
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 23.06.2017 
Tidspunkt: 10:00- 14:30 
 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Per-Fredrik Bang Medlem AP 
Alf Johan Breivik Medlem AP 
Tor Inge Lillestøl Medlem AP 
Berit Wika Medlem AP 
Arnstein Hanssen Medlem SP 
Kjartan Sørøy Medlem KY 
Eirin Sannes Sleteng Medlem SP 
Kari Renate Nilsen Medlem SV 
Ove Mortensen Medlem SP 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mona Gilstad MEDL AP 
Martin Skjefstad MEDL AP 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
Nina Vesterdal MEDL SP 
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Anne Mari Nilsen Martin Skjefstad AP 
Linda Bergåker Ann-Hege Lervåg SP 
 

Merknader  Sak 22 – 37/17 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Siri Tørstad KomRev Trøndelag sak 32/17 



 

Anders Karlsson Teknisk sjef sak 31/17 
 

 

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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Teknisk sjef orienterte om 

- Fiskerihavn, anbud pr. 21.7 
- Verdensarvsenter, kommunestyret hadde befaring på Gardsøya 
- Omsorgsboliger, egen sak i kommunestyret etter ferien 

 

Rådmannen orienterte om eksamensresultat i grunnskolen 2017, rektor var tilstede. 

Skolefaglig dag i kommunestyret senere. 

 

 

Møteplan 2. halvår. 

Kommunestyret 13.10, 17.11 og 15.12. 

Formannskapet 24.8, 28.9, 19.10, 2.11 og  30.11  

 

 

PS 22/17 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll 



 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Vedtak: 

Linda Bergåker og Anne Mari Nilsen ble enstemmig valgt. 

 

 

PS 23/17 Referatsak 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

Vedtak: 

Referat nr 35/17 sendes ungdomsrådet. 

 

RS 29/17 Skatteetaten: Endret kontorstruktur i Skatteetaten 

RS 30/17 Vega Media as: Ang. ny kulturskoleavtale til høsten 

RS 31/17 Særutskrift Søknad om lærlingeplass i pleie -og omsorgstjenesten 

RS 32/17 Særutskrift Søknad om lærlingeplass i pleie- og omsorgstjenesten i Vega kommune 

RS 33/17 KomRev: Revisjonsberetning 2016 Sør-Helgeland Regionråd 

RS 34/17 Referat fra felles friluftsrådsmøte/seminar 

RS 35/17 Barne- og likestillingsdepartementetInvitasjon til å nominere kandidater til årets barne- og 
ungdomskommune 

RS 36/17 Sak 08/17 Prosjektplan forvaltningsrevisjon (Kvalitet i IKT) 

RS 37/17 Uttalelse om Polarsirkelen Lufthavn i forslag til NTP (2018 - 2029) 

 

 

PS 24/17 Høring Utredning om fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland 

Rådmannens innstilling 

Saken fremmes uten innstilling. 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

Forslag i møtet: 



Formannskapet nedsetter ei arbeidsgruppe som lager et forslag til vedtak, til kommunestyremøtet 
23.06. 

 

Arbeidsgruppa består av:  

André Møller, AP 

Arnstein Hanssen, SP 

Kjartan Sørøy, KP 

Kari Renate Nilsen, fristilt 

 

Forslag i møtet ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet nedsetter ei arbeidsgruppe som lager et forslag til vedtak, til kommunestyremøtet 
23.06. 

 

Arbeidsgruppa består av:  

André Møller, AP 

Arnstein Hanssen, SP 

Kjartan Sørøy, KP 

Kari Renate Nilsen, fristilt 

 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret støtter vedtaket fra Sør-Helgeland regionråd: 

 

Arbeidet med fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland er en svært viktig sak for Sør- 

Helgeland. Vår geografi gjør at ferge og hurtigbåt er en del av veiløsningen og livsnerven 



i samferdselen på Sør-Helgeland. Offentlig og privat virksomhet er avhengige gode ferge 

og hurtigbåttilbud skal vi ha mulighet for å utvikle oss i takt med landet for øvrig. 

