
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet 2. etg., Rådhuset 
Dato: 08.06.2017 
Tidspunkt: 10:00 – 13:30 
 

 

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 Medlem SP 
   
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kjartan Sørøy Ann-Hege Lervåg KP 
 

Merknader 

Sak 43/17 – 63/17 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Brit Skjevling Rådmann 
Ove Horpestad Jordbrukssjef 
 

 

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 43/17 Referatsaker  
RS 67/17 Ansettelse lærere  
RS 68/17 Ansettelse assistenter  
RS 69/17 Norges Blindeforbund: Søknad om støtte - Nordland lydavis  
RS 70/17 Distriktskomiteen Operasjon Dagsverk på Helgeland:  

Søknad om støtte 
 

RS 71/17 Søknad om ambulerende skjenkebevilling  23.5.17  
RS 72/17 Svar på søknad om ambulerende bevilling mai 2017  
RS 73/17 KomRev: Revisjonsberetning 2016 Sør-Helgeland Regionråd  
RS 74/17 Skatteetaten: Endret kontorstruktur i Skatteetaten  
RS 75/17 Referat fra felles friluftsrådsmøte/seminar  
PS 44/17 Vedtekter for SFO. Endring 2017  
PS 45/17 Endringer av vedtekter for Vega barnehage  
PS 46/17 Vega kommunes årsmelding 2016  
PS 47/17 Regnskap 2016  
PS 48/17 Økonomisk halvårsrapport I - 2017  
PS 49/17 Behandling av revidert Kystplan Helgeland Vega etter offentlig ettersyn, 

faglige merknader, innsigelser, i uttalelser og merknader, jf. pbl. § 5.4 og 
5.6, samt 11-14, -15, - 16. 

 

PS 50/17 Høring Utredning om fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland  
PS 51/17 Foreldrebetaling - økning av maksimalpris  
PS 52/17 Næringsfond - Bastiaan Møbelsnekker  
PS 53/17 Næringsfond - Vega verdensarvsenter AS  
PS 54/17 Bestandsplan elg 2017 - 2019  
PS 55/17 Søknad om SMIL midler - etablering av lagerplass for rundball - Andre 

Lorentsen 
 

PS 56/17 Søknad om SMIL midler - restaurering av brygge på Hysvær - Andre 
Lorentsen 

 

PS 57/17 Søknad om SMIL midler - etablering av parkeringsplass - Ingebjørg 
Grindhaug m/fl. 

 

PS 58/17 Søknad om SMIL midler - utvidelse av gjerde for sau –  
Vega villsau 

 

PS 59/17 Søknad om SMIL midler - rydding og inngjerding av beite for sau - Jørn 
Nergård 

 

PS 60/17 Søknad om SMIL midler - erosjonsforebyggendetiltak på Muddvær - 
Gunnar Solrud 

 

PS 61/17 Søknad SMIL midler - istandsetting av brygge Vegstein gamle handelssted 
- Jarle Ulriksen 

 

PS 62/17 Søknad om lærlingeplass i pleie- og omsorgstjenesten  
PS 63/17 Søknad om lærlingeplass i pleie- og omsorgstjenesten i Vega kommune  

 

Spørsmål i møtet fra Arnstein Hanssen ang. vannscootere. 



 

Berit Wika erklærte seg inhabil i sak 59/17. 

 

PS 43/17 Referatsaker 
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Vedtak: 

RS 69/17 Norges Blindeforbund: Søknad om støtte - Nordland lydavis 

Formannskapet innvilger søknad om tilskudd kr. 500,-. 

Bevilgningen overføres fra konto Reserverte tilleggsbevilgninger 19041.149000, til konto 
147000.38500 Andre kulturaktiviteter. 

 

RS 67/17 Ansettelse lærere 

RS 68/17 Ansettelse assistenter 

RS 69/17 Norges Blindeforbund: Søknad om støtte - Nordland lydavis 

RS 70/17 Distriktskomiteen Operasjon Dagsverk på Helgeland: Søknad om støtte 

RS 71/17 Søknad om ambulerende skjenkebevilling  23.5.17 

RS 72/17 Svar på søknad om ambulerende bevilling mai 2017 

RS 73/17 KomRev: Revisjonsberetning 2016 Sør-Helgeland Regionråd 

RS 74/17 Skatteetaten: Endret kontorstruktur i Skatteetaten 

RS 75/17 Referat fra felles friluftsrådsmøte/seminar 

 

PS 44/17 Vedtekter for SFO. Endring 2017 

Rådmannens innstilling 

Nye vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Vega kommune vedtas. 
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Behandling: 

Forslag i møtet: 

Formannskapet anbefaler kommunestyret å vedta nye vedtekter for SFO med de innspill som 
fremkom i formannskapsmøtet. 

