
 

 

Møteprotokoll  
 

 
 
Utvalg: Vega kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Vega rådhus 
Dato: 12.05.2016 
Tidspunkt: 10:00- 15:30 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Mona Gilstad Medlem AP 
Per-Fredrik Bang Medlem AP 
Alf Johan Breivik Medlem AP 
Martin Skjefstad Medlem AP 
Berit Wika Medlem AP 
Ann-Hege Lervåg Medlem SP 
Arnstein Hanssen Medlem SP 
Eirin Sannes Sleteng Medlem SP 
Kari Renate Nilsen Medlem SV 
Ove Mortensen Medlem SP 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
Hilde Sprækenhus NESTL AP 
Tor Inge Lillestøl MEDL AP 
Kjartan Sørøy MEDL KY 
Maria Marinela Nilsen MEDL SP 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Nils Hilmar Gullsvåg Hilde Sprækenhus AP 
Morten Wika Tor Inge Lillestøl AP 
Perly Grindhaug   Kjartan Sørøy   Ky 
Per Ivar Pedersen   Maria Marinela Nilsen SP  
 
Merknader  Sak 11 – 19/16 

 

 
 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 



 

Saksliste 
Utv.saksnr Innhold Unntatt off. 

PS 11/16 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll  

PS 12/16 Referatsak  

RS 11/16 KMDep.: State of Censervation of WH Property  "Vegaøyan - 
Vega Archipelago" 

 

RS 12/16 NFK: Tilsagn om tilskudd inntil kr. 300.000,- Utbygging av 
mobildekning i Vega 

 

RS 13/16 Bedriftsnettverket v/Ove Mortensen: Behov for møte / 
konferanserom 

 

RS 14/16 Referat fra møte i eldrerådet 16.03.16  

RS 15/16 NFK: Orientering fra fylkesråd for samferdsel om løsmasseskred 
på fv. 76 Tosbotn 

 

RS 16/16 NFK: Foreløpig svar på anmodning om møte angående fv 76 - 
ras i Tosen 

 

RS 17/16 Helgl. Kraft: Endelig regnskap 2015 – styret foreslår 32 
millioner kroner i utbytte 

 

RS 18/16 Helgeland Kraft as: Pressemelding - Uavklart situasjon i Tosbotn  

RS 19/16 Helgeland Kraft: Pressemelding - styret i Helgeland Kraft  

RS 20/16 KMDep.: Representasjon av begge kjønn i styret i kommunalt 
kontrollerte aksjeselskaper 

 

RS 21/16 KMDep.: Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting 
av valgdag 

 

RS 22/16 NFK: Tilsagn om tilskudd kr. 50.000,-  

PS 13/16 Salg av festetomt - 1815/38/1/104  

PS 14/16 Opptak av startlån 2016  

PS 15/16 Etablering av Trollfjell Friluftsråd  

PS 16/16 Helgeland Kraft AS - etablering av konsern  

PS 17/16 Godkjenning av tegninger - Verdensarvsenter  

PS 18/16 Salg av tomter - Gardsøya  

PS 19/16 Ang Trafikksikkerhet på vei  

 
 
Kl. 11.30  Besøk fra Helgeland Kraft AS 
Adm .dir Ove Brattbakk orienterte og svarte på spørsmål 
 
Kl. 13.00 Besøk fra barneverntjenesten Sør-Helgeland 
Leder Lill Mari Lande orienterte og svarte på spørsmål 



 
Kl. 13.45 Besøk fra Kystriksveien 
Audhild B. Rande fra Kystriksveien Reiseliv AS orienterte og svarte på spørsmål,også 
om etablering av Trollfjell Friluftsråd 
 
Orientering om kommunereformen. 
 
Orientering v /ordfører 
-videre fiberutbygging planlegges ferdig ved utgangen av 2017. 
-samferdselsutfordringer pga stengt Tosenveg 
-nye båtruter i Nordland 
-diverse besøk fra stat og fylke vedr verdensarvsenter og ny fiskerihavn 
-mottatt arv til Vega kommune planlegges brukt på gamle prestegård/museet, 
  Egen sak om dette senere 
-Vegstein småhusområde ferdig til høsten, 8 av 19 tomter er solgt. 
-Klima-og miljøverndep har godkjent flytting av verdensarvsenter til Gardsøya. 
 