Sør-Helgeland Regionråd er enige om at tilbudet bør være basert på noen prinsipper og 

hovedmål for arbeidet. Med hovedbegrunnelse i de prinsipper og hovedmål som er lagt til grunn i 
rapporten ber Sør-Helgeland Regionråd om at følgende tilbud blir tatt inn: 

 

● Hurtigbåt mellom Brønnøysund og Vega blir opprettholdt på dagens nivå. 

- Dette begrunnes med at en rekke tjenester blir lagt til regionsentret, her kan nevnes 

tannhelsetjeneste og en del andre helsetjenester som vil bli lagt til det planlagte 

distriktsmedisinske sentret i Brønnøysund.  

- Turistnæringen er i stor vekst. Denne gruppen benytter formiddagsturen ut til Vega 

 
● Hurtigbåt mellom Sandnessjøen – Herøy – Vega opprettholdes på dagens nivå. 

- Dette er eneste mulighet for å få fraktet fisk til Træna. 

● Hurtigbåt Brønnøysund – Sandnessjøen utvides med ytterligere en adgang, 

torsdager. 

- Denne båten går under betegnelsen sykehusbåten, som etter hvert har vist 

seg å være svært populær med økende belegg. Dette tilbudet binder også 

to regionsenter tettere sammen. 

● Hurtigbåt Bindal. Opprettholde hurtigbåtruten Harangsfjord, Øyen, Øksningøy, 

Bindalseidet, Hildringen, Terråk. 

- Dette er et tilbud til en befolkning hvor mange ikke har fast veiforbindelse. 

● Fergesambandet Vennesund – Holm bør få utvidet åpningstid og lengere 

supplering på sommer (juni – juli – august). 

- Dette sambandet er det mest trafikkert sambandet på fv. 17, porten til Helgeland og stor 

økning av turister 

● Fergesambandet Forvik - Tjøtta med sine 6 anløpssteder må betjenes av to ferger i 

A- og B-rute, hvorav den ene i hovedsak går direkte for å effektivisere reisen 

mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. 

- Det forutsettes smidigst mulig korrespondanse med Horn - Andalsvåg. Samtidig må 

mellomsteder betjenes på en tilfredsstillende måte både med tanke på næringsliv, 

arbeidspendlere og fastboendes behov for transport til regionsenter og lokalsykehus. Alle 

mellomsteder må få behovsanløp på alle turer, og ferge via mellomsteder må korrespondere 

med buss. Begrepet «bygderute» skal ikke benyttes. 

● Hurtigbåtanløp til Husvika og Grytåga må videreføres som i dag. 

● Sør-Helgeland Regionråd tilrår at det opprettholdes en fergeforbindelse til Stortorgnes 

(Sauren). 

- Rute 18 – 142 Brønnøysund – Stortorgnes (Sauren) har en seilingstid på 20 minutter. 

Etablering med en enkel fergekai på Toft vil redusere seilingstiden med 15 min. Dette vil 

være mer kostnadseffektivt, spare miljøet og gi bedre beredskap for området. 



- Sør-Helgeland Regionråd ser det som viktig at det opprettholdes en fergeforbindelse til 

Stortorgnes (Sauren) da trafikktallene viser stor trafikk til området. Det er stor 

reiselivsvirksomhet og mange fritidsboliger i området. Det drives fortsatt med landbruk, sau, 

med produksjon av for og grønnsaker. Dette nødvendiggjør en forbindelse med hensyn til 

transport av 

- Traktorer/landbruksmaskiner som benyttes 

-Transport av dyr. 

- Byggevirksomhet, både for næring og fritidsformål. 

- Slamtømming fra tanker i hytteområder 

- Renovasjon som skal innføres fra i sommer 

- Helgelandskraft sitt vedlikehold av strømnettet til mer enn 100 boliger og næringslivet, inkl 
beredskap ved strømbrudd. 