 

Forslag i møtet ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 



Vedtak: 

Formannskapet anbefaler kommunestyret å vedta nye vedtekter for SFO med de innspill som 
fremkom i formannskapsmøtet. 

 

PS 45/17 Endringer av vedtekter for Vega barnehage 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar ny ordlyd, som det framgår i saken, i følgende paragrafer i vedtektene  

for Vega barnehage: 

 

§ 3.     VEDTEKTER OG FORMÅLSPARAGRAF.  
§10.6  Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid  
§ 10.7 Reduksjon i foreldrebetaling på grunn av spesialpedagogisk hjelp 

 

§ 16.  OPPLYSNINGSPLIKT 
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Behandling: 

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

Vedtak: 

Vega kommune vedtar ny ordlyd, som det framgår i saken, i følgende paragrafer i vedtektene  

for Vega barnehage: 

§ 3.     VEDTEKTER OG FORMÅLSPARAGRAF.  
§10.6  Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid  
§ 10.7 Reduksjon i foreldrebetaling på grunn av spesialpedagogisk hjelp 

 

§ 16.  OPPLYSNINGSPLIKT 

 

 

PS 46/17 Vega kommunes årsmelding 2016 



Rådmannens innstilling 

Årsmelding 2016 godkjennes. 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

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

 

Vedtak: 

Årsmelding 2016 godkjennes. 

 

 

PS 47/17 Regnskap 2016 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommunestyre viser til kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet og godkjenner 

driftsregnskapet for 2016 som er avlagt med et mindreforbruk på kr 385 090 og 

investeringsregnskapet som er avlagt i balanse 

2. Vega kommunestyre vedtar at mindreforbruket på kr 385 090 avsettes til disposisjonsfond  

3. Årsberetning for 2016 godkjennes 

4. Revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning 
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Behandling: 

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

 

Vedtak: 

1. Vega kommunestyre viser til kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet og godkjenner 

driftsregnskapet for 2016 som er avlagt med et mindreforbruk på kr 385 090 og 

investeringsregnskapet som er avlagt i balanse 

2. Vega kommunestyre vedtar at mindreforbruket på kr 385 090 avsettes til disposisjonsfond  



3. Årsberetning for 2016 godkjennes 

4. Revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning 

 

 

PS 48/17 Økonomisk halvårsrapport I - 2017 

Rådmannens innstilling 

1. Økonomisk halvårsrapport I 2017 tas til orientering. 
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Behandling: 

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

 

Vedtak: 

1. Økonomisk halvårsrapport I 2017 tas til orientering. 

 

 

PS 49/17 Behandling av revidert Kystplan Helgeland Vega etter offentlig 
ettersyn, faglige merknader, innsigelser, i uttalelser og merknader, jf. pbl. § 
5.4 og 5.6, samt 11-14, -15, - 16. 

Rådmannens innstilling 

Behandling av saken utsettes til høsten 2017 når utredning bestilt i sak F-39/17 foreligger. 
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Behandling: 

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

 



Vedtak: 

Behandling av saken utsettes til høsten 2017 når utredning bestilt i sak F-39/17 foreligger. 

 

 

PS 50/17 Høring Utredning om fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland 

Rådmannens innstilling 

Saken fremmes uten innstilling. 
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Behandling: 

Forslag i møtet: 

Formannskapet nedsetter ei arbeidsgruppe som lager et forslag til vedtak til kommunestyremøtet 
23.06. 

 

Arbeidsgruppa består av: 

André Møller, AP 

Arnstein Hanssen, SP 

Kjartan Sørøy, KP 

Kari Renate Nilsen, fristilt 

 

Forslag i møtet ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet nedsetter ei arbeidsgruppe som lager et forslag til vedtak til kommunestyremøtet 
23.06. 

