
 

 

Møteprotokoll 

 

 

 

Utvalg: Vega kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Dato: 03.03.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

André Møller Leder AP 

Hilde Sprækenhus Nestleder AP 

Mona Gilstad Medlem AP 

Alf Johan Breivik Medlem AP 

Martin Skjefstad Medlem AP 

Berit Wika Medlem AP 

Arnstein Hanssen Medlem SP 

Kjartan Sørøy Medlem KY 

Eirin Sannes Sleteng Medlem SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Per-Fredrik Bang MEDL AP 

Tor Inge Lillestøl MEDL AP 

Ann-Hege Lervåg MEDL SP 

Maria Marinela Nilsen MEDL SP 

Kari Renate Nilsen MEDL SV 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Nina J. Vesterdal Maria Marinela Nilsen SP 

Per-Anton Nesjan Kari Renate Nilsen SV 

Morten Wika            Tor Inge Lillestøl  AP 

Bjarne Berntsen           Per Fredrik Bang  AP 

Per Ivar Pedersen           Ann-Hege Lervåg  SP    

Merknader Sak 1 – 10/16 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anders Karlsson Teknisk sjef sak 7 og 8/16 



 

 

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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Orienteringer v/ordfører og rådmann: 

- Digital overføring av kommunestyremøter 

- Fiskerihavn 

- Inntektssystemet 

- Havbruksfondet 
 

Nordland fylkeskommune har lagt fram nytt forslag til ferje – og båtruter. Det skal ut på høring. Tas 

opp som sak i neste kommunestyremøte 12.mai. 

Berit Martinussen, leder for verdensarvsenteret, presenterte seg selv.  

 

PS 1/16 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2016  

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Berit Wika og Ove Mortensen ble enstemmig valgt. 

 

 

PS 2/16 Referatsak 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2016  



 

 

Vedtak: 

Nr 9 om inntektssystemet: kommunestyret støtter uttalelsen 

Nr 10 om havbruksfondet: kommunestyret støtter uttalelsen 

 

 

RS 1/16 Norges kulturvernforb. - Klage på manglende verdensarvoppfølging 

RS 2/16 Klima- og miljødep - Klage på manglende oppfølging av verdensarvområde-Vegaøyan 

RS 3/16 NFK: Tilsagn kr. 60.000,- Den kulturelle spaserstokken 

RS 4/16 Felles høring Urbanets Ringvirkningsanalyse 

RS 5/16 NFK: Befaringsrapport september 2014 - idrettsanlegg i Vega kommune 

RS 6/16 Miljødir.: Vega verneområdestyre for perioden 2016 - 2019 

RS 7/16 Sømna kommune: Felles erklæring om det videre arbeidet med kommunereformen på Sør-

Helgeland 

RS 8/16 Bindal kommune - Behandling av planforslag 

RS 9/16 Høringsuttalelse vedr. revisjon av inntektssystemet for kommunene 

RS 10/16 Forslag til innretning på Havbruksfondet- høringsuttalelse 

 

PS 3/16 Søknad om kjøp av  tilleggstomt til 1815/38/144 

Rådmannens innstilling 

 Søknaden godkjennes som en mindre grensejustering i samsvar med plan og 

dispensasjonsbehandling er ikke nødvendig da hensikten med plan ikke tilsidesettes vesentlig, jf. Pbl. 

§ 20-1, m og 19, sentrumsplan/kommunedelplan Gladstad og planbestemmelser i § 5. Fradeling som 

omsøkt av tilleggsareal til gnr. 38, bnr. 144 godkjennes, og til følgende priser/gebyrer: 

 

Salg av tilleggstomt kr. 12 pr m2, ca kr. 2640,-/justeres i henhold til målebrev. 

Oppmåling/matrikkelbrev kr. 4500,- 

Saksbehandling  kr. 1200,- 

Tinglysing   kr. 525,-  

Dokumentavgift  kr. 250,- 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2016  



 

Behandling: 

 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Søknaden godkjennes som en mindre grensejustering i samsvar med plan og 

dispensasjonsbehandling er ikke nødvendig da hensikten med plan ikke tilsidesettes vesentlig, jf. Pbl. 

§ 20-1, m og 19, sentrumsplan/kommunedelplan Gladstad og planbestemmelser i § 5. Fradeling som 

omsøkt av tilleggsareal til gnr. 38, bnr. 144 godkjennes, og til følgende priser/gebyrer: 

 

Salg av tilleggstomt kr. 12 pr m2, ca kr. 2640,-/justeres i henhold til målebrev. 

Oppmåling/matrikkelbrev kr. 4500,- 

Saksbehandling  kr. 1200,- 

Tinglysing   kr. 525,-  

Dokumentavgift  kr. 250,- 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Søknaden godkjennes som en mindre grensejustering i samsvar med plan og 

dispensasjonsbehandling er ikke nødvendig da hensikten med plan ikke tilsidesettes vesentlig, jf. Pbl. 

