
Møteprotokoll

Utvalg: Vega formannskap
Møtested: Møterommet, Kommunehuset
Dato: 08.09.2016
Tidspunkt: 10:00- 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
André Møller Leder AP
Hilde Sprækenhus Nestleder AP
Berit Wika Medlem AP
Arnstein Hanssen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ann-Hege Lervåg MEDL SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader Sak 93/16 – 104/16

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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______________________ ______________________
______________________

______________________ ______________________
_______________________

______________________ ______________________
_______________________

Saksliste
Utv.saksnr Innhold Unntatt off.

PS 93/16 Referatsaker

RS 68/16 Epost - Signalanløp hurtigbåt Hysværet

RS 69/16 Norsk Bassetklubb: Informasjon om NM Drev 2015

RS 70/16 Helgeland Regionråd: Service - reiseliv

RS 71/16 SHR: Ny kontorstruktur i Skatteetaten

RS 72/16 Riksantikvaren: Verdensarvsenter - Tilskudd fra statsbudsjettet 
2016 kr. 6 000 000

RS 73/16 NFK/Statens vegvesen: Utbetaling av trafikksikkerhetsmidler -
Rørøy

RS 74/16 ***** ***** ***** X

RS 75/16 Ansettelse av undervisningsinspektør

RS 76/16 Ansettelse i undervisningsstillinger

RS 77/16 ***** ***** ***** X

RS 78/16 Ansettelse helsesøster

RS 79/16 Tillatelse til tiltak Bruksendring - 1815/41/32

RS 80/16 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/99/17 - fradeling av 
sjøhustomt

RS 81/16 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/99/3 - tomt til brygge

RS 82/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/38/72 - tilbygg bolig

RS 83/16 Fradeling av festetomt Endring av matrikkelenhet -
1815/38/1/112

RS 84/16 Helgeland Historielag: Søknad om støtte til årboka for 2016

PS 94/16 Leksehjelp i grunnskolen i Vega kommune

PS 95/16 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 3, bnr. 19
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PS 96/16 Søknad om SMIL midler - etablering av lagerplass for 
rundball - John Arne Ludvigsen

PS 97/16 Søknad om SMIL midler - restaurering av uthus - Halvard 
Henriksen

PS 98/16 Høring, endring av lov om konsesjon, lov om jord, lov om 
odelsretten og åsetesretten

PS 99/16 Salg av festetomt - 1815/35/68/9

PS 100/16 Søknad om kjøp av tilleggsareal/grensejustering - 1815/38/15 av 
gnr. 38,

PS 101/16 Vannavgift - 1815/28/17

PS 102/16 Forprosjekt bussholdeplass Gladstad og sikker skoleveg

PS 103/16 Utlysing av stillinger i Vega barnehage

PS 104/16 Søknad om startlån X

Ordfører orienterte om:
- Rapporten Vegaøyan verdensarv – visuell karakter.  Et notat om saken ble delt ut. 
-forprosjekt «Via ferrata» (klatresti) som planlegges på Sundsvold.
-utbygging av Hommelstø Trelast, Gladstad.

Varaordfører orienterte om frivillighetssentralen og om rekruttering av ny leder når dagens 
leder går av med pensjon.

PS 93/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016 

Vedtak:
Referat nr. 84:
Helgeland Historielag innvilges kr. 1200 i støtte til utgivelse av årbok 2016. Dekkes av 
formannskapets konto for tilleggsbevilgninger.

