
 

 

Møteprotokoll 

 

 

 

Utvalg: Vega formannskap 

Møtested: Møterommet, Kommunehuset 

Dato: 29.09.2016 

Tidspunkt: 10:00- 13:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

André Møller Leder AP 

Berit Wika Medlem AP 

Ann-Hege Lervåg Medlem SP 

Arnstein Hanssen Medlem SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Hilde Sprækenhus NESTL AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Alf Johan Breivik Hilde Sprækenhus AP 

 

Merknader Sak 105 – 116/16 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anders Karlsson Teknisk sjef sak 110/16 



 

 

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 105/16 Referatsaker  

PS 106/16 Kjøp av tomt - 1815/38/217 - Vega rådhus  

PS 107/16 Kjøp av tomt - parsell av 1815/38/28/23  

PS 108/16 A/2-2016 ASA 4303 avtale om driftstilskudd og takster for 

fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med 

kommunene 

 

PS 109/16 Anskaffelse ny el-kjele - Vega skole og samfunnshus  

PS 110/16 Samarbeidsavtale for felles brann- og redningstjeneste mellom 

Brønnøy, Vega og Vevelstad kommuner 

 

PS 111/16 Næringsfond - Aktiv Vega  

PS 112/16 Næringsfond - Vega havhotell. Restaurering.  

PS 113/16 Næringsfond -  Bente Børsheim  

PS 114/16 Næringsfond - Norway Summer Camp Vega  

PS 115/16 Søknad om prioritetsvikelse X 

PS 116/16 Flyktningetjenesten. Ny stillingshjemmel i 50 %  

 

Fylkesmannens pressekonferanse om kommunereformen ble vist i møtet. 

 

 

Orienteringer v/ordfører 

-forestående møte med miljø og klimadep. om verdensarv og forvaltning av  verneområder. 

-videre behandling av kystplan Helgeland, legges ut til 2. gangs høring av kommunene før jul     med 

sluttbehandling våren 2017 

 

PS 105/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 29.09.2016  

 

RS 85/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/41/40 - bolig med tilhørende anlegg, veg/adkomst, vann 

og kloakk. 

RS 86/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/37/24 - tilbygg bolig 

RS 87/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/38/212 - garasje 

RS 88/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/38 -Garasje 

RS 89/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/10/40 - tilbygg bolig 



RS 90/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/9/8 - tilbygg driftsbygning 

RS 91/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/41/20 - tilknytn kommunal  vannforsyning og 

utslippstillatelse 

RS 92/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/10/8 - tilbygg driftsbygninger 

RS 93/16 Tillatelse til tiltak/utslippstillatelse Byggesak - 1815/39/27 

RS 94/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/29/37 - snekkerverksted 

RS 95/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/43/51 - naust 

RS 96/16 tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/41/41 - vann og ny avkjørsel 

RS 97/16 Tillatelse til tiltak - vannforsyning Sjøbuneset boligfelt, Vegstein 

RS 98/16 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/34/147 - område B/F/K4 Gardsøya 

RS 99/16 Tillatelse til tiltak - 1815/3/129 - garasje 

RS 100/16 Tillatelse til tiltak - 1815/39/15 - avløp 

RS 101/16 Tillatelse til tiltak Bolig med tilhørende anlegg adkomst/avkjørsel, veg vann og kloakk 

Byggesak - 1815/35/173 

RS 102/16 Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen 

RS 103/16 Ansettelse 

RS 104/16 Søknad om ambulerende skjenkebevilling 03.09.16 

RS 105/16 Fradeling av parsell Delingssak - 1815/38/28/23-1B 

 

PS 106/16 Kjøp av tomt - 1815/38/217 - Vega rådhus 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune kjøper tomt til Rådhuset, gnr. 1815/38/217, til en pris av kr. 19,- pr m2. 

  

Størrelsen på tomta er 9604,30 m2 og prisen vil da bli kr. 182482,-. I tillegg kommer utgifter til 

tinglysing og dok.avg  på kr. 5087,-. Tilsammen kr. 187569,-. 

Utgiften er budsjettert i investerings-budsjettet for 2016. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 



 

Vega kommune kjøper tomt til Rådhuset, gnr. 1815/38/217, til en pris av kr. 19,- pr m2. 

  

Størrelsen på tomta er 9604,30 m2 og prisen vil da bli kr. 182482,-. I tillegg kommer utgifter til 

tinglysing og dok.avg  på kr. 5087,-. Tilsammen kr. 187569,-. 

Utgiften er budsjettert i investerings-budsjettet for 2016. 

 

PS 107/16 Kjøp av tomt - parsell av 1815/38/28/23 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune kjøper parsell av 1815/38/28, til en pris av kr 21,- pr m2.  

Størrelsen på parsellen er 309,5 m2  og prisen vil da bli kr 6499,50.  

