
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 02.11.2017 
Tidspunkt: 10:00- 12.30 
 

 

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 
Kjartan Sørøy Ann-Hege Lervåg KY 
 

 

Merknader Sak 92/17 – 105/17 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ove Horpestad Jordbrukssjef  sak 95/17 
 

 

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 92/17 Referatsaker  
PS 93/17 Klage på vedtak om saksbehandling Byggesak - 1815/35/1- 

Didrikbrygga 
 

PS 94/17 Pålegg/søknad om utsettelse Tilknytning kloakk Nes-Kirkøy- 
1815/34/66 

 

PS 95/17 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/39/8 - fradeling av areal fra 
1815/38/136 for salg som tilleggsjord 

 

PS 96/17 Midlertidig dispensasjon som barnehagelærer  
PS 97/17 Trollfjell Geopark - finansiering  
PS 98/17 Kvartalsrapport 2017  
PS 99/17 Etablering av kommunalt ungdomsråd på Vega  
PS 100/17 Flaggreglement  
PS 101/17 Næringsfond - Vega Dagligvare as  
PS 102/17 Næringsfond - Knut Erik Sundsvold  
PS 103/17 Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget  
PS 104/17 Søknad om startlån X 
PS 105/17 Søknad om startlån X 

 

 

 

Ordføreren orienterte. 

 

14.12  besøk av samferdselsråden, møte med formannskapet. 

08.12  Møte i Br.sund med riksantikvaren om arealplan. 

29.11  Møte  om ambulanseplan med helseforetaket og de ansatte. 

Rapport om kunnskapsinnhenting blir ferdig til neste møte i formannskapet. 

Verdensarvsenteret,  støping i uke 45, ferjekapasiteten må økes. 

Møte med IMDI, fra 2018 bosetting av flyktninger kun i kommuner med minst 5000 innb. 

Kommunestyremøter: 

17.11.17 er avlyst. 

Desembermøtet blir tirsdag 19.12 ( flyttet fra 15.12)  

 

PS 92/17 Referatsaker 
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Behandling: 

 

Vedtak: 

Referat nr 159/17: 

Vega formannskap slutter seg til vedtak i Sør-Helgeland regionråd sak 37/16: 

«Etter en samlet vurdering mener Sør-Helgeland Regionråd at et felles sykehus på Helgeland bør 
plasseres sør for Korgfjellet – og da vil Vefsn  peke seg best ut som en geografisk plassering. Sør 
Helgeland Regionråd krever at det må komme en rask avklaring på å få på plass et DMS i 
Brønnøysund.» 

 

RS 146/17 Tillatelse til tiltak/rammetillatelse Byggesak - 1815/11/3. 

RS 147/17 Søknad om tillatelse til tiltak/fradeling av tilleggsareal til 1815/38/114 -  Montèr Vega 

RS 148/17 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/29/17 - sjøhustomt 

RS 149/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/3 - flytebrygge m/landgang 

RS 150/17 Tillatelse til tiltak fradeling av boligtomt Delingssak - 1815/34/38 - tilleggsareal til 
1815/34/164 

RS 151/17 Tillatelse til tiltak/midlertidig dispensasjon anlegg av veg/masselagring av grus Byggesak - 
1815/41/41 

RS 152/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/35/70 - garasje 

RS 153/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/37/4 - tilbygg 

RS 154/17 Tillatelse til tiltak / Endringsmelding om mindre byggetiltak - 1815/98/2 

RS 155/17 Lego league, Vegavikingene: Søknad om støtte 

RS 156/17 Tillatelse til tiltak/endring Byggesak - 1815/34/273 - anneks 

RS 157/17 Tillatelse til tiltak/ tekniske planer veg vann og avløp Byggesak - 1815/38/106 og 
1815/38/1 - utbygging Høgåsmyra 

RS 158/17 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/38/1 - tilleggstomt til 1815/38/114 

RS 159/17 SHR: Uttalelse - Idefase Helgelandssykehuset 2025 

Vega formannskap slutter seg til vedtak i Sør-Helgeland regionråd sak 37/16: 

«Etter en samlet vurdering mener Sør-Helgeland Regionråd at et felles sykehus på Helgeland bør 
plasseres sør for Korgfjellet – og da vil Vefsn  peke seg best ut som en geografisk plassering. Sør 
Helgeland Regionråd krever at det må komme en rask avklaring på å få på plass et DMS i 
Brønnøysund.» 



