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Møteprotokoll 

 

 

 

Utvalg: Vega kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Dato: 03.03.2017 

Tidspunkt: 10:00 – 12:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

André Møller Leder AP 

Hilde Sprækenhus Nestleder AP 

Mona Gilstad Medlem AP 

Berit Wika Medlem AP 

Ann-Hege Lervåg Medlem SP 

Arnstein Hanssen Medlem SP 

Kjartan Sørøy Medlem KY 

Eirin Sannes Sleteng Medlem SP 

Ove Mortensen Medlem SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Per-Fredrik Bang MEDL AP 

Alf Johan Breivik MEDL AP 

Martin Skjefstad MEDL AP 

Tor Inge Lillestøl MEDL AP 

Nina Vesterdal MEDL SP 

Kari Renate Nilsen MEDL  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Guri Hanssen Wik Tor Inge Lillestøl AP 

Per-Anton Nesjan Kari Renate Nilsen  

Per-Ivar Pedersen Nina Vesterdal SP 

Hårek Fredriksen Alf Johan Breivik AP 

Anne Mari Nilsen Martin Skjefstad AP 

 

Merknader 

Sak 1/17 – 9/17 
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Brit Skjevling Rådmann 

Hilde Sprækenhus Helsesøster 

 

 

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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Per-Anton Nesjan: 

Jeg vil, på vegne av meg selv, Kari Renate Nilsen og Snefrid Jakobsen, innvalgt på Vega SV´s liste, 

meddele at vi nå er fristilte representanter når vi møter i kommunestyret og andre kommunale 

organer. 

Alle tre er nå medlemmer i Rødt Vega. 

 

 

Ordfører orienterte om: 

 Videre fiberutbygging. Kommer i gang etter påske. 

 Kollektivtrafikk på Helgeland. 

 Møte med bla.a. Unesco og Klima- og miljødepartementet. 
 

 

Spørsmål fra Ann-Hege Lervåg: 

 Interkommunalt samarbeid ved evt. sammenslåing av kommuner 
Besvart av ordfører. 

 Offentlige anskaffelser 

 Sosiale medier 

 Besvart av rådmann. 
 

 

Helsesøster orienterte om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
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PS 1/17 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2017  

 

 

Vedtak: 

Mona Gilstad og Kjartan Sørøy ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen. 

 

 

 

PS 2/17 Referater 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2017  

 

 

Vedtak: 

RS 14/17: Kommunen uttaler seg i saken innen høringsfristen. 

RS 17/17: Sendes på e-post til kommunestyrets medlemmer. 

 

 

RS 1/17 FMN: Oppfølging av kommunenes/skoleeieres tiltak for et godt læringsmiljø 2016 i 

grunnskolene 

RS 2/17 Skolerute for Vega 2017 - 2018 

RS 3/17 KMDep.: Høring - forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg 

RS 4/17 NFK: Oppsigelse av samarbeidsavtale - Den kulturelle skolesekken 

RS 5/17 Mattilsynet: Dyrevernnemnd for Helgeland for perioden 2017 - 2020 

RS 6/17 Brønnøys vedtak - Vedtektsendringer Sør-Helgeland regionråd 

RS 7/17 Brønnøys vedtak - Endring av samarbeidsavtale Sør-Helgeland PPT 

RS 8/17 Brønnøys vedtak - Felles organisering av Sør-Helgeland regionråd og Helgeland regionråd 

RS 9/17 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Nordland politidistrikt 

RS 10/17 Vega havhotell søknad om tillatelse til innførsel av alkohol fra utlandet. 
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RS 11/17 Ungdomsrådet: Anmodning om utbetaling av tilskudd til drift 

RS 12/17 NFK: Ang. melding om vedtak - deltakelse i sceneinstruktørordninga 

RS 13/17 NFK: Deltakelse i sceneinstruktørordninga 

RS 14/17 NFK: Høring. Anløpsstruktur og ekspeditørløse anløp for båtrute Sandnessjøen-Austbø-

Herøysteder-Vega 

RS 15/17 Skatteetaten: Kontrollrapport 2016 - skatteoppkreverfunksjonen 

RS 16/17 Årsrapport for 2016 - Skatteoppkreveren i Vega 

RS 17/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

RS 18/17 Utredning av sammenslåing mellom KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS 

 

PS 3/17 Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar å endre fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester i 

henhold til rundskriv I-1/2017 HOD. 

Gjeldende fra 1. januar 2017. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

 

Ingen endringsforslag. Innstillinga vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

 

Vega kommune vedtar å endre fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester i 

henhold til rundskriv I-1/2017 HOD. 

Gjeldende fra 1. januar 2017. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2017  

 

Behandling: 
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Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar å endre fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester i 

henhold til rundskriv I-1/2017 HOD. 