- Brannberedskap. Både boligene og næringsaktiviteten på øyene er 

avhengig av brannberedskap 

 

- Sør-Helgeland Regionråd går sterkt imot at hurtigbåten til Vega skal 

betjene Torgnesøyene (Sauren). En kombinasjon med hurtigbåt til Vega vil medføre forlengelse av 
reisetiden for passasjerer mellom Vega og Brønnøysund med minimum 30 minutter (tur/retur) 2 
ganger daglig. Dette vil redusere muligheten for dagpendling mellom Vega og Brønnøysund, både 
arbeidspendling og skolependling. Skoledagen blir unødvendig lang for elver som skal videre med 
buss på Vega. Hurtigbåten er heller ikke bilførende slik at det må etableres en ordning som 
tilfredsstiller næringslivet og de beredskapsmessige behov. Dette vil ikke medføre besparelser, men 
vil forverre tilbudet i området og spesielt reisende til/fra Vega dramatisk og som vil kunne hindre 
dagpendling både for skole elver og arbeidspendling. 

 

2. Kommunestyret støtter forslaget fra Vega kystparti: 

 

Hurtigbåtrute nordover. 

Vi i kystpartiet vil på ingen måte støtte et forslag om å legge ned hurtigbåtruten nordover.  

Vegas befolkning bruker sykehus i Sandnessjøen, og et godt samferdselstilbud mot Sandnessjøen er 
viktig. Bruken av båten har gått ned etter at avreisetidspunktet ble framflyttet, dette var ventet. 
Båten er viktig for lokalbefolkningen for å kunne nå de fasiliteter som ligger i Sandnessjøen. Båten er 
også viktig i utviklingen av turistnæringen og utvidelse av sesongen. Og for kommunikasjonen mellom 
øysamfunnene sør på Helgeland. Hvis hurtigbåten skal gå i sommertrafikk til Vega så vil det trenges 
et botilbud til den ansatte både på Vega og på nye endestasjon.  

 

Vi i kystpartiet ønsker et enda bedre rutetilbud nordover. Og at det blir gjeninnført en 
ettermiddagstur på fredag fra Vega.  



 

Ferjeruter:  

Opprettholde avgangene til og fra Ylvingen. Fornøyd med rutene i sommersesongen.  

Ønsker en ukentlig reise til mot Tjøtta utenfor sommersesong. En tur på torsdag ettermiddag.  

 

 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret støtter vedtaket fra Sør-Helgeland regionråd: 

 

Arbeidet med fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland er en svært viktig sak for Sør- 

Helgeland. Vår geografi gjør at ferge og hurtigbåt er en del av veiløsningen og livsnerven 

i samferdselen på Sør-Helgeland. Offentlig og privat virksomhet er avhengige gode ferge 

og hurtigbåttilbud skal vi ha mulighet for å utvikle oss i takt med landet for øvrig. 

Sør-Helgeland Regionråd er enige om at tilbudet bør være basert på noen prinsipper og 

hovedmål for arbeidet. Med hovedbegrunnelse i de prinsipper og hovedmål som er lagt til grunn i 
rapporten ber Sør-Helgeland Regionråd om at følgende tilbud blir tatt inn: 

 

● Hurtigbåt mellom Brønnøysund og Vega blir opprettholdt på dagens nivå. 

- Dette begrunnes med at en rekke tjenester blir lagt til regionsentret, her kan nevnes 

tannhelsetjeneste og en del andre helsetjenester som vil bli lagt til det planlagte 

distriktsmedisinske sentret i Brønnøysund.  

- Turistnæringen er i stor vekst. Denne gruppen benytter formiddagsturen ut til Vega 

 
● Hurtigbåt mellom Sandnessjøen – Herøy – Vega opprettholdes på dagens nivå. 

- Dette er eneste mulighet for å få fraktet fisk til Træna. 

● Hurtigbåt Brønnøysund – Sandnessjøen utvides med ytterligere en adgang, 

torsdager. 

- Denne båten går under betegnelsen sykehusbåten, som etter hvert har vist 

seg å være svært populær med økende belegg. Dette tilbudet binder også 

to regionsenter tettere sammen. 

● Hurtigbåt Bindal. Opprettholde hurtigbåtruten Harangsfjord, Øyen, Øksningøy, 



Bindalseidet, Hildringen, Terråk. 

- Dette er et tilbud til en befolkning hvor mange ikke har fast veiforbindelse. 

● Fergesambandet Vennesund – Holm bør få utvidet åpningstid og lengere 

supplering på sommer (juni – juli – august). 