 

Arbeidsgruppa består av: 

André Møller, AP 

Arnstein Hanssen, SP 



Kjartan Sørøy, KP 

Kari Renate Nilsen, fristilt 

 

 

 

 

PS 51/17 Foreldrebetaling - økning av maksimalpris 

Rådmannens innstilling 

Det vedtas følgende nye satser på foreldrebetaling fra 01.01.17: 

100 % plass kr 2 730  

 80 % plass kr 2 184 

 60 % plass kr 1 638  

 40 % plass kr 1 092 
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Behandling: 

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

 

Vedtak: 

Det vedtas følgende nye satser på foreldrebetaling fra 01.01.17: 

100 % plass kr 2 730  

 80 % plass kr 2 184 

 60 % plass kr 1 638  

 40 % plass kr 1 092 

 

 

PS 52/17 Næringsfond - Bastiaan Møbelsnekker 



Rådmannens innstilling 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Bastiaan Møbelsnekker et etablerertilskudd på inntil  

kr 50 000,- i forbindelse med utvikling 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 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 Bastiaan Møbelsnekker et etablerertilskudd på inntil  

kr 50 000,- i forbindelse med utvikling 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 og gruppeunntak. 

 

 

PS 53/17 Næringsfond - Vega verdensarvsenter AS 

Rådmannens innstilling 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Vega verdensarvsenter AS inntil kr 30 000,- til utvikling av 
fellesportal, som utgjør 25 % av kostnadsoverslaget. 

 

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 Vega verdensarvsenter AS inntil kr 30 000,- til utvikling av 
fellesportal, som utgjør 25 % av kostnadsoverslaget. 

 

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 54/17 Bestandsplan elg 2017 - 2019 

Rådmannens innstilling 

Bestandsplanen for elg med avskytingsplan i perioden 2017 – 2019 for Vegajakt godkjennes jf. § 19 i 
hjorteviltforskriften. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bestandsplanen for elg med avskytingsplan i perioden 2017 – 2019 for Vegajakt godkjennes jf. § 19 i 
hjorteviltforskriften. 



 

PS 55/17 Søknad om SMIL midler - etablering av lagerplass for rundball - 
Andre Lorentsen 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.17, fattes følgende vedtak: 

Andre Lorentsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 40 000, for etablering av 2 lagerplasser for 

rundballer. Plassene skal anlegges i henhold til kartskisse vedlagt søknaden. 

Tilskuddet utgjør ca. 42 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 

31.12.2018. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.17, fattes følgende vedtak: 

Andre Lorentsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 40 000, for etablering av 2 lagerplasser for 

rundballer. Plassene skal anlegges i henhold til kartskisse vedlagt søknaden. 

Tilskuddet utgjør ca. 42 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 

31.12.2018. 

 

PS 56/17 Søknad om SMIL midler - restaurering av brygge på Hysvær - Andre 
Lorentsen 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.17, fattes følgende vedtak: 

Andre Lorentsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 114 000,- for istandsetting av gammel brygge på 
Hysvær. Tilskuddet utgjør 32 % av kostnadsoverslaget. 

Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2018. 



Det forutsettes at tiltaket avklares i forhold til plan og bygningsloven. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.17, fattes følgende vedtak: 

Andre Lorentsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 114 000,- for istandsetting av gammel brygge på 
Hysvær. Tilskuddet utgjør 32 % av kostnadsoverslaget. 

Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2018. 

Det forutsettes at tiltaket avklares i forhold til plan og bygningsloven. 

 

 

PS 57/17 Søknad om SMIL midler - etablering av parkeringsplass –  

Ingebjørg Grindhaug m/fl. 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.17, fattes følgende vedtak: 

Ingebjørg Grindhaug innvilges SMIL tilskudd på kr. 42 500,-, for etablering av parkeringsplass. 
Plassene skal anlegges i henhold til kartskisse vedlagt søknaden. 

Tilskuddet utgjør inntil 37 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 

31.12.2018. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.17, fattes følgende vedtak: 

Ingebjørg Grindhaug innvilges SMIL tilskudd på kr. 42 500,-, for etablering av parkeringsplass. 
Plassene skal anlegges i henhold til kartskisse vedlagt søknaden. 

Tilskuddet utgjør inntil 37 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 

31.12.2018. 