RS 68/16 Epost - Signalanløp hurtigbåt Hysværet
RS 69/16 Norsk Bassetklubb: Informasjon om NM Drev 2015
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RS 70/16 Helgeland Regionråd: Service - reiseliv
RS 71/16 SHR: Ny kontorstruktur i Skatteetaten
RS 72/16 Riksantikvaren: Verdensarvsenter - Tilskudd fra statsbudsjettet 2016 kr. 6 000 000
RS 73/16 NFK/Statens vegvesen: Utbetaling av trafikksikkerhetsmidler - Rørøy
RS 74/16 ***** ***** *****
RS 75/16 Ansettelse av undervisningsinspektør
RS 76/16 Ansettelse i undervisningsstillinger
RS 77/16 ***** ***** *****
RS 78/16 Ansettelse helsesøster
RS 79/16 Tillatelse til tiltak Bruksendring - 1815/41/32
RS 80/16 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/99/17 - fradeling av sjøhustomt
RS 81/16 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/99/3 - tomt til brygge
RS 82/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/38/72 - tilbygg bolig
RS 83/16 Fradeling av festetomt Endring av matrikkelenhet - 1815/38/1/112
RS 84/16 Helgeland Historielag: Søknad om støtte til årboka for 2016
PS 94/16 Leksehjelp i grunnskolen i Vega kommune

Rådmannens innstilling

Vega kommune tilbyr leksehjelp for elever på 4. - 7. trinn 2 timer pr uke, til sammen 8 timer. 
Tilbudet gis av assistenter. Det settes inn en assistent pr 20 elever.
Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016 

Behandling:

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vega kommune tilbyr leksehjelp for elever på 4. - 7. trinn 2 timer pr uke, til sammen 8 timer. 
Tilbudet gis av assistenter. Det settes inn en assistent pr 20 elever.

PS 95/16 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 3, bnr. 19
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Rådmannens innstilling

1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003 gir Vega kommune Petter Kristian og 
Cathrine Berg-Mortensen konsesjon på erverv av gnr. 3, bnr. 19 i Vega kommune.
2. Det er ikke boplikt på eiendommen men landbruksarealet må drives selv eller ved bortleie 
jf. Jordlovens § 8. Det settes vilkår om å framlegge plan for drift av beitearealene innen 
01.09.2017.
3. Prisen på fast eiendom er satt til kr. 1 090 000. Vega kommune har ingen kommentarer til
prisen, jamfør konsesjonsloven § 9.

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016 

Behandling:
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003 gir Vega kommune Petter Kristian og 
Cathrine Berg-Mortensen konsesjon på erverv av gnr. 3, bnr. 19 i Vega kommune.
2. Det er ikke boplikt på eiendommen men landbruksarealet må drives selv eller ved bortleie 
jf. Jordlovens § 8. Det settes vilkår om å framlegge plan for drift av beitearealene innen 
01.09.2017.
3. Prisen på fast eiendom er satt til kr. 1 090 000. Vega kommune har ingen kommentarer til
prisen, jamfør konsesjonsloven § 9.

PS 96/16 Søknad om SMIL midler - etablering av lagerplass for rundball - John Arne 
Ludvigsen

Rådmannens innstilling

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert
10.02.16, fattes følgende vedtak:
John Arne Ludvigsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 20 000, for etablering av lagerplass for 
rundballer. Plassene skal anlegges i henhold til kartskisse vedlagt søknaden.
Tilskuddet utgjør ca. 45 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 
31.12.2017.
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Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016 

Behandling:
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert
10.02.16, fattes følgende vedtak:
John Arne Ludvigsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 20 000, for etablering av lagerplass for 
rundballer. Plassene skal anlegges i henhold til kartskisse vedlagt søknaden.
Tilskuddet utgjør ca. 45 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 
31.12.2017.

PS 97/16 Søknad om SMIL midler - restaurering av uthus - Halvard Henriksen

Rådmannens innstilling

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert
10.02.16, fattes følgende vedtak:
Halvard Henriksen innvilges SMIL tilskudd på kr. 60 000,- for istandsetting av gammelt
uthus/stabbur på tunet. Tilskuddet utgjør 30 % av kostnadsoverslaget og dekker 
materialkostnadene.
Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2018.

