
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 31.03.2017 
Tidspunkt: 10:00- 15:00 
 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Arnstein Hanssen Medlem SP 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Berit Wika MEDL AP 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Per Fredrik Bang Berit Wika AP 
Eirin Sannes Sleteng         Ann-Hege Lervåg              SP 

Merknader 
Sak 23 – 32/17 
 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  
 

 

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. 



 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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2018-2029 - RTP - handlingsprogram 2018-2021 
 

PS 25/17 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak - rammetillatelse 
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Ordføreren orienterte om: 

-fiberutbygging, Sundsvold og Grimsøy trekkes ut. Informasjonsmøter i uke 14. 

-skolemat – offisiell åpning i mai. 

-samferdsel, ordfører og rådmann har deltatt på Helgelandskonferansen denne uka. 

-nedleggelse passutstedelse, sak i S-H regionråd. 

-lysløypa – framdrift 

-Gardsøya, verdensarvsenter og fiskerihavn. 

 

Rådmannen 

Barnehagen- dispensasjoner som pedagogisk leder blir sak i neste møte. 

 

 

 

 

 

 

 

PS 23/17 Referatsaker 



Saksprotokoll i Vega formannskap - 31.03.2017  

Vedtak: 

Ref nr 27/17-  Avslag 

Ref nr 28/17 - Avslag 

Ref nr 29/17-  Elevbedrift 8. kl innvilges kr. 1.500, enstemmig 

Ref nr 30/17 – Ordfører tar et møte med Helgeland museum om saken. 

Ref nr 32/17 - Formannskapet foreslår Andre Møller gjenvalgt til styret i Helgeland Kraft AS 

Ref nr 33/17-  Formannskapet foreslår Vigdis U. Hansen gjenvalgt til styret i SHMIL  

Ref nr 34/17 – Barnas Turlag Vega innvilges kr. 5.000,- , enstemmig 

Ref nr 40/17 – Lena Fagerwing gis tillatelse til bruk av kommunalt område på Nes i tiden 15.5  

Til 1.10.17. 

Ref nr 43/17 – Søknaden er mottatt. Den vil bli behandlet i forbindelse med kommunens 

Trafikksikkerhetsplan. 

 

RS 26/17 Tillatelse til tiltak /omdisponering av dyrket mark Byggesak - 1815/16/8 - garasje 

RS 27/17 Natur og Ungdom: Søknad om tilskudd til sommerleir i Lofoten 

RS 28/17 Snorre Nicolaisen: Søknad om støtte til  Prosjekt Helgelandsbok 

RS 29/17 8. kl: Søknad om tilskudd til elevbedrift 

RS 30/17 NFK: Invitasjon til oppstartsmøte og arbeidsseminar om krigsminner i Nordland 

RS 31/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/38/114 - Utvidelse Hommelstø Trelast 

RS 32/17 Helgeland Kraft as: Valg av styremedlemmer 

RS 33/17 Innspill til valgkomiteen i SHMIL 

RS 34/17 Barnas turlag Vega :Søknad om støtte til aktiviteter 

RS 35/17 Søknad ambulerende skjenkebevilling 18.03 Vega samfunnshus 

RS 36/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/22/8 - tilbygg fritidsbolig 

RS 37/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/95/2 - Reparasjon av pipe/ildsted. 

RS 38/17 Nærpolitireformen i Nordland - status og framdrift 

RS 39/17 Sør-Helgeland Regionråd: Nedleggelse av pass-utstedelse 

RS 40/17 Lena Fagerwing: Forespørsel om bruk av kommunal mark  på Nes 

RS 41/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/3/123 - fritidsbolig med tilhørende anlegg, adkomst/veg, 
vann og kloakk. 



 

RS 42/17 Tillatelse til tiltak/rammetillatelse Byggesak - 1815/34/147 - Vega verdensarvsenter 

RS 43/17 Søknad om støtte til drift av veilys 

RS 44/17 Riksantikvaren overtar som kulturminnemyndighet 

 

PS 24/17 Uttalelse ved Høring Regional Transportplan for Nordland 2018-2029 - RTP - 
handlingsprogram 2018-2021 

Rådmannens innstilling 

Kommunen viser til vedtak i K-sak 62/2016 og Sør – Helgelands regionråds behandling av høring av 
RTP som bes inntatt og prioritert i forslag til RTP 2018 – 2021.  
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

Vedtak: 

Kommunen viser til vedtak i K-sak 62/2016 og Sør – Helgelands regionråds behandling av høring av 
RTP som bes inntatt og prioritert i forslag til RTP 2018 – 2021. 