Gjeldende fra 1. januar 2017. 

 

 

 

PS 4/17 Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av 

fyringsanlegg 

Rådmannens innstilling 

 

1. Vega kommune vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

tilsyn med og feiing av fyringsanlegg med hjemmel i lov av 14. juni 2002 (brann og 

eksplosjonsvernloven) § 28 Gebyr mm. 

 

2. Gebyr for 2017 fastsettes som følger: 

a. Fyringsanlegg med vanlig skorstein pr. stk kr. 395,- eks mva 

b. Fyringsanlegg med skorsteinsløp over 11 m pr. stk. kr. 475,- eks mva 

c. Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (4 etasjer og mer) fabrikkskorsteiner 

pr. stk kr. 1.377,- eks mva 

d. Annet feierarbeid utført av feiertjenesten, utføres etter brann- og 

redningstjenestens timesats, fortiden kr. 650,- eks mva 

 

3. Årlig justering av gebyret foretas etter den til en hver tid gjeldende konsumpris indeks. 

 

Gebyrene/forskriften gjelder fom. 1.1.2017. Kommunens forskrift av 2014 oppheves. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 
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Ordføreren foreslo nytt pkt. 4. 

Det utarbeides et informasjonsskriv til innbyggerne om den nye forskriften. 

 

Innstillinga og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

Vedtak: 

1. Vega kommune vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

tilsyn med og feiing av fyringsanlegg med hjemmel i lov av 14. juni 2002 (brann og 

eksplosjonsvernloven) § 28 Gebyr mm. 

 

2. Gebyr for 2017 fastsettes som følger: 

a. Fyringsanlegg med vanlig skorstein pr. stk kr. 395,- eks mva 

b. Fyringsanlegg med skorsteinsløp over 11 m pr. stk. kr. 475,- eks mva 

c. Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (4 etasjer og mer) fabrikkskorsteiner 

pr. stk kr. 1.377,- eks mva 

d. Annet feierarbeid utført av feiertjenesten, utføres etter brann- og 

redningstjenestens timesats, fortiden kr. 650,- eks mva 

 

3. Årlig justering av gebyret foretas etter den til en hver tid gjeldende konsumpris indeks. 

4. Det utarbeides et informasjonsskriv til innbyggerne om den nye forskriften. 

 

Gebyrene/forskriften gjelder fom. 1.1.2017. Kommunens forskrift av 2014 oppheves. 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Vega kommune vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

tilsyn med og feiing av fyringsanlegg med hjemmel i lov av 14. juni 2002 (brann og 

eksplosjonsvernloven) § 28 Gebyr mm. 
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2. Gebyr for 2017 fastsettes som følger: 

a. Fyringsanlegg med vanlig skorstein pr. stk kr. 395,- eks mva 

b. Fyringsanlegg med skorsteinsløp over 11 m pr. stk. kr. 475,- eks mva 

c. Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (4 etasjer og mer) fabrikkskorsteiner 

pr. stk kr. 1.377,- eks mva 

d. Annet feierarbeid utført av feiertjenesten, utføres etter brann- og 

redningstjenestens timesats, fortiden kr. 650,- eks mva 

 

3. Årlig justering av gebyret foretas etter den til en hver tid gjeldende konsumpris indeks. 

 

4. Det utarbeides et informasjonsskriv til innbyggerne om den nye forskriften. 

 

 

Gebyrene/forskriften gjelder fom. 1.1.2017. Kommunens forskrift av 2014 oppheves. 

 

 

PS 5/17 Betalingssatser vaksinering 

Rådmannens innstilling 

Betalingssatsene for vaksinering fastsettes slik: 

 

250,- 1. gangs vaksinering voksne over 16 år 

300,- pr. familie 1.gangs vaksinering 

150,- 2. og 3. dose av samme type vaksine 

100,- 1. gangs vaksinering barn under 16 år 

100,- for utstedelse av internasjonalt vaksinesertifikat 

150,- for ikke møtt 

100,- for influensavaksinering utenom vaksinasjonsdagene 

 

Pris på vaksinen, inklusive legemiddelomsettingsavgift, merverdiavgift og ekspedisjonsgebyr, 

kommer i tillegg. 
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Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Betalingssatsene for vaksinering fastsettes slik: 

 

250,- 1. gangs vaksinering voksne over 16 år 

300,- pr. familie 1.gangs vaksinering 

150,- 2. og 3. dose av samme type vaksine 

100,- 1. gangs vaksinering barn under 16 år 

100,- for utstedelse av internasjonalt vaksinesertifikat 

150,- for ikke møtt 

100,- for influensavaksinering utenom vaksinasjonsdagene 

 

Pris på vaksinen, inklusive legemiddelomsettingsavgift, merverdiavgift og ekspedisjonsgebyr, 

kommer i tillegg. 