§ 20-1, m og 19, sentrumsplan/kommunedelplan Gladstad og planbestemmelser i § 5. Fradeling som 

omsøkt av tilleggsareal til gnr. 38, bnr. 144 godkjennes, og til følgende priser/gebyrer: 

 

Salg av tilleggstomt kr. 12 pr m2, ca kr. 2640,-/justeres i henhold til målebrev. 

Oppmåling/matrikkelbrev kr. 4500,- 

Saksbehandling  kr. 1200,- 

Tinglysing   kr. 525,-  



Dokumentavgift  kr. 250,- 

 

 

PS 4/16 Søknad om kjøp av festetomt - 1815/3/62/1 

Rådmannens innstilling 

 

Formannskapet vedtar følgende: 

Kommunestyret godkjenner salg av gnr. 3, bnr. 62, feste nr. 1 

til en pris av 12,- kr m2 og gebyrer. 

 

I medhold av reguleringsplan Igerøy Sentrum II innvilges fradeling av festetomt f.nr. 

3/62/1, jf. plan og bygningslovens § 20-1, m. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Alf Johan Breivik erklærte seg inhabil og  fratrådte under  denne saken. 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner salg av gnr. 3, bnr. 62, feste nr. 1 

til en pris av 12,- kr m2 og gebyrer. 

 

I medhold av reguleringsplan Igerøy Sentrum II innvilges fradeling av festetomt f.nr. 

3/62/1, jf. plan og bygningslovens § 20-1, m. 

 

 

PS 5/16 Ordensreglement ved Vega barne- og ungdomsskole 



Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar det framlagte ordensreglementet for Vega barne- og ungdomsskole 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar det framlagte ordensreglementet for Vega barne- og ungdomsskole 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar det framlagte ordensreglementet for Vega barne- og ungdomsskole 

 

 

PS 6/16 Egenandeler og fribeløp for kommunale egenandeler 

Rådmannens innstilling 

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

henhold til rundskrivI-1/2016 HOD. 

Gjeldende fra 1.janaur 2016. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2016  

 

Behandling: 



Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

henhold til rundskrivI-1/2016 HOD. 

Gjeldende fra 1.janaur 2016. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

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

henhold til rundskrivI-1/2016 HOD. 

Gjeldende fra 1.janaur 2016. 

 

 

PS 7/16 Vurdering anbud - boligbygging 2016 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune avviser innkommet tilbud. 

2. Administrasjonen undersøker og vurderer kjøp/leie på det eksisterende boligmarkedet 

for å tilgodese behovet av boliger for bosetting i 2016. 

3. Prosjektering av 8 stk omsorgsboliger på Høgåsmyra settes i gang. 

Prosjekteringskostnader estimeres til kr 80.000,- eksl mva og finansieres gjennom 

låneopptak. 

4. Bygging av omsorgsboligene lyses ut på Doffin medio desember 2016. 

5. Kostnader i forbindelse med investering og rehabilitering innarbeides i økonomiplan 

2017-2020  
 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Under denne saken møtte teknisk sjef Anders Karlsson 



Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Vega kommune avviser innkommet tilbud. 

2. Administrasjonen undersøker og vurderer kjøp/leie på det eksisterende boligmarkedet for å 

tilgodese behovet av boliger for bosetting av flyktninger i 2016. 

3. Prosjektering av 8 stk omsorgsboliger på Høgåsmyra settes i gang. Prosjekteringskostnader 

estimeres til kr 80.000,- eksl mva og finansieres gjennom låneopptak. 

4. Bygging av omsorgsboligene lyses ut på Doffin medio desember 2016. 

5. Kostnader i forbindelse med investering og rehabilitering innarbeides i økonomiplan 2017-

2020 

 

 

PS 8/16 Verdensarvsenter - Gardsøy 

Rådmannens innstilling 

1. Senteret for Vegaøyan Verdensarv flyttes til Gardsøy ihht dette saksframlegg. 

2. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv skal stå som leietaker av hele senteret. 

3. Vega kommune øker vedtatt låneopptak i økonomiplan 2016-2019, fra kr 900.000,- til 

kr 1.200.000,- og merkostnader skal finansieres gjennom økt husleieinntekt. 

4. Fortsatt drift av E-huset på Nes skal inngå som en del av formidlingen i det nye 

senteret på Gardsøy. 

5. Café på Nes leies ut ihht nåværende leieavtale hele byggeperioden.  

6. Etter ferdigstillelse opprettes egen sak på hvordan utvikling Vega kommune ønsker for 

de kommunale eiendommene på Nes. 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Under denne saken møtte teknisk sjef Anders Karlsson 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

1. Senteret for Vegaøyan Verdensarv flyttes til Gardsøy ihht dette saksframlegg. 

2. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv A/S skal stå som leietaker av hele senteret. 

3. Vega kommune øker vedtatt låneopptak i økonomiplan 2016-2019, fra kr 900.000,- til kr 

1.200.000,- og merkostnader skal finansieres gjennom økt husleieinntekt. 