- Dette sambandet er det mest trafikkert sambandet på fv. 17, porten til Helgeland og stor 

økning av turister 

● Fergesambandet Forvik - Tjøtta med sine 6 anløpssteder må betjenes av to ferger i 

A- og B-rute, hvorav den ene i hovedsak går direkte for å effektivisere reisen 

mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. 

- Det forutsettes smidigst mulig korrespondanse med Horn - Andalsvåg. Samtidig må 

mellomsteder betjenes på en tilfredsstillende måte både med tanke på næringsliv, 

arbeidspendlere og fastboendes behov for transport til regionsenter og lokalsykehus. Alle 

mellomsteder må få behovsanløp på alle turer, og ferge via mellomsteder må korrespondere 

med buss. Begrepet «bygderute» skal ikke benyttes. 

● Hurtigbåtanløp til Husvika og Grytåga må videreføres som i dag. 

● Sør-Helgeland Regionråd tilrår at det opprettholdes en fergeforbindelse til Stortorgnes 

(Sauren). 

- Rute 18 – 142 Brønnøysund – Stortorgnes (Sauren) har en seilingstid på 20 minutter. 

Etablering med en enkel fergekai på Toft vil redusere seilingstiden med 15 min. Dette vil 

være mer kostnadseffektivt, spare miljøet og gi bedre beredskap for området. 

- Sør-Helgeland Regionråd ser det som viktig at det opprettholdes en fergeforbindelse til 

Stortorgnes (Sauren) da trafikktallene viser stor trafikk til området. Det er stor 

reiselivsvirksomhet og mange fritidsboliger i området. Det drives fortsatt med landbruk, sau, 

med produksjon av for og grønnsaker. Dette nødvendiggjør en forbindelse med hensyn til 

transport av 

- Traktorer/landbruksmaskiner som benyttes 

-Transport av dyr. 

- Byggevirksomhet, både for næring og fritidsformål. 

- Slamtømming fra tanker i hytteområder 

- Renovasjon som skal innføres fra i sommer 

- Helgelandskraft sitt vedlikehold av strømnettet til mer enn 100 boliger og næringslivet, inkl 
beredskap ved strømbrudd. 

- Brannberedskap. Både boligene og næringsaktiviteten på øyene er 

avhengig av brannberedskap 

 

- Sør-Helgeland Regionråd går sterkt imot at hurtigbåten til Vega skal 

betjene Torgnesøyene (Sauren). En kombinasjon med hurtigbåt til Vega vil medføre forlengelse av 
reisetiden for passasjerer mellom Vega og Brønnøysund med minimum 30 minutter (tur/retur) 2 
ganger daglig. Dette vil redusere muligheten for dagpendling mellom Vega og Brønnøysund, både 



arbeidspendling og skolependling. Skoledagen blir unødvendig lang for elver som skal videre med 
buss på Vega. Hurtigbåten er heller ikke bilførende slik at det må etableres en ordning som 
tilfredsstiller næringslivet og de beredskapsmessige behov. Dette vil ikke medføre besparelser, men 
vil forverre tilbudet i området og spesielt reisende til/fra Vega dramatisk og som vil kunne hindre 
dagpendling både for skole elver og arbeidspendling. 

 

2. Kommunestyret støtter forslaget fra Vega kystparti: 

 

Hurtigbåtrute nordover. 

Vi i kystpartiet vil på ingen måte støtte et forslag om å legge ned hurtigbåtruten nordover.  

Vegas befolkning bruker sykehus i Sandnessjøen, og et godt samferdselstilbud mot Sandnessjøen er 
viktig. Bruken av båten har gått ned etter at avreisetidspunktet ble framflyttet, dette var ventet. 
Båten er viktig for lokalbefolkningen for å kunne nå de fasiliteter som ligger i Sandnessjøen. Båten er 
også viktig i utviklingen av turistnæringen og utvidelse av sesongen. Og for kommunikasjonen mellom 
øysamfunnene sør på Helgeland. Hvis hurtigbåten skal gå i sommertrafikk til Vega så vil det trenges 
et botilbud til den ansatte både på Vega og på nye endestasjon.  

 

Vi i kystpartiet ønsker et enda bedre rutetilbud nordover. Og at det blir gjeninnført en 
ettermiddagstur på fredag fra Vega.  

 

Ferjeruter:  

Opprettholde avgangene til og fra Ylvingen. Fornøyd med rutene i sommersesongen.  