 

 

 

PS 6/17 Kjøp av tilleggsareal - Hommellien Eiendom AS 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune stiller seg positiv til salg av kommunal grunn i Nordmyra industriområde. 

Salg av areal gjennomføres under følgende betingelser:  

 

1. Gjeldende reguleringsplaner slås sammen til en plan og revideres. Bekostes og 

gjennomføres av Vega kommune. 

2. Hommellien Eiendom AS pålegges å bære kostnadene med utbedring av de 

kommunale veiarealene og veglys ihht revidert reguleringsplan.  

3. Vega kommune bekoster asfaltering av veiareal ihht revidert reguleringsplan. 

4. Kommunal asfaltering finansieres dels med salg av kommunal eiendom og dels med 

låneopptak. 
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5. Hommellien Eiendom AS tilbys kjøp av kommunal grunn til kr 12,- per/kvm eksl 

saksbehandling, oppmåling og tinglysning. 

6. Eierforhold på tomt 38/28/17 utredes av Vega kommune. 

7. Salg av tilleggsareal til Reid Lien gjennomføres med tomtepris på kr 12,-/kvm eksl 

saksbehandling, oppmåling og tinglysning.  

 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vega kommune stiller seg positiv til salg av kommunal grunn i Nordmyra industriområde. 

Salg av areal gjennomføres under følgende betingelser:  

 

1. Gjeldende reguleringsplaner slås sammen til en plan og revideres. Bekostes og 

gjennomføres av Vega kommune. 

2. Hommellien Eiendom AS pålegges å bære kostnadene med utbedring av de 

kommunale veiarealene og veglys ihht revidert reguleringsplan.  

3. Vega kommune bekoster asfaltering av veiareal ihht revidert reguleringsplan. 

4. Kommunal asfaltering finansieres dels med salg av kommunal eiendom og dels med 

låneopptak. 

5. Hommellien Eiendom AS tilbys kjøp av kommunal grunn til kr 12,- per/kvm eksl 

saksbehandling, oppmåling og tinglysning. 

6. Eierforhold på tomt 38/28/17 utredes av Vega kommune. 

7. Salg av tilleggsareal til Reid Lien gjennomføres med tomtepris på kr 12,-/kvm eksl 

saksbehandling, oppmåling og tinglysning.  
 

 

PS 7/17 Uttak av skog på kommunal eiendom 

 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune går i dialog med Allskog om hogst av skog på kommunal eiendom på Gladstad  

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2017  

 

Behandling: 

Forslag fra Vega SP v/Eirin S. Sleteng om tillegg: 
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2. Ved hogst ønsker vi en god skjøtselsplan for hogstfelt, både ved gjenplanting og 

omdisponering av arealet. Skjøtselsplan bør være på plass snarlig etter hogst for å forebygge 

gjengroing, og øke kvalitet på evt. nyplantet skog. Spesielt også for å unngå naturlig forynging 

av sitka i hogstfeltene. 

 

Innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Vega kommune går i dialog med Allskog om hogst av skog på kommunal eiendom på 

Gladstad. 

 

2. Ved hogst ønsker vi en god skjøtselsplan for hogstfelt, både ved gjenplanting og 

omdisponering av arealet. Skjøtselsplan bør være på plass snarlig etter hogst for å forebygge 

gjengroing, og øke kvalitet på evt. nyplantet skog. Spesielt også for å unngå naturlig forynging 

av sitka i hogstfeltene. 

 

 

 

PS 8/17 Plan for selskapskontroll 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar forslaget til plan for selskapskontroll 2016-2019 med følgende tiltak: 

a) Kommunens generelle eierstyring. 
b) Helgelandskraft AS. 

 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

3. Endringer i planen blir sendt kommunestyret til orientering. 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
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1. Kommunestyret vedtar forslaget til plan for selskapskontroll 2016-2019 med følgende tiltak: 

c) Kommunens generelle eierstyring. 
d) Helgelandskraft AS. 

 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

3. Endringer i planen blir sendt kommunestyret til orientering. 

 

 

 

PS 9/17 Etablering av ungdomsråd på Vega 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune vedtar opprettelse av et ungdomsråd på Vega som sikrer innflytelse i 

saker som gjelder barn og ungdom. 

2. Forslag til vedtekter for Vega ungdomsråd vedtas. 

3. Vega kommunes administrasjon legger til rette forholdene for etablering og drift av 

ungdomsrådet. 

4. Det opprettes budsjett for Vega ungdomsråd på kr 10 000 i 2017.   
 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2017  

 

Behandling: 

Rådmannen orienterte, og trakk saken. 

 

 

 

 