Planlagte folkemøter: 
19. mai om verdensarvsenter 
26. mai om kommunereformen  
  
PS 11/16 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 12.05.2016  
 
Vedtak: 
Mona Gilstad og Perly Grindhaug ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen. 
 
 
PS 12/16 Referatsak 
 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 12.05.2016  



 
Vedtak: 
 
RS 11/16 KMDep.: State of Censervation of WH Property  "Vegaøyan - Vega Archipelago" 
RS 12/16 NFK: Tilsagn om tilskudd inntil kr. 300.000,- Utbygging av mobildekning i Vega 
RS 13/16 Bedriftsnettverket v/Ove Mortensen: Behov for møte / konferanserom 
RS 14/16 Referat fra møte i eldrerådet 16.03.16 
RS 15/16 NFK: Orientering fra fylkesråd for samferdsel om løsmasseskred på fv. 76 Tosbotn 
RS 16/16 NFK: Foreløpig svar på anmodning om møte angående fv 76 - ras i Tosen 
RS 17/16 Helgl. Kraft: Endelig regnskap 2015 – styret foreslår 32 millioner kroner i utbytte 
RS 18/16 Helgeland Kraft as: Pressemelding - Uavklart situasjon i Tosbotn 
RS 19/16 Helgeland Kraft: Pressemelding - styret i Helgeland Kraft 
RS 20/16 KMDep.: Representasjon av begge kjønn i styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper 
RS 21/16 KMDep.: Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag 
RS 22/16 NFK: Tilsagn om tilskudd kr. 50.000,- 
 
PS 13/16 Salg av festetomt - 1815/38/1/104 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner salg av gnr. 38, bnr. 1, feste nr. 104 
til en pris av 12,- kr m2 og gebyrer. 
 
I medhold av reguleringsplan Burshaugen boligfelt innvilges fradeling av festetomt f.nr. 
38/1/104, jf. plan og bygningslovens § 20-1, m. 
 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 12.05.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner salg av gnr. 38, bnr. 1, feste nr. 104 



til en pris av 12,- kr m2 og gebyrer. 
 
I medhold av reguleringsplan Burshaugen boligfelt innvilges fradeling av festetomt f.nr. 
38/1/104, jf. plan og bygningslovens § 20-1, m. 
 
 
PS 14/16 Opptak av startlån 2016 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar å ta opp kr. 1.000.000 i startlån til videreutlån. 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 12.05.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Vega kommune vedtar å ta opp kr. 1.000.000 i startlån til videreutlån. 
 
 
PS 15/16 Etablering av Trollfjell Friluftsråd 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune godkjenner vedtekter for Trollfjell Friluftsråd. Den årlig innskuddsandelen 
godkjennes. For året 2016 blir det halv innskuddsandel.   
 
Vega kommune oppnevner ………….til å sitte som fast representant i årsmøtet. Som personlig 
varamedlem oppnevnes …….. 
 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 12.05.2016  
 
Behandling: 
Ordføreren foreslo Hilde Wika som fast representant og Ove Horpestad som vara. 
Innstillinga og  forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 



Vega kommune godkjenner vedtekter for Trollfjell Friluftsråd. Den årlig innskuddsandelen 
godkjennes. For året 2016 blir det halv innskuddsandel.   
 
Vega kommune oppnevner Hilde Wika til å sitte som fast representant i årsmøtet. Som personlig 
varamedlem oppnevnes Ove Horpestad. 
 
 
PS 16/16 Helgeland Kraft AS - etablering av konsern 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern og at 
konsernetableringen gjennomføres som presentert i selskapets notat til eierkommunene av 
18.03.2016. 
 
2. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere 
kommunen i ekstraordinær generalforsamling i Helgeland Kraft AS og stemme for at Helgeland Kraft 
AS omdannes til konsern ved at Helgeland Kraft AS fusjonerer med Helgeland Kraft Vannkraft AS, 
som inngår i et hjelpekonsern opprettet for å tilrettelegge for konsernetableringen, og fullt ut eiet av 
Helgeland Kraft AS. Ved gjennomføring av fusjonen vil Helgeland Kraft AS slettes og kommunen vil 
motta aksjer i Helgeland Kraft Holding AS, som er morselskap i hjelpekonsernet, i samme forhold som 
kommunen i dag eier aksjer i Helgeland Kraft AS. Etter gjennomføring av konsernetableringen vil 
Helgeland Kraft Holding AS endre navn til Helgeland Kraft AS. 
 
3. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere 
kommunen i handlinger i sammenheng med omdannelsen til konsern, herunder til å erklære at 
aksjonæravtalen for Helgeland Kraft AS bortfaller med virkning fra gjennomføring av 
konsernetableringen. 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 12.05.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern og at 
konsernetableringen gjennomføres som presentert i selskapets notat til eierkommunene av 
18.03.2016. 
 



2. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere 
kommunen i ekstraordinær generalforsamling i Helgeland Kraft AS og stemme for at Helgeland Kraft 
AS omdannes til konsern ved at Helgeland Kraft AS fusjonerer med Helgeland Kraft Vannkraft AS, 
som inngår i et hjelpekonsern opprettet for å tilrettelegge for konsernetableringen, og fullt ut eiet av 
Helgeland Kraft AS. Ved gjennomføring av fusjonen vil Helgeland Kraft AS slettes og kommunen vil 
motta aksjer i Helgeland Kraft Holding AS, som er morselskap i hjelpekonsernet, i samme forhold som 
kommunen i dag eier aksjer i Helgeland Kraft AS. Etter gjennomføring av konsernetableringen vil 
Helgeland Kraft Holding AS endre navn til Helgeland Kraft AS. 
 
3. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere 
kommunen i handlinger i sammenheng med omdannelsen til konsern, herunder til å erklære at 
aksjonæravtalen for Helgeland Kraft AS bortfaller med virkning fra gjennomføring av 
konsernetableringen. 
 
PS 17/16 Godkjenning av tegninger - Verdensarvsenter 

Rådmannens innstilling 

1. Vedlagte tegninger godkjennes for videre detaljprosjektering. 
2. Prosjektet legges frem til endelig behandling i kommunestyret etter innkomne og 

kontraherte anbud. 
 
 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 12.05.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Vedlagte tegninger godkjennes for videre detaljprosjektering. 
2. Prosjektet legges frem til endelig behandling i kommunestyret etter innkomne og 

kontraherte anbud. 
 
 
PS 18/16 Salg av tomter - Gardsøya 

Rådmannens innstilling 

1. Salg av tomter iverksettes. 
2. Gjennomføring av salg utføres ihht dette saksframlegg. 
3. Salgspriser på respektive tomt differensieres ihht dette saksframlegg. 



4. Inntekter fra tomtesalg føres på prosjekt 46603, funksjon 31502 i 
investeringsregnskapet.  

 
 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 12.05.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Salg av tomter iverksettes. 
2. Gjennomføring av salg utføres ihht dette saksframlegg. 
3. Salgspriser på respektive tomt differensieres ihht dette saksframlegg. 
4. Inntekter fra tomtesalg føres på prosjekt 46603, funksjon 31502 i investeringsregnskapet. 
 
 
PS 19/16 Ang Trafikksikkerhet på vei 

Rådmannens innstilling 

Uten innstilling. 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 12.05.2016  
 
Behandling: 
Arbeiderpartiet v/Martin Skjefstad la fram forslag til uttalelse vedr trafikksikkerhet som ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Vega har i sin trafikksikkerhetsplan sagt at sykkelvei mellom lgerøy og Nes er ønskelig. 
Sannsynligheten for at hele denne strekningen kan tas under ett er liten. Det kan derfor være 
en ide å dele strekningen opp i flere deler. 
Strekningen Igerøy- Gladstad har i dag en god standard med oversiktlige strekninger. 
Gjennom Gladstad er også situasjonen tilfredsstillende med tanke på trafikksikkerhet.. Det 
store problemet er mellom Gladstad og Nes/Gardsøya 



Vi ber derfor om at kommunen starter et utredningsarbeid som tar for seg alternative 
løsninger for å øke trafikksikkerheten på nevnte strekning. Arbeidet gjøres som forberedelse 
til at arbeidet kan inngå som en del av Nordland Fylkeskommune sin utbedring av 
fylkesveiene i Nordland. 
 
 