 

PS 25/17 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak - rammetillatelse Byggesak - 1815/98/5 - hus 
til sau 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av ny 

Sauekve/fjøs som omsøkt BYA i Skogsholmen jf. søknad på gnr. 98, bnr. 5 på følgende vilkår og 
grunnlag. 

Dispensasjon fra arealplanbestemmelsene i kommuneplan 2010 om generelt 

byggeforbud i § 3 og § 8 og byggeforbud i strandsonen (20 m) pbl. § 1-8, innvilges i 

medhold av pbl. § 19 – 1 (dispensasjon) på følgende grunnlag/interesseavveining jf. Pbl. 

§ 19-2:  

Søker/tiltakshaver er forvalter av sau i Skogsholmen i næringssammenheng og er derfor en viktig 
bidragsyter til opprettholdelse av status og den del kulturarven, også i forhold til verdensarvstatus.  

Denne formen for drift og forvaltning av kulturlandskapet av sau som husdyr i området er svært 

viktig for kommunen, jf. forvaltningsplan for øyområdene. Ut fra dette er det svært viktig at husdyr i 
området har muligheter for tilfredsstillende husvære. 

 

Rammetillatelse for oppføring bygningen innvilges i samsvar med dette jf. Pbl. § 20-1. 



Før tiltaket kan igangsette skal det foreligge avklarende igangsettingssøknad, med nøyaktig 
plassering i kart og i strandsonen (vedlagte kartskisse er for utydelig). 
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Behandling: 

Ordføreren fremmet følgende forslag. 

« Formannskapet er positiv til beiting i Skogsholmen. Før formannskapet fatter endelig vedtak i saken 
ønsker formannskapet en nærmere orientering om tiltaket.»  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet er positiv til beiting i Skogsholmen. Før formannskapet fatter endelig vedtak i saken 
ønsker formannskapet en nærmere orientering om tiltaket.  

 

PS 26/17 Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen. 

Rådmannens innstilling 

Vega formannskap gir SNO-Helgeland, fritak fra båndtvang for hund jf. hundeloven § 9 (unntak fra 
sikringsreglene) i perioden april-mai for å drive predatorbekjempelse av mink for å sikre 
ærfuglbestanden og medvirke til at de OUV(universelle verdiene) opprettholdes i Vegaøyan 
verdensarvområde i Vega kommune. 

 

Vilkår: 

● Hund kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet (søke 
etter og felle mink) 

● Fritaket gjelder fra 2017 tom 2020 i perioden april-juni og for spesialtrente hunder 
som SNO-Helgeland ved Runar Jostein Omnø engasjerer til formålet.  

● Vega kommune ber om en årlig rapport fra SNO der erfaringen med tiltaket beskrives 
og med angivelse av tid, sted og resultat. 

● Søker er selv ansvarlig for innhenting av grunneiernes samtykke til bruk av hund i 
området for iverksetting av skjøtselstiltaket. 

● Nødvendige tillatelser fra vernemyndighetene må også innhentes for Vegaøyan 
verneområde. 

● Fritaket gjelder unntaksvis for dunværa også i juni, dersom det blir akutt behov for å 
iverksette skadefelling av mink og det vil være behov for bruk av løs hund. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Vega formannskap gir SNO-Helgeland, fritak fra båndtvang for hund jf. hundeloven § 9 (unntak fra 
sikringsreglene) i perioden april-mai for å drive predatorbekjempelse av mink for å sikre 
ærfuglbestanden og medvirke til at de OUV(universelle verdiene) opprettholdes i Vegaøyan 
verdensarvområde i Vega kommune. 

 

Vilkår: 

● Hund kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet (søke etter og 
felle mink) 

● Fritaket gjelder fra 2017 tom 2020 i perioden april-juni og for spesialtrente hunder som 
SNO-Helgeland ved Runar Jostein Omnø engasjerer til formålet.  

● Vega kommune ber om en årlig rapport fra SNO der erfaringen med tiltaket beskrives og med 
angivelse av tid, sted og resultat. 

● Søker er selv ansvarlig for innhenting av grunneiernes samtykke til bruk av hund i området 
for iverksetting av skjøtselstiltaket. 

● Nødvendige tillatelser fra vernemyndighetene må også innhentes for Vegaøyan 
verneområde. 

● Fritaket gjelder unntaksvis for dunværa også i juni, dersom det blir akutt behov for å 
iverksette skadefelling av mink og det vil være behov for bruk av løs hund. 

 

PS 27/17 Avtale om drift av turistinformasjonen i 2017 

Rådmannens innstilling 

Avtale mellom Vega kommune og Vega Verdensarvsenter om kjøp av tjenester innenfor reiseliv og 
drift av turistinformasjon i 2017 vedtas.  
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 

Avtale mellom Vega kommune og Vega Verdensarvsenter om kjøp av tjenester innenfor reiseliv og 
drift av turistinformasjon i 2017 vedtas.  

