
 

 

Møteprotokoll 

 

 

 

Utvalg: Vega kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Dato: 20.10.2016 

Tidspunkt: 10:00-13.15 

 

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 

Kjartan Sørøy Medlem KY 

Kari Renate Nilsen Medlem SV 

Ove Mortensen Medlem SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Mona Gilstad MEDL AP 

Per-Fredrik Bang MEDL AP 

Nina Vesterdal MEDL SP 

Eirin Sannes Sleteng MEDL SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Morten Wika 

Veronica Eidem 

Per Ivar Pedersen 

Magnar Støylen 

Mona Gilstad 

Per-Fredrik Bang 

Nina Vesterdal 

Eirin Sannes 

AP 

AP 

SP 

SP 

 

Merknader Sak  48/16 – 59/16 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anders Karlsson Teknisk sjef sak 57/16 



 

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Orienteringssaker: 

Teknisk sjef 

- Omsorgsboliger 

- Fiskerihavn Gardsøya 
Ordfører 

- Om fiberutbygging 

- Varslet stopp i leveranse fra fiskebruket 28.10.16 pga fraktkostnader  

- Organisering av frivillighetssentralen 
 

 

PS 48/16 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  

Vedtak: 

Veronica Eidem og Kjartan Sørøy ble enstemmig valgt. 

 

PS 49/16 Referatsak 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  

 

 



RS 38/16 Eierstrategi for Helgeland Kraft AS - innkalling til rådmannsmøte 

RS 39/16 Brev til styret i Helse Nord fra Helgelandskommunene 

RS 40/16 Kopi av brev til styret i Helse Nord fra Helgelandskommuner 

RS 41/16 Uttalelse vedrørende ivaretakelse av verdensarven 

RS 42/16 Anmodning om bosetting av flyktninger 2017 

RS 43/16 Granes høringssvar - etablering av konsern - Helgeland Kraft AS 

RS 44/16 Vega forliksråd - oppnevning for perioden 1.1.17 - 1.1.21 

RS 45/16 Utredning om sammenslåing mellom KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge 

PS 50/16 Salg av festetomt - 1815/35/68/9 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner salg av gnr. 35, bnr. 68, feste nr. 9, 

til en pris av 12,- kr m2 og gebyrer. 

 

I medhold av reguleringsplan Lauvberget boligfelt innvilges fradeling av festetomt f.nr. 

35/68/9, jf. plan og bygningslovens § 20-1, m. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016  

 

Behandling: 

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

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner salg av gnr. 35, bnr. 68, feste nr. 9, 

til en pris av 12,- kr m2 og gebyrer. 

 

I medhold av reguleringsplan Lauvberget boligfelt innvilges fradeling av festetomt f.nr. 

35/68/9, jf. plan og bygningslovens § 20-1, m. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  



 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner salg av gnr. 35, bnr. 68, feste nr. 9, 

til en pris av 12,- kr m2 og gebyrer. 

 

I medhold av reguleringsplan Lauvberget boligfelt innvilges fradeling av festetomt f.nr. 

35/68/9, jf. plan og bygningslovens § 20-1, m. 

 

 

PS 51/16 Søknad om kjøp av tilleggsareal/grensejustering - 1815/38/15 av gnr. 38, 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner salg av tilleggsareal til gnr. 38, bnr. 15 til en pris av 12,- kr m2 og 

gebyrer. 

 

I medhold av reguleringsplan Gladstad Vest boligfelt innvilges fradeling av tilleggsareal av gnr. 39, 

bnr. 76, og gnr. 38, bnr. 106 til gnr. 38, bnr. 15, jf. plan og bygningslovens § 20-1, m. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016  

 

Behandling: 

 

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

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner salg av tilleggsareal til gnr. 38, bnr. 15 til en pris av 12,- kr m2 og 

gebyrer. 

 



I medhold av reguleringsplan Gladstad Vest boligfelt innvilges fradeling av tilleggsareal av gnr. 39, 

bnr. 76, og gnr. 38, bnr. 106 til gnr. 38, bnr. 15, jf. plan og bygningslovens § 20-1, m. 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner salg av tilleggsareal til gnr. 38, bnr. 15 til en pris av 12,- kr m2 og 

gebyrer. 

I medhold av reguleringsplan Gladstad Vest boligfelt innvilges fradeling av tilleggsareal av gnr. 39, 

bnr. 76, og gnr. 38, bnr. 106 til gnr. 38, bnr. 15, jf. plan og bygningslovens § 20-1, m. 

 

 

PS 52/16 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. 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 29.09.2016  

 

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. 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

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 53/16 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.  

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 29.09.2016  

 

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. 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  



 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

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 54/16 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. 
 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 29.09.2016  

 

Behandling: 

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

 

Vedtak: 

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

lånemidler VBU. 
 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

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 55/16 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).  

 
 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 29.09.2016  

 

Behandling: 

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

 

Vedtak: 

 

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

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

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

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). 