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016 

Behandling:
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert
10.02.16, fattes følgende vedtak:
Halvard Henriksen innvilges SMIL tilskudd på kr. 60 000,- for istandsetting av gammelt
uthus/stabbur på tunet. Tilskuddet utgjør 30 % av kostnadsoverslaget og dekker 
materialkostnadene.
Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2018.

PS 98/16 Høring, endring av lov om konsesjon, lov om jord, lov om odelsretten og 
åsetesretten

Rådmannens innstilling

Vega kommune støtter ikke forslagene :
⦁ Unntaksbestemmelse i jordloven og konsesjonsloven om deling av eiendom 

ved salg av tilleggsjord.
⦁ Fradeling av tomter uten jordlovsbehandling.
⦁ Lemping i regelen om varighet på leieavtaler, jordlovens § 8

Vega kommune har ikke merknader til de øvrige foreslåtte endringer i høringsnotatet.

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016 

Behandling:

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vega kommune støtter ikke forslagene :
- Unntaksbestemmelse i jordloven og konsesjonsloven om deling av eiendom ved salg 
av tilleggsjord.
- Fradeling av tomter uten jordlovsbehandling.
- Lemping i regelen om varighet på leieavtaler, jordlovens § 8

Vega kommune har ikke merknader til de øvrige foreslåtte endringer i høringsnotatet.
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PS 99/16 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.

PS 100/16 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.
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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.

PS 101/16 Vannavgift - 1815/28/17

Rådmannens innstilling

Formannskapet opprettholder tidligere meddelt vedtak.

Eier/abonnent av gnr. 28, bnr. 17 innvilges redusert forbruk, og forbruksgebyret fastsettes til 
50
% av fakturert beløp dvs. 432 m3, jf. Faktura 3160716, for avlest målerstand 2013 til og med
2015 med ht. reelt forbruk, jf. Forskrift om vann og avløpsgebyr § 6, 7, 9, 14 og 15.
Dette begrunnes med at abonnenten har hatt frostskade/eller annen skade over tid på 
stengt
stoppekran. Rørlegger har skiftet stoppekran og frostsikret. Vannmåleren har registrert reelt
forbruk og pga. manglende vedlikehold overforbruk. Som følge av det anmodes abonnenten 
om å ha tilstrekkelig ettersyn på fritidsboligens vannforsyning, slik at frostskade og lekkasjer 
unngås.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016 
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Behandling:
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet opprettholder tidligere meddelt vedtak.

Eier/abonnent av gnr. 28, bnr. 17 innvilges redusert forbruk, og forbruksgebyret fastsettes til 
50
% av fakturert beløp dvs. 432 m3, jf. Faktura 3160716, for avlest målerstand 2013 til og med
2015 med ht. reelt forbruk, jf. Forskrift om vann og avløpsgebyr § 6, 7, 9, 14 og 15.
Dette begrunnes med at abonnenten har hatt frostskade/eller annen skade over tid på 
stengt
stoppekran. Rørlegger har skiftet stoppekran og frostsikret. Vannmåleren har registrert reelt
forbruk og pga. manglende vedlikehold overforbruk. Som følge av det anmodes abonnenten 
om å ha tilstrekkelig ettersyn på fritidsboligens vannforsyning, slik at frostskade og lekkasjer 
unngås.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

PS 102/16 Forprosjekt bussholdeplass Gladstad og sikker skoleveg

Rådmannens innstilling

Tiltaket ses i sammenheng med trafikksikkerhetsplan og prioriteres slik:

⦁ 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,-. 

⦁ 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.
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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.

PS 103/16 Utlysing av stillinger i Vega barnehage

Rådmannens innstilling

⦁ Det lyses ut 1,5 stilling som barnehagelærer med snarlig tiltredelse.
⦁ Det lyses ut 1 vikariat som styrer fram til 01.08.2017.

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.09.2016 
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Behandling:
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det lyses ut 1,5 stilling som barnehagelærer med snarlig tiltredelse.
2. Det lyses ut 1 vikariat som styrer fram til 01.08.2017.

PS 104/16 Søknad om startlån
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