 

PS 28/17 Vega Verdensarvsenter AS. Søknad om driftstilskudd 2017 



Rådmannens innstilling 

Vega Verdensarvsenter AS gis et driftstilskudd på kr 100 000 i 2017. 

Tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfondet. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

Vedtak: 

Vega Verdensarvsenter AS gis et driftstilskudd på kr 100 000 i 2017. 

Tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfondet. 

 

PS 29/17 Eierstrategi Helgeland Kraft AS 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret slutter seg til Rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft 
AS datert 17. februar 2017. 
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Behandling: 

Under denne saken var ordfører Andre Møller inhabil og fratrådte. 

Varaordfører Hilde Sprækenhus overtok møteledelsen og fremmet følgende forslag på vegne av AP: 

 

1. Vega formannskap forutsetter at rådmannsgruppens anbefalinger til felles eierstrategi for 
Helgeland Kraft AS er grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets 
generalforsamling. 

2. For å følge opp saken fram til selskapets generalforsamling, får varaordfører fullmakt til å 
kontakte de andre eierkommunene for å jobbe frem en politisk enighet om en felles 
eierstrategi. 

3. Mandat for forhandlingene: 
● Rådmannsgruppens punkt 5.4.1 utgår, og dagens ordning med distriktsvis 

styrerepresentasjon i morselskapet videreføres. 
● Rådmannsgruppens punkt 2.3, stemmerettsbegrensning: Dagens ordning med 

stemmerettsbegrensning videreføres. 
● Rådmannsgruppens pkt. 2.2, omsetningsbegrensning: Formannskapet er i 

utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning, men delegerer 
fullmakt til varaordfører til å forhandle med de øvrige kommuner vedrørende dette 
punkt. 

4. Resultatet av forhandlinger legges frem i formannskapsmøte 4. mai 2017, slik at 
formannskapet får behandlet dette før generalforsamling 5. mai 2017. 



 

Ved alternativ votering mellom innstillinga og varaordførerens forslag, falt innstillinga, 4 stemte for 
forslaget. 

 

Vedtak: 

 

1. Vega formannskap forutsetter at rådmannsgruppens anbefalinger til felles eierstrategi for 
Helgeland Kraft AS er grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets 
generalforsamling. 

2. For å følge opp saken fram til selskapets generalforsamling, får varaordfører fullmakt til å 
kontakte de andre eierkommunene for å jobbe frem en politisk enighet om en felles 
eierstrategi. 

3. Mandat for forhandlingene: 
● Rådmannsgruppens punkt 5.4.1 utgår, og dagens ordning med distriktsvis 

styrerepresentasjon i morselskapet videreføres. 
● Rådmannsgruppens punkt 2.3, stemmerettsbegrensning: Dagens ordning med 

stemmerettsbegrensning videreføres. 
● Rådmannsgruppens pkt. 2.2, omsetningsbegrensning: Formannskapet er i 

utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning, men delegerer 
fullmakt til varaordfører til å forhandle med de øvrige kommuner vedrørende dette 
punkt. 

4. Resultatet av forhandlinger legges frem i formannskapsmøte 4. mai 2017, slik at 
formannskapet får behandlet dette før generalforsamling 5. mai 2017. 

 

 

PS 30/17 Kommunalt viltfond - søknad om støtte. 

Rådmannens innstilling 

Vega formannskap innvilger et engangstilskudd på inntil kr 10 500 til «Vega jakt» Tilskuddet dekkes 
av tidligere avsatte midler til «Kommunalt grunneierlag» (konto 25100481) med formål 
predatorbekjempelse. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Vega formannskap innvilger et engangstilskudd på inntil kr 10 500 til «Vega jakt» Tilskuddet dekkes 
av tidligere avsatte midler til «Kommunalt grunneierlag» (konto 25100481) med formål 
predatorbekjempelse. 



 

PS 31/17 Næringsfond - Sørbygdfestivalen 2017 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

Formannskapet som næringsstyre innvilger / avslår 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

● Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
 

For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte og gruppeunntak. 
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Behandling: 

Ordføreren foreslo tilskudd  inntil kr. 10.000,- 

Innstillinga og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr. 10.000,- til aktivitetsdag på Eidem under 
Vegadagene 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

● Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
 

For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte og gruppeunntak. 

 



 

PS 32/17 Næringsfond - Vega Kystlag 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 15 000,- til prosjektet "Videre formidling av 
Vegas kystkulturhistorie". 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak) 
 

For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.   Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 15 000,- til prosjektet "Videre formidling av 
Vegas kystkulturhistorie". 

 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak) 
 

For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 

 

 