 

PS 56/16 Forprosjekt bussholdeplass Gladstad og sikker skoleveg 

Rådmannens innstilling 

Tiltaket ses i sammenheng med trafikksikkerhetsplan og prioriteres slik: 

 

1. Prioritering av bussholdeplass på Gladstad jf. prioritet 1 i Trafikksikkerhetsplan. 

Tiltaket prosjekteres og landskapsarkitekt engasjeres i 2016. Kostnadsramme kr. 

80.000,-.  

I tillegg kommer saksbeh.utg, kunngjøring o.l. på ca kr. 20.000,-.   

Tilsammen kr.100.000,-.  

2. Tiltak som utskifting av veilysarmatur i forbindelse med sikker skoleveg i grendene 

Igerøy, Gladstad, Valla og Ylvingen utredes og det fremlegges gjennomføringsplan og 

kostnadsoverslag for tiltaket. 
 

Kommunen søker om midler/del finansiering i fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler og eventuell 

finansiering tas inn i årsbudsjett/økonomiplan for 2017. 

 

Kommunen vil vurdere eventuelt samarbeide og finansiering når dette foreligger til Ul Friheten. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016  

 

Behandling: 

 

Ordføreren foreslo at pkt 2 gjelder alle grendene. 

Innstillinga og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tiltaket ses i sammenheng med trafikksikkerhetsplan og prioriteres slik: 

 

1. Prioritering av bussholdeplass på Gladstad jf. prioritet 1 i Trafikksikkerhetsplan. Tiltaket 

prosjekteres og landskapsarkitekt engasjeres i 2016. Kostnadsramme kr. 80.000,-.  

I tillegg kommer saksbeh.utg, kunngjøring o.l. på ca kr. 20.000,-.   

Tilsammen kr.100.000,-.  

2. Tiltak som utskifting av veilysarmatur i forbindelse med sikker skoleveg i alle  grendene 

utredes og det fremlegges gjennomføringsplan og kostnadsoverslag for tiltaket. 



 

Kommunen søker om midler/del finansiering i fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler og eventuell 

finansiering tas inn i årsbudsjett/økonomiplan for 2017. 

 

Kommunen vil vurdere eventuelt samarbeide og finansiering når dette foreligger til Ul Friheten. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Tiltaket ses i sammenheng med trafikksikkerhetsplan og prioriteres slik: 

 

1. Prioritering av bussholdeplass på Gladstad jf. prioritet 1 i Trafikksikkerhetsplan. Tiltaket 

prosjekteres og landskapsarkitekt engasjeres i 2016. Kostnadsramme kr. 80.000,-.  

I tillegg kommer saksbeh.utg, kunngjøring o.l. på ca kr. 20.000,-.   

Tilsammen kr.100.000,-.  

2. Tiltak som utskifting av veilysarmatur i forbindelse med sikker skoleveg i alle  grendene 

utredes og det fremlegges gjennomføringsplan og kostnadsoverslag for tiltaket. 

 

Kommunen søker om midler/del finansiering i fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler og eventuell 

finansiering tas inn i årsbudsjett/økonomiplan for 2017. 

 

Kommunen vil vurdere eventuelt samarbeide og finansiering når dette foreligger til Ul Friheten. 

 

 

PS 57/16 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. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 29.09.2016 

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. 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

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 58/16 Investeringsbudsjettet 2016 

Rådmannens innstilling 

1. Økonomisk rapport vedr. investeringsbudsjettet 2016 tas til orientering 

2. Investeringsprosjektet "IKT i hele kommunen" ("Øyriket IKT") tilføres 2 mill kr som dekkes med økt 

låneopptak. 

 



 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Økonomisk rapport vedr. investeringsbudsjettet 2016 tas til orientering 

2. Investeringsprosjektet "IKT i hele kommunen" ("Øyriket IKT") tilføres 2 mill kr som dekkes med økt 

låneopptak. 

 

 

PS 59/16 Forvaltningsrevisjonen Rapport  samhandlingsreformen 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet tar forvaltningsrevisjonen sin rapport om samhandlingsreformen til orientering med 

følgende hovedkonklusjoner: 

Vega kommune oppfyller kravet om medvirkning og informasjon overfor ansatte og brukere, det er 

etablert system og rutiner for mottak av utskrivningsklare pasienter og kommunen har satt i gang et 

arbeid for å få oversikt over befolkningens helsetilstand. Folkehelseperspektivet er synliggjort i 

kommunens planarbeid.  

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.10.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet tar forvaltningsrevisjonen sin rapport om samhandlingsreformen til orientering med 

følgende hovedkonklusjoner: 

Vega kommune oppfyller kravet om medvirkning og informasjon overfor ansatte og brukere, det er 

etablert system og rutiner for mottak av utskrivningsklare pasienter og kommunen har satt i gang et 

arbeid for å få oversikt over befolkningens helsetilstand. Folkehelseperspektivet er synliggjort i 

kommunens planarbeid. 



 

 

 