 

 

PS 58/17 Søknad om SMIL midler - utvidelse av gjerde for sau - Vega villasu 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.15, fattes følgende vedtak: 

Vega villsau v/Bjørn Eirik Andersen innvilges SMIL tilskudd på kr. 48 500,- for utvidelse av 
beiteområde til sau. Tilskuddet utgjør 44 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 
31.12.2018 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.15, fattes følgende vedtak: 

Vega villsau v/Bjørn Eirik Andersen innvilges SMIL tilskudd på kr. 48 500,- for utvidelse av 
beiteområde til sau. Tilskuddet utgjør 44 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 
31.12.2018 

 

 



PS 59/17 Søknad om SMIL midler - rydding og inngjerding av beite for sau - 
Jørn Nergård 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.17, fattes følgende vedtak: 

Jørn Nergård innvilges SMIL tilskudd på kr. 120 000,- for inngjerding og rydding av beiteområde til 
storfe/sau. Tilskuddet utgjør 45 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 
31.12.2018. 
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Behandling: 

Berit Wika erklærte seg inhabil. 

 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.17, fattes følgende vedtak: 

Jørn Nergård innvilges SMIL tilskudd på kr. 120 000,- for inngjerding og rydding av beiteområde til 
storfe/sau. Tilskuddet utgjør 45 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 
31.12.2018. 

 

 

PS 60/17 Søknad om SMIL midler - erosjonsforebyggendetiltak på Muddvær - 
Gunnar Solrud 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.17, fattes følgende vedtak: 

Gunnar Solrud innvilges SMIL tilskudd på kr. 20 000,- for prøveprosjekt for reetablering av grasareal 
på Muddvær, sammen med NIBIO Tjøtta. Tilskuddet utgjør 22 % av kostnadsoverslaget. 



Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2017. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

31.01.17, fattes følgende vedtak: 

Gunnar Solrud innvilges SMIL tilskudd på kr. 20 000,- for prøveprosjekt for reetablering av grasareal 
på Muddvær, sammen med NIBIO Tjøtta. Tilskuddet utgjør 22 % av kostnadsoverslaget. 

Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2017. 

 

 

PS 61/17 Søknad SMIL midler - istandsetting av brygge Vegstein gamle 
handelssted - Jarle Ulriksen 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

30.01.17, fattes følgende vedtak: 

Jarle Ulriksen innvilges SMIL tilskudd på kr. 20 000, for restaurering av gammel brygge på gnr. 41, 
bnr. 1 på Vegstein. Tiltaket skal gjennomføres i tråd med beskrivelsen vedlagt søknaden. Det 
forutsettes at det blir gitt finansiering fra Nordland fylkeskommune. Tilskuddet utgjør 19,6 % av 
kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2018. 

Det forutsettes at tiltaket avklares i forhold til plan og bygningsloven. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 

30.01.17, fattes følgende vedtak: 

Jarle Ulriksen innvilges SMIL tilskudd på kr. 20 000, for restaurering av gammel brygge på gnr. 41, 
bnr. 1 på Vegstein. Tiltaket skal gjennomføres i tråd med beskrivelsen vedlagt søknaden. Det 
forutsettes at det blir gitt finansiering fra Nordland fylkeskommune. Tilskuddet utgjør 19,6 % av 
kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2018. 

Det forutsettes at tiltaket avklares i forhold til plan og bygningsloven. 

 

 

PS 62/17 Søknad om lærlingeplass i pleie -og omsorgstjenesten 

Rådmannens innstilling 

Søknaden fra Haakon Nygård om lærlingeplass ved Vega sykehjem innvilges fra 1. september 2017. 
Lønnskostnadene dekkes over funksjon 25341. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

Forslag i møtet om endring: 

«ved Vega sykehjem» endres til «i Vega kommune». 

 

Innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Søknaden fra Haakon Nygård om lærlingeplass i Vega kommune innvilges fra 1. september 2017. 
Lønnskostnadene dekkes over funksjon 25341. 

 

 

PS 63/17 Søknad om lærlingeplass i pleie -og omsorgstjenesten i Vega 
kommune 



 Rådmannens innstilling 

Søknaden fra Silje Mari Benjaminsen om lærlingeplass ved Vega sykehjem innvilges fra 1. august 
2017. Lønnskostnadene dekkes over funksjon 25341. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 08.06.2017  

 

Behandling: 

Forslag i møtet om endring: 

«ved Vega sykehjem» endres til «i Vega kommune». 

 

Innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Søknaden fra Silje Mari Benjaminsen om lærlingeplass i Vega kommune innvilges fra 1. august 2017. 
Lønnskostnadene dekkes over funksjon 25341. 

 

 

 