 

 

RS 160/17 Protokoll fellesmøter HTA 4.2.1 2017-  lokale lønnsforhandlinger 

 

PS 93/17 Klage på vedtak om saksbehandling Byggesak - 1815/35/1- Didrikbrygga 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps opprettholder vedtak i D-sak 38/17 jf. begrunnelse gitt i saksfremlegget og 
vedtak  

 

Tidligere rammetillatelse/igangsettingstillatelse i F-sak 2/10 og D-sak 2/13 er 

utgått/opphevet og det må søkes om ny tillatelse til tiltak for ombygging/endring av 

«Didrikbrygga», jf. pbl. § 21-9, § 20-1, og tiltak i samsvar med reguleringsplan Nes-Kirkøy. 

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til klagebehandling. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet/dfufps opprettholder vedtak i D-sak 38/17 jf. begrunnelse gitt i saksfremlegget og 
vedtak  

 

Tidligere rammetillatelse/igangsettingstillatelse i F-sak 2/10 og D-sak 2/13 er 

utgått/opphevet og det må søkes om ny tillatelse til tiltak for ombygging/endring av 

«Didrikbrygga», jf. pbl. § 21-9, § 20-1, og tiltak i samsvar med reguleringsplan Nes-Kirkøy. 

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til klagebehandling. 

 

PS 94/17 Pålegg/søknad om utsettelse Tilknytning kloakk Nes-Kirkøy- 1815/34/66 

Rådmannens innstilling 

 

Søknad om utsettelse innvilges. Eiendommen 34/66 Bolig pålegges tilknyttet kommunal kloakk fra og 
med 1.7.2018 som absolutt siste frist, i medhold av plan og bygningslovens § 27-2. Det skal 
innbetales kloakkgebyr med fastgebyr/variabelt gebyr fom. 1.7.2018.  
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Søknad om utsettelse innvilges. Eiendommen 34/66 Bolig pålegges tilknyttet kommunal kloakk fra og 
med 1.7.2018 som absolutt siste frist, i medhold av plan og bygningslovens § 27-2. Det skal 
innbetales kloakkgebyr med fastgebyr/variabelt gebyr fom. 1.7.2018.  

 

PS 95/17 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/39/8 - fradeling av areal fra 1815/38/136 for salg som 
tilleggsjord 

Rådmannens innstilling 

Fradeling av ca. 130 daa fra gnr. 38, bnr. 136 godkjennes som omsøkt i henhold til jordloven §§ 1 og 
12 og plan og bygningsloven § 20-1 m. Det settes som vilkår at arealet selges som tilleggsjord og 
overføres til ny eier.  
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Behandling: 

Under denne saken møtte jordbrukssjef Ove Horpestad 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Fradeling av ca. 130 daa fra gnr. 38, bnr. 136 godkjennes som omsøkt i henhold til jordloven §§ 1 og 
12 og plan og bygningsloven § 20-1 m. Det settes som vilkår at arealet selges som tilleggsjord og 
overføres til ny eier.  

 

PS 96/17 Midlertidig dispensasjon som barnehagelærer 

Rådmannens innstilling 

1. Lillian Nedrelid gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer  
(100 %) ved Vega barnehage i perioden 17.08.2017 – 31.12.2017.  

2. Elisabeth Møller gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som 
barnehagelærer  
(40 %) ved Vega barnehage i perioden 17.08.2017 – 31.12.2017. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

1.  Lillian Nedrelid gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som 
barnehagelærer  
(100 %) ved Vega barnehage i perioden 17.08.2017 – 31.12.2017.  

2. Elisabeth Møller gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som 
barnehagelærer  
(40 %) ved Vega barnehage i perioden 17.08.2017 – 31.12.2017. 