4. Fortsatt drift av E-huset på Nes skal inngå som en del av formidlingen i det nye senteret på 

Gardsøy. 



5. Café på Nes leies ut ihht nåværende leieavtale hele byggeperioden.  

6. Etter ferdigstillelse opprettes egen sak på hvilken utvikling Vega kommune ønsker for de 

kommunale eiendommene på Nes. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Senteret for Vegaøyan Verdensarv flyttes til Gardsøy ihht dette saksframlegg. 

2. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv A/S skal stå som leietaker av hele senteret. 

3. Vega kommune øker vedtatt låneopptak i økonomiplan 2016-2019, fra kr 900.000,- til kr 

1.200.000,- og merkostnader skal finansieres gjennom økt husleieinntekt. 

4. Fortsatt drift av E-huset på Nes skal inngå som en del av formidlingen i det nye senteret på 

Gardsøy. 

5. Café på Nes leies ut ihht nåværende leieavtale hele byggeperioden.  

6. Etter ferdigstillelse opprettes egen sak på hvilken utvikling Vega kommune ønsker for de 

kommunale eiendommene på Nes. 

 

 

PS 9/16 Vegadagene 2016 - valg 

Rådmannens innstilling 

1. Per Morten Gullsvåg fortsetter som leder i 2016. 

2. Gaute Hauglid - Formo går inn i styret i stedet for Torbjørn Lervåg. 
 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Arnstein Hansen  SP foreslo nytt pkt 3: 

Etter Vegadagene 2016 tas opp som  sak i formannskapet. Gjennomgang av organiseringen av 

«Vegadagene». 

 

Innstillinga og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Per Morten Gullsvåg fortsetter som leder i 2016. 



2. Gaute Hauglid - Formo går inn i styret i stedet for Torbjørn Lervåg. 

3. Etter Vegadagene 2016 tas opp som sak i formannskapet. Gjennomgang av organiseringen av 

«Vegadagene» 

 

 

PS 10/16 Avtale med Helgeland Museum 

Rådmannens innstilling 

1. Det inngås avtale med Helgeland Museum basert på vedlagte forslag til avtale med 

følgende 3 vedlegg: 

- Årsplan 2016 for E-huset 

- Vega prestegård – bakgrunn og framtidige muligheter 

- Museumsplan Vega 2016-2020  

2. Avtalen inngås for 2 år (2016 og 2017)  
3. Det årlige beløpet på p.t. kr 369 225 inkluderer husleie for E-huset 
4. Helgeland Museum utarbeider forslag til tiltaksplan knyttet til målsettingene i 

museumsplanen og til planen for Vega prestegård 2016-2020. Forslaget skal være ferdigstilt 
innen 15.05.2016. 

5. Kr 120 000 tilføres budsjettet i 2016 på F37000 Musèer og finansieres med bruk av 
disposisjonsfondet  

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 03.03.2016  

 

Behandling: 

Martin Skjefstad erklærte seg inhabil og fratrådte under denne saken da han sitter i styret for 

Helgeland museum. 

Arnstein Hansen ba om gruppemøte. 

Arbeiderpartiet v/ordfører fremmet følgende forslag. 

1.Det inngås avtale med Helgeland Museum basert på vedlagte forslag til avtale med følgende 2 

vedlegg: 

- Årsplan 2016 for E-huset 

- Vega prestegård – bakgrunn og framtidige muligheter 

2. Avtalen inngås for 2 år (2016 og 2017)  

3. Det årlige beløpet på p.t. kr 369 225 inkluderer husleie for E-huset 

4. Helgeland Museum utarbeider forslag til museumsplan for E-huset og Vega prestegård 2016 

– 2020. Museumsplanen skal også inneholde en tiltaksplan. 

5. Forslag til museumsplan med tilhørende tiltaksplan legges fram som egen sak til 

kommunestyret innen  15.09.2016. 



6. Kr 120 000 tilføres budsjettet i 2016 på F37000 Musèer og finansieres med bruk av 

disposisjonsfondet 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1.Det inngås avtale med Helgeland Museum basert på vedlagte forslag til avtale med følgende 2 

vedlegg: 

- Årsplan 2016 for E-huset 

- Vega prestegård – bakgrunn og framtidige muligheter 

2. Avtalen inngås for 2 år (2016 og 2017)  

3. Det årlige beløpet på p.t. kr 369 225 inkluderer husleie for E-huset 

4. Helgeland Museum utarbeider forslag til museumsplan for E-huset og Vega prestegård 2016 

– 2020. Museumsplanen skal også inneholde en tiltaksplan. 

5. Forslag til museumsplan med tilhørende tiltaksplan legges fram som egen sak til 

kommunestyret innen  15.09.2016. 

6. Kr 120 000 tilføres budsjettet i 2016 på F37000 Musèer og finansieres med bruk av 

disposisjonsfondet 

 

 