Ønsker en ukentlig reise til mot Tjøtta utenfor sommersesong. En tur på torsdag ettermiddag.  

 

 

 

PS 25/17 Behandling av revidert Kystplan Helgeland Vega etter offentlig ettersyn, faglige 
merknader, innsigelser, i uttalelser og merknader, jf. pbl. § 5.4 og 5.6, samt 11-14, -15, - 16. 

Rådmannens innstilling 

Behandling av saken utsettes til høsten 2017 når utredning bestilt i sak F-39/17 foreligger. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

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



 

Vedtak: 

Behandling av saken utsettes til høsten 2017 når utredning bestilt i sak F-39/17 foreligger. 

 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Ordføreren foreslo at saken trekkes. 

 

Vedtak: 

Saken trekkes. 

 

 

PS 26/17 Endringer av vedtekter for Vega barnehage 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar ny ordlyd, som det framgår i saken, i følgende paragrafer i vedtektene  

for Vega barnehage: 

 

§ 3.     VEDTEKTER OG FORMÅLSPARAGRAF.  
§10.6  Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid  
§ 10.7 Reduksjon i foreldrebetaling på grunn av spesialpedagogisk hjelp 

 

§ 16.  OPPLYSNINGSPLIKT 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

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

 



Vedtak: 

Vega kommune vedtar ny ordlyd, som det framgår i saken, i følgende paragrafer i vedtektene  

for Vega barnehage: 

 

§ 3.     VEDTEKTER OG FORMÅLSPARAGRAF.  
§10.6  Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid  
§ 10.7 Reduksjon i foreldrebetaling på grunn av spesialpedagogisk hjelp 

 

§ 16.  OPPLYSNINGSPLIKT 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Ordføreren fremmet følgende forslag vedr § 10.7. 

Det må presiseres i vedtektene at spesialpedagogisk hjelp er gratis. 

Innstillinga med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar ny ordlyd, som det framgår i saken, i følgende paragrafer i vedtektene  

for Vega barnehage: 

 

§ 3.     VEDTEKTER OG FORMÅLSPARAGRAF.  

§10.6  Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid  

§ 10.7 Spesialpedagogisk hjelp er gratis. 

 

§ 16.  OPPLYSNINGSPLIKT 

 

 

 

PS 27/17 Foreldrebetaling - økning av maksimalpris 



Rådmannens innstilling 

Det vedtas følgende nye satser på foreldrebetaling fra 01.01.17: 

100 % plass kr 2 730  

 80 % plass kr 2 184 

 60 % plass kr 1 638  

 40 % plass kr 1 092 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

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

 

Vedtak: 

Det vedtas følgende nye satser på foreldrebetaling fra 01.01.17: 

100 % plass kr 2 730  

 80 % plass kr 2 184 

 60 % plass kr 1 638  

 40 % plass kr 1 092 

 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det vedtas følgende nye satser på foreldrebetaling fra 01.01.17: 



100 % plass kr 2 730  

 80 % plass kr 2 184 

 60 % plass kr 1 638  

 40 % plass kr 1 092 

 

 

PS 28/17 Vedtekter for SFO. Endring 2017 

Rådmannens innstilling 

Nye vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Vega kommune vedtas. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

Forslag i møtet: 

Formannskapet anbefaler kommunestyret å vedta nye vedtekter for SFO, med de innspill som 
fremkom i formannskapsmøtet. 

 

Forslag i møtet ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

Formannskapet anbefaler kommunestyret å vedta nye vedtekter for SFO, med de innspill som 
fremkom i formannskapsmøtet. 

 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Ordfører foreslo saken utsatt.  Enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

PS 29/17 Forskrift om rett til opphold i sykehjem 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Kommunal forskrift gjelder fra 
1.juli 2017. 

 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Kommunal forskrift gjelder fra 
1.juli 2017. 

 

 

PS 30/17 Sparstuå - søknad om utvidet skjenketid 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gir tillatelse til utvidelse av skjenketid til fra 02.00 - 03.00 for Sparstuå. 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Under denne saken erklærte Alf Johan Breivik seg inhabil og fratrådte. 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 

Kommunestyret gir tillatelse til utvidelse av skjenketid fra 02.00 – 03.00 

 

 

PS 31/17 Kjøp av areal - av 1815/34/159 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune kjøper angitt areal av eiendommen 34/159, av Vega Fiskeriutvikling 
AS. 