I tillegg kommer utgifter til oppmåling og tinglysing.  
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

Vega kommune kjøper parsell av 1815/38/28, til en pris av kr 21,- pr m2.  

Størrelsen på parsellen er 309,5 m2  og prisen vil da bli kr 6499,50.  

I tillegg kommer utgifter til oppmåling og tinglysing. 

 

PS 108/16 A/2-2016 ASA 4303 avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale 

om drift av privat praksis med kommunene 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar A-rundskriv nr. 2/16. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



Vega kommune vedtar A-rundskriv nr. 2/16. 

 

PS 109/16 Anskaffelse ny el-kjele - Vega skole og samfunnshus 

Rådmannens innstilling 

1. Det anskaffes ny el-kjele – Vega skole og samfunnshus 

2. Kostnadsrammen settes til kr 135.000,- og dekkes i investeringsregnskapet gjennom 

ubrukte lånemidler VBU. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

1. Det anskaffes ny el-kjele – Vega skole og samfunnshus 
2. Kostnadsrammen settes til kr 135.000,- og dekkes i investeringsregnskapet gjennom ubrukte 

lånemidler VBU. 
 

PS 110/16 Samarbeidsavtale for felles brann- og redningstjeneste mellom Brønnøy, Vega og 

Vevelstad kommuner 

Rådmannens innstilling 

 

1. Vega kommune slutter seg til samarbeidsavtalen for felles brann- og redningstjeneste 

mellom Brønnøy, Vega og Vevelstad kommuner. 

2. Årlige driftsutgifter for avtalen på kr 1.772.088,- innarbeides i Vega kommunes 

driftsbudsjett. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

1. Vega kommune slutter seg til samarbeidsavtalen for felles brann- og redningstjeneste 
mellom Brønnøy, Vega og Vevelstad kommuner. 

2. Årlige driftsutgifter for avtalen på kr 1.772.088,- innarbeides i Vega kommunes driftsbudsjett. 
 



 

PS 111/16 Næringsfond - Aktiv Vega 

Rådmannens innstilling 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger bedriftsnettverket Aktiv Vega inntil kr 50 000,-  

(ca 10 % av kostnadsoverslaget) til gjennomføring av forprosjektet «Via Ferrata – Vega (Sundsvoll)».  

 

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. 
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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 bedriftsnettverket Aktiv Vega inntil kr 50 000,-  

(ca 10 % av kostnadsoverslaget) til gjennomføring av forprosjektet «Via Ferrata – Vega (Sundsvoll)».  

 



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. 

 

PS 112/16 Næringsfond - Vega havhotell. Restaurering. 

Rådmannens innstilling 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Viksås Hotellbygg AS inntil kr 22 500,- som utgjør 50 % av 

totale kostnader til prosjektering for restaurering av Vega havhotell. 

 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

 Bedriftsutvikling 
 

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. 
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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 Viksås Hotellbygg AS inntil kr 22 500,- som utgjør 50 % av 

totale kostnader til prosjektering for restaurering av Vega havhotell. 

 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

 Bedriftsutvikling 
 

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. 

 

PS 113/16 Næringsfond -  Bente Børsheim 

Rådmannens innstilling 

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

Formannskapet som næringsstyre innvilger Lars og Bente Børsheim inntil kr 8 000,- i tilskudd til 

prosjektering av videreforedling av kjøttprodukter. 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

 Bedriftsutvikling 
 

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. 
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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 Lars og Bente Børsheim inntil kr 8 000,- i tilskudd til 

prosjektering av videreforedling av kjøttprodukter. 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

 Bedriftsutvikling 
 

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. 

 

PS 114/16 Næringsfond - Norway Summer Camp Vega 

Rådmannens innstilling 

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

Formannskapet som næringsstyre innvilger Norway Summer Camp Vega tilskudd på inntil  

kr 10 000,- (35 %) til etablering av bedrift.  

 

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. 
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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 Norway Summer Camp Vega tilskudd på inntil  

kr 10 000,- (35 %) til etablering av bedrift.  

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. 

 

PS 115/16 Søknad om prioritetsvikelse 

 

PS 116/16 Flyktningetjenesten. Ny stillingshjemmel i 50 % 

Rådmannens innstilling 

1. Det opprettes en 50 % stilling som miljøarbeider (boveileder) i flyktningetjenesten, 

med mulighet for utvidelse til 100 %. 

2. Stillingen finansieres med statstilskudd (tilskudd til flyktninger).  
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

1. Det opprettes en 50 % stilling som miljøarbeider (boveileder) i flyktningetjenesten, med 
mulighet for utvidelse til 100 %. 

2. Stillingen finansieres med statstilskudd (tilskudd til flyktninger).  
 

 

 

 


