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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Moa Björnson Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 18/117    

 

 

INNOVASJONSPRISEN 2018 - BRUK AV MIDLER  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Prissummen på 500.000 foreslås avsettes med 200.000 kr til ungdomstiltak, 200.000 kr til 

fellestiltak i offentlig miljø og 100.000 kr øremerket til Selvær. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna Kommune vant Innovasjonsprisen 2018 som ble delt ut av Kommunal og 

Moderniseringsdepartementet. Juryens begrunnelse var: 

 
«Juryen berømmer Træna kommune for å virkeliggjøre den skaperkraften og 

innovasjonspotensialet som eksisterer hos innbyggerne. De slipper til dem som vil noe og 

trekker til seg dem som bærer på en idé de ønsker å realisere. For dette 

samskapingsperspektivet, en tydelig innovasjonskultur og gode resultater mener juryen at 

Træna kommune fortjener KMDs innovasjonspris 2018.» 

 

Fakta: 

Midlene ble overført kommunen under høsten 2018. Det er opp til kommunen å disponere 

prissummen etter behov. Det foreligger ingen krav om rapportering til bidragsgiver. 

 

I desember ble det arrangert workshop og idédugnad for kommunens alle innbyggere for å få 

innspill på hvordan prissummen bør brukes. En worskhop ble gjennomført på Selvær 11.12.18 

og en på Husøy 12.12.18. Det deltok totalt 40 personer. Alle innspill ble sammenstilt i et 

dokument (se vedlegg) og lagt ut på kommunens hjemmeside. En kunne også sende innspill 

per mail, telefon eller post.  

 

Mange av forslagene som kom opp handler om å fokusere på ungdommene i kommunen. 

Mange vil ha innsatser som gir effekt her og nå, og som er synlige for folk flest. Satsting på 

innsatser som skaper lokal stolthet, bolyst og trivsel i offentlig miljø, samt aktiviteter i 

utendørsmiljø kommer opp blant forslagene. Det gjør også foreningslokaler og Grendahus. På 

Selvær poengteres aktiviteter for både eldre og yngre.  

 

Vurdering: 

Satsinger som skaper lokal stolthet bør prioriteres. Lokalt engasjement, trivsel og bolyst i 

øysamfunnet er nøkkelen for å få et livskraftig lokalsamfunn. Bruken av midlene bør komme 

flest mulig av øybefolkningen til gode. Ungdom er den viktigste målgruppen for fremtiden. 

 

Bruken av midler foreslås som følger: 
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200.000 kr øremerkes til innsatser for ungdom. Ungdomsrådet er høringsinstans for bruk av 

midlene.  

100.000 kr øremerkes til innsatser på Selvær. Selvær bygdeutvikling er høringsinstans for 

bruk av midlene.  

200.000 kr øremerkes til innsatser for forskjønning og trivsel i lokalmiljøet. Administrasjonen 

forbereder sak 

 

Vedlegg: 

Sammenstilling idédugnad 11.-12. desember 2018 

 

 

 

Træna 18.11.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Moa Björnson 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


