
 

Alstahaug kommune 

 
Møteprotokoll 

 
Formannskapet 

 

Møtested: Botnkrona 
Møtedato: 08.11.2017 Tid: 11:00 – 15:10 

 
 
Tilstede på møtet: 
 

Medlemmer: 
Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Trond A Johansen,  
Tore Vikedal, Peter Talseth, Trude Jægtvik, Eirik F. Berglund,  

Forfall: 
  
  

Varamedlemmer: 
  
  

Fra adm. 
(evt. andre): 

Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen 
 
Under budsjettorienteringen: 
Økonomisjef Frank Pedersen, kommunalsjef Kirsten Toft, 
kommunalsjef Connie Pettersen, kommunalsjef Stig-Gøran Olsen og 
HR-sjef Trine Håjen Gretesdotter 
Håkon Sund, Rødt, Sverre Knut Andresen, Venstre og  
Knut Nilsen, uavhengig (fra kl 14) 
 

Merknader til:   
- Innkalling 
- Saksliste 

Ingen 
Se nedenfor 

Godkjenning av 
protokoll: 

Protokollen godkjennes elektronisk av ordfører og Tore Vikedal 
 
 

 

 
Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. ipad og mail, i tillegg var de 
lagt ut på www.alstahaug.kommune.no 
 
Ved opprop var det tilstede 6 repr. 
 
Merknad til sakslisten: 
Repr. Trude Jægtvik, Sp meldte spørsmål vedr. sykepleierutdanningen. 
 
Ordfører meldte at det var lite saker til kommunestyremøtet 15.11.17, og at møtet ville 
bli avlyst. Formannskapet tok dette til etterretning. 
 
Referatsaker 
Ingen hadde merknader til referatsakene. 
 
Repr. Trond A Johansen, Frp tiltrådte. Tilstede 7 repr. 
 
Orienteringer: 
Før behandling av ordinære saker fikk formannskapet orientering fra hovedtillitsvalgte v/ 
Trond Ivar Myhre, Utdanningsforbundet i forbindelse med formannskapets budsjettarbeid. 
Fagforbundet v/Edith Davidsen og sykepleierforbundet v/ Vanja Røtvold var også tilstede. 
 
I tillegg orienterte NIBIO v/Vibeke Lind om prosjektet biogassanlegg. Presentasjon følger 
vedlagt.

http://www.alstahaug.kommune.no/


  

Side2 

Saksliste 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 
63/17 17/2350  
 Ekteskapsloven - endringer - kommunale vigsler  

 
 



  

 

 

 
63/17  
Ekteskapsloven - endringer - kommunale vigsler  
 
 
Administrasjonssjefens forslag til vedtak 
 

1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til følgende ansatte ved Politisk  
 sekretariat: Kristin Vangen. Myndigheten er delegert fra og med 01.01.18. 

2. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til følgende ansatt ved Kulturbadet: 
 Odd Arnold Skogsholm. Myndigheten er delegert fra og med 01.01.18. 

3. Politisk sekretariat bes følge opp saken og opprette et kommunalt vigselstilbud fra  
 01.01.18 i tråd med gjeldende lovvedtak og føringene gitt ved behandlingen av  
 denne sak. 

4. Politisk sekretariat kan utarbeide nærmere retningslinjer og  
 informasjonsskriv om det kommunale vigselstilbudet. 
 
 
Begrunnelse for vedtaket 
 
Stortinget har gjennom lovvedtak vedtatt endringer i ekteskapsloven som innebærer 
at vigselsmyndighet overføres fra notarius publicus (dommere ved tingrettsembetet) til 
«ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret 
selv gir slik myndighet.» Alstahaug kommune må ha på plass et vigselstilbud i god tid 
før 01.01.2018 som er tidspunktet for ikrafttredelse av ny lov. 
 
Formannskapet den 08.11.2017 
 
Administrasjonssjefens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
 

1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til følgende ansatte ved Politisk  
sekretariat: Kristin Vangen. Myndigheten er delegert fra og med 01.01.18. 

2. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til følgende ansatt ved Kulturbadet: Odd 
Arnold Skogsholm. Myndigheten er delegert fra og med 01.01.18. 

3. Politisk sekretariat bes følge opp saken og opprette et kommunalt vigselstilbud fra 
01.01.18 i tråd med gjeldende lovvedtak og føringene gitt ved behandlingen av 
denne sak. 

4. Politisk sekretariat kan utarbeide nærmere retningslinjer og  
informasjonsskriv om det kommunale vigselstilbudet. 

 



  

 

Spørsmål fra repr. Trude Jægtvik, Sp vedr. Alstahaug kommunes engasjement i 
forbindelse med vedtaket i Nord Universitet og sykepleierutdanningen, samt 
kartlegging av forskningsmiljøer. 
Ordfører viste til prosjektet Kunnskap på kaikanten, og at kartlegging av ulike 
forskningsmiljø bør spilles inn der. Næringssjef er Alstahaug kommunes representant i 
Kunnskap på kaikanten. 
 
 
Budsjett 2018. Økonomiplan 2018-2021 
Presentasjon fra adm.sjef følger vedlagt, samt 4 budsjettdokumenter. 
Administrasjonssjefens forslag må sees i sammenheng med omstillingsprosjektet, da 
flere tiltak allerede ligger i Arena. Repr. mottok dokumentene på ipad, i tillegg er de lagt 
ut på www.alstahaug.kommune.no. Formannskapets medlemmer, samt møtende repr. fra 
øvrige partier har fått tilgang til Arena. 
 
Repr. Trond A Johansen, Frp ble enstemmig innvilget permisjon fra kl 14.10.  
Tilstede 6 repr. 
 
  
Formannskapet innkalles til arbeidsmøte 15.11. kl 11.00. 
 
Møtet hevet kl 15.10 
 
Bevitnes: 
 
Kristin Vangen 
Sekr. 
 
 

http://www.alstahaug.kommune.no/

