludert plan for 

avvikling av dagens regionråd. 

 

 

4. Kommunene er enige om å utvikle en sterkere fellesforvaltning for Sør-Helgeland, med 

nye regionale løsninger innenfor samfunnsutvikling og kompetansekrevende 



tjenesteproduksjon. Definerte satsingsområder skal prioriteres og det skal legges til rette 

for en balansert fordeling av kompetanse og arbeidsplasser i regionen. Nye 

samarbeidsordninger som krever politisk og administrativ samordning skal enten 

underlegges regionstyret eller organiseres etter vertskommuneregelverket i 

kommuneloven. Rådmennene gis i oppgave å bearbeide definerte satsingsområder og 

fremme forslag til nye samarbeidsordninger i regionen. 

 

 

5. Som del av den videre prosess vil regionstyret ta konkrete initiativ til endringer i etablert 

oppgavefordeling og ansvar for virkemidler som er viktig for å sikre en helhetlig 

samfunnsutvikling på Sør-Helgeland og mer sammenhengende tjenester til innbyggerne. 

Kommunenes initiativ vil innbefatte endringer i oppgavefordelingen som går ut over de 

forslag som er fremmet i stortingsmeldingen om nye oppgaver til kommunene. Det 

gjelder særlig innenfor næringsutvikling, landbruksutvikling, arbeidsmarkedspolitikk 

inkludert NAV, samt ansvaret for regional- og distriktspolitiske virkemidler, der 

regionstyret og fellesforvaltningen skal ta et helhetlig ansvar. Samtlige kommuner slutter 

seg til Bindal kommunes krav om muligheter for å forhandle sørover ved en eventuell 

tvangssammenslåing. 

 

 

6. Kommunene på Sør-Helgeland ønsker status som modellkommuner med forsøksstatus 

for å sikre en offensiv oppfølging av kommunereformen etter 1.7.2016, med bakgrunn i 

de prinsipper som er nedfelt i saksframlegget, felles kommunestyrevedtak og 

intensjonsavtalen. Kommunene stiller seg til rådighet dersom Stortinget, Regjeringen 

eller Fylkesmannen ser behov for forvaltningsforsøk eller på annen måte ønsker 

utprøving av nye løsninger for kommuner som ikke har blitt enige om 

kommunesammenslutning i den definerte reformperioden. 

 

 

 