 

PS 97/17 Trollfjell Geopark - finansiering 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune slutter seg til en fireårig finansieringsplan sammen med de andre 
medlemskommunene av Trollfjell Geopark. Denne finansieringen skal sørge for at 
Geoparken kan drive med tilrettelegging, markedsføring og nettverksbygging som et 
fullverdig Unesco Global Geopark medlem.  

2. Beløpet kr 42 000,- innarbeides i økonomiplanen 2018-2021. 
3. Tilslutningen forutsetter at de andre medlemmene i Trollfjell Geopark fatter samme 

vedtak. 
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Behandling: 

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

 

Vedtak: 

1. Vega kommune slutter seg til en fireårig finansieringsplan sammen med de andre 
medlemskommunene av Trollfjell Geopark. Denne finansieringen skal sørge for at 
Geoparken kan drive med tilrettelegging, markedsføring og nettverksbygging som et 
fullverdig Unesco Global Geopark medlem.  

2. Beløpet kr 42 000,- innarbeides i økonomiplanen 2018-2021. 
3. Tilslutningen forutsetter at de andre medlemmene i Trollfjell Geopark fatter samme 

vedtak. 
 

PS 98/17 Kvartalsrapport 2017 

Rådmannens innstilling 

1. Kvartalsrapport pr. 15.10.2017 tas til orientering. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kvartalsrapport pr. 15.10.2017 tas til orientering. 

 

PS 99/17 Etablering av kommunalt 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 ungdomsrådet vedtas. 
3. Vega kommunes administrasjon legger til rette forholdene for etablering og drift av 

ungdomsrådet. 
4. Det opprettes budsjett for ungdomsrådet på kr 10 000 i 2018.  
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Behandling: 

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

 

Vedtak: 

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

ungdomsrådet. 
4. Det opprettes budsjett for ungdomsrådet på kr 10 000 i 2018.  

 

PS 100/17 Flaggreglement 

Rådmannens innstilling 

Følgende endringer foretas i flaggreglementet: 

Nytt punkt 3 (forskyvning i nummerering på resterende punkter) og endring i nytt punkt 4 (foreslåtte 
endringer i kursiv): 

 

3. Det kan flagges første arbeidsdag ved bortgang av ansatt/elev/barnehagebarn 
 



4. Ved begravelser 
- ….. 
- ….. 
- ….. 
- for elever og barnehagebarn 
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Behandling: 

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

 

Vedtak: 

Følgende endringer foretas i flaggreglementet: 

Nytt punkt 3 (forskyvning i nummerering på resterende punkter) og endring i nytt punkt 4 (foreslåtte 
endringer i kursiv): 

 

3. Det kan flagges første arbeidsdag ved bortgang av ansatt/elev/barnehagebarn 
 

4. Ved begravelser 
- ….. 
- ….. 
- ….. 

for elever og barnehagebarn 

PS 101/17 Næringsfond - Vega Dagligvare as 

Rådmannens innstilling 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger søknad om tilskudd til opplæringstiltak på inntil  

kr 10 000,- (18 % av søknadssummen). 

 

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 og gruppeunntak. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

Formannskapet som næringsstyre innvilger søknad om tilskudd til opplæringstiltak på inntil  

kr 10 000,- (18 % av søknadssummen). 

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 og gruppeunntak. 

 

PS 102/17 Næringsfond - Knut Erik Sundsvold 

Rådmannens innstilling 

 

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

Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 30 000 av næringsfondet til utvikling av 
mulighetsstudie for Sundsvoll i forbindelse med etablering av Vega Aktivitetssenter. 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

● Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
 

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 og gruppeunntak. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 30 000 av næringsfondet til utvikling av 
mulighetsstudie for Sundsvoll i forbindelse med etablering av Vega Aktivitetssenter. 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

● Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
 

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 og gruppeunntak. 

 

PS 103/17 Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Rådmannens innstilling 

Alexandra Wika Løbeck tilbys lærlingeplass i Vega kommune, barne- og ungdomsarbeiderfaget, fra og 
med høsten 2017. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Alexandra Wika Løbeck tilbys lærlingeplass i Vega kommune, barne- og ungdomsarbeiderfaget, fra og 
med høsten 2017. 



 

 

PS 104/17 Søknad om startlån 

PS 105/17 Søknad om startlån 

 