2. Vega kommune bekoster samtlige saksomkostninger.  
3. Kjøpesummen settes til kr 38.565,- og belastes prosjektregnskapet på bygging av nytt 

verdensarvsenter. 
 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Under denne saken møtte teknisk sjef Anders Karlsson. 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 

1. Vega kommune kjøper angitt areal av eiendommen 34/159, av Vega Fiskeriutvikling AS. 
2. Vega kommune bekoster samtlige saksomkostninger.  
3. Kjøpesummen settes til kr 38.565,- og belastes prosjektregnskapet på bygging av nytt 

verdensarvsenter. 
 

 

PS 32/17 Regnskap 2016 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommunestyre viser til kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet og godkjenner 

driftsregnskapet for 2016 som er avlagt med et mindreforbruk på kr 385 090 og 

investeringsregnskapet som er avlagt i balanse 

2. Vega kommunestyre vedtar at mindreforbruket på kr 385 090 avsettes til disposisjonsfond  

 

3. Årsberetning for 2016 godkjennes 



4. Revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning 

 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

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

 

Vedtak: 

1. Vega kommunestyre viser til kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet og godkjenner 

driftsregnskapet for 2016 som er avlagt med et mindreforbruk på kr 385 090 og 

investeringsregnskapet som er avlagt i balanse 

2. Vega kommunestyre vedtar at mindreforbruket på kr 385 090 avsettes til disposisjonsfond  

 

3. Årsberetning for 2016 godkjennes 

4. Revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Under denne saken møtte fra KomRev Trøndelag  Siri Tørstad. 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Vega kommunestyre viser til kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet og godkjenner 
driftsregnskapet for 2016 som er avlagt med et mindreforbruk på kr 385 090 og 
investeringsregnskapet som er avlagt i balanse 

 

2. Vega kommunestyre vedtar at mindreforbruket på kr 385 090 avsettes til disposisjonsfond  



 

3. Årsberetning for 2016 godkjennes 

 

4. Revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning 

 

 

PS 33/17 Vega kommunes årsmelding 2016 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding 2016 godkjennes. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

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

 

Vedtak: 

Årsmelding 2016 godkjennes. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Årsmelding 2016 godkjennes. 

 

 

PS 34/17 Økonomisk halvårsrapport I - 2017 



Rådmannens innstilling 

1. Økonomisk halvårsrapport I 2017 tas til orientering. 

 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

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

 

Vedtak: 

1. Økonomisk halvårsrapport I 2017 tas til orientering. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Økonomisk halvårsrapport I 2017 tas til orientering. 

 

 

PS 35/17 Lønnspolitisk plan 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar den foreliggende lønnspolitiske plan. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.06.2017  

 



Behandling: 

Partssammensatt utvalg: 

Under denne saken møtte fra de ansatte: Rune Kristiansen og Lena Gabrielsen. Saksbehandler 

Heidi Jenssen møtte også. 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar den foreliggende lønnspolitiske plan. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag. 

Det avholdes drøftinger tilknyttet pkt 3 i planen før endringer skjer. 

 

Innstillinga og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Vega kommune vedtar den foreliggende lønnspolitiske plan. 

Det avholdes drøftinger tilknyttet pkt 3 i planen før endringer skjer. 

 

 

PS 36/17 Rapport om finansforvaltningen pr. 30.04.17 

Rådmannens innstilling 

Rapport om finansforvaltningen for Vega kommune pr. 30.04.2017 tas til orientering. 

 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  



 

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Rapport om finansforvaltningen for Vega kommune pr. 30.04.2017 tas til orientering. 

 

 

PS 37/17 Samarbeidsavtale mellom flyktningetjenesten og NAV 

Rådmannens innstilling 

Vedlagte samarbeidsavtale mellom Vega kommune, flyktningetjenesten og NAV Vega vedtas. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 23.06.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vedlagte samarbeidsavtale mellom Vega kommune, flyktningetjenesten og NAV Vega vedtas. 

 

 

 


