
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 03.11.2016 
Tidspunkt: 10:00-15.30 
 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Berit Wika Medlem AP 
Ann-Hege Lervåg Medlem SP 
Arnstein Hanssen Medlem SP 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller LEDER AP 
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tor IngeLillestøl  Andre Møller AP 
Til kl 11.45 

Merknader Sak 117 - 123/16, Tor Inger Lillestøl sak 118 og 119 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Margrethe Wika Miljøvernsjef  sak l20  
Ove Horpestad          Jordbrukssjef sak 119  

 

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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PS 117/16 Referatsaker 
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Behandling: 

 

Vedtak: 

Referat nr 106. 

Ordfører foreslo bevilget kr. 3.000,- til Rørvik gospelkor for konsert i Vega kirke 29.10.16. 

Dekkes av formannskapets post for tilleggsbevilgninger. Enst vedtatt. 

 

Referat nr 113 

Ordfører foreslo reiselivssjef som kontaktperson, for tiden Hilde Wika. Enst vedtatt 

 

Ekstra referat 

Ordfører foreslo: 

Formannskapet bevilger kr. 5.000,- slik at skolen kan delta i First Lego League. 

Dekkes av formannskapets post for tilleggsbevilgninger. Enst vedtatt. 

 

RS 106/16 Søknad om støtte til konsert i Vega kirke 



 

RS 107/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/292 - fritidsbolig 

RS 108/16 Tillatelse til tiltak / Utslippstillatelse Byggesak - 1815/14/13 - vann/avløp og 
parkeringsplass 

RS 109/16 Byggesak - 1815/39/85 - Naust/båthus og flytebrygge m/landgang 

RS 110/16 Tillatelse til tiltak fritidsbolig med tilhørende anlegg Byggesak - 1815/34/265 

RS 111/16 Referat styringsgruppemøte 5.10.16 - Nordland politidistrikt 

RS 112/16 Vedrørende fraktordning for fisk fra mottaksstasjonene i Vega og Lurøy 

RS 113/16 Kontaktpersoner i medlemskommunene 

RS 114/16 Søknad om driftsmidler - Frivilligsentralen 

PS 118/16 Uttalelse/inspill Regional Transportplan for Nordland 2018-2029 - RTP 

Nordland Fylkeskommune, brev 18.10.2016 

Vedlegg Innspill fra kommuner til handlingsplan juli 2016 

Vedlegg innspill fra regionråd til handlingsplan 

 

Regional transportplan Nordland 2018-2029 strategisk del, vedtatt 5.10.2016 av Fylkestinget. 

(https://www.nfk.no/sok.aspx?soketekst=regional+transportplan&MId1=16302) 

 

Kommuneplan for Vega 2010 med tilhørende delplaner 

Trafikksikkerhetsplan Vega 2015 – med handlingsplan. 

Rådmannens innstilling 

Formannskapets innstilling til kommunestyret 

Vega kommunes innspill til handlingsplan regional transportplan er: 

 

Instans Innspill vei Innspill båt/ferje Innspill annet 
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Behandling: 

Senterpartiet  Ann-Hege Lervåg foreslo: 

 
Innspill fra Vega 

https://www.nfk.no/sok.aspx?soketekst=regional+transportplan&MId1=16302


Veg: - Gang og sykkelveg fra Igerøy til Nes. Parseller prioriteres.  
- Veglys i grendene 
- Møteplasser i svingene  
- Opprettholde nivået på kantslått 

 
Ferge: - Ruteproduksjon holdes på minimum dagens nivå 

- Åpningstiden beholdes 
- Ønske om sommerrute hele året, alternativt strekke sommerruten både vår og 

høst. 
- Dagens standard med kafé og salong oppe opprettholdes 
- Oppdatere og oppgradere reserveferger/materiell 

 
Hurtigbåt 

- Materiellet må fornyes  
- Opprettholde ruteproduksjon på minimum dagens nivå (nord/sør) 

 
Buss: - Opprettholde ruteproduksjon på dagens nivå 
 
Annet: - Opprettholde ordningen med distriktstaxi. 
 

 

Vedtak: 

Formannskapets vedtak: 

Vega kommunes innspill til handlingsplan regional transportplan er: 

 

Instans Innspill vei Innspill båt/ferge Innspill annet 
Vega kommune 
 

Investering: 
● Nye gang og 

sykkelveger (pkt 5). Fra 
Igerøy til Gardsøya, via 
Nes.  Strekninger som 
prioriteres: Rørøy- 
Gladstad, og 
Gladstad-Gardsøya 
(Verdensarv-senter og 
fiskerihavn), via Nes. 

● Reasfaltering av 
fylkesveger (pkt1-5) 

● Møteplasser i svingene 

Drift: 
● Utbedring/ vedlikehold 

fylkesveger(pkt. 1) 
● Veglys i grendene 
● Opprettholde nivået på 

kantslått 

Ferje: 
Investering: 

● Oppdatere og 
oppgradere 
reserveferger/ 
materiell 
Drift: 

● Ruteproduksjon 
holdes på minimum 
dagens nivå 

● Åpningstiden 
beholdes 

● Ønske om 
sommerrute hele 
året, alternativt 
strekke sommerruten 
både vår og høst. 

Drift: 
Opprettholde 
ordningen med 
distriktstaxi 



● Dagens standard 
med kafé og salong 
oppe opprettholdes 

Hurtigbåt: 
Investering: 

● Materiellet må 
fornyes  
Drift: 

● Opprettholde 
ruteproduksjon på 
minimum dagens 
nivå (nord/sør) 

Buss: 
Drift: 
Opprettholde 
ruteproduksjon på 
dagens nivå 

Innspill fra 
Sør-Helgeland 
Regionråd 

Støttes av Vega kommune da 
disse har betydning for samferdsel 
til og fra Vega 

  

Vega kommune 
 
 

Oppfølging av 
trafikksikkerhetsplan/trygg 
skoleveg og andre tiltak på 
fylkesveg 

  

 

 

Vedtaket er basert på kommuneplan, strategisk og samfunnsdel samt Vega kommunes 
trafikksikkerhetsplan som inneholder tiltak på kommunale veger og fylkesveger med hensyn til 
næringsutvikling, turisme og trygg skoleveg.  

 

Vega kommune vektlegger  høringsbrevets hovedmål 5 i strategisk del av transportplanen. 

 

 

PS 119/16 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 30, bnr 8 og 9 

Rådmannens innstilling 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003 gir Vega kommune Marius Wickstøm Engen og 
Åse Kristine Lyngen Gullsvåg konsesjon på erverv av gnr. 30, bnr. 8 og 9 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 jordbruksarealet (leieavtale) innen 
01.01.2018. 

3. Prisen på fast eiendom er satt til kr. 1 500 000. Vega kommune har ingen kommentarer til 



prisen, jamfør konsesjonsloven § 9. 
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Behandling: 

Under denne saken møtte saksbehandler Ove Horpestad.  

 

Ann Hege Lervåg foreslo slik endring: Det er ikke boplikt på eiendommen men landbruksarealet må 
drives selv eller eventuelt ved bortleie jf. Jordlovens § 8. 

Endringsforslaget og innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003 gir Vega kommune Marius Wickstøm Engen og 
Åse Kristine Lyngen Gullsvåg konsesjon på erverv av gnr. 30, bnr. 8 og 9 i Vega kommune. 

2. Det er ikke boplikt på eiendommen men landbruksarealet må drives selv eller eventuelt ved 
bortleie jf. Jordlovens § 8. Det settes vilkår om å framlegge plan for drift av jordbruksarealet 
(leieavtale) innen 01.01.2018. 

3. Prisen på fast eiendom er satt til kr. 1 500 000. Vega kommune har ingen kommentarer til 

prisen, jamfør konsesjonsloven § 9. 

 

 

PS 120/16 Kunnskapsgrunnlaget (del 1) til kommunal planstrategi for Vega kommune. 

Rådmannens innstilling 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 03.11.2016  

 

Behandling: 

Under denne saken møtte saksbehandler Margrethe Wika. 



 

Ann Hege Lervåg tok opp spørsmål om habilitet for Hilde Sprækenhus i forhold til sluttbehandling 
da hun har deltatt i arbeidsgruppe for denne saken.  

For dagens behandling ansees hun habil.  

 

Ordfører foreslo: Saken tas til orientering. Signaler i møtet tas med i det videre arbeidet. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering. Signaler i møtet tas med i det videre arbeidet. 

 

PS 121/16 Næringsfond - Hav og Landbruk - Snorre Risholm 

Rådmannens innstilling 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Hav & Landbruk et tilskudd på inntil kr 30 000,- i  

i forbindelse med utviklingen av sin bedrift. 

 

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: 

Ordfører foreslo slik endring/tilføyelse: 

 Formannskapet som næringsstyre innvilger Hav & Landbruk et tilskudd på inntil kr 30 000,-  til 
lagerbygg i forbindelse med utviklingen av sin bedrift. 

 

Innstillinga og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Hav & Landbruk et tilskudd på inntil kr 30 000,-  til 
lagerbygg i forbindelse med utviklingen av sin bedrift. 

 

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 122/16 Søknad om startlån 

 

PS 123/16 Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer 

Rådmannens innstilling 

1. Lillian Nedrelid gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer  



(60 %) ved Vega barnehage i perioden 01.11.2016 – 31.12.2016.  
2. Lisbeth Lånan gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer  

(50 %) ved Vega barnehage i perioden 01.11.2016 – 31.12.2016. 
3. Anita Santi gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer  

(50 %) ved Vega barnehage i perioden 01.11.2016 – 31.12.2016. 
4. Brit Heidi Hermansens midlertidige dispensasjon (40 %) forlenges til 31.12.2016. 
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Behandling: 

Ann-Heg Lervåg foreslo nytt pkt. 5.  

Pkt 1-4 vedtas under forutsetning av positiv behandling i barnehagens samarbeidsutvalg. 

 

Ved punktvis votering ble pkt 1-4 enstemmig vedtatt. 

Pkt 5: 2 stemte  for og 2 stemte mot. Ordfører stemte mot og forslaget falt. 

 

Vedtak: 

 

5. Lillian Nedrelid gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer  
(60 %) ved Vega barnehage i perioden 01.11.2016 – 31.12.2016.  

6. Lisbeth Lånan gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer  
(50 %) ved Vega barnehage i perioden 01.11.2016 – 31.12.2016. 

7. Anita Santi gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer  
(50 %) ved Vega barnehage i perioden 01.11.2016 – 31.12.2016. 

8. Brit Heidi Hermansens midlertidige dispensasjon (40 %) forlenges til 31.12.2016. 
 

 

 

 
 


