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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Moa Björnson Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 18/117    

 

 

INNOVASJONSPRISEN 2018 - BRUK AV MIDLER  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Prissummen fra Innovasjonsprisen øremerket Selvær (100.000 kr) utbetales i henhold til 

tidligere vedtak til Selvær Bygdeutvikling. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

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

Moderniseringsdepartementet. Prissummen var 500.000 kr. I Sak 54/19 i K-styre 18.12.2019 ble 

det vedtatt at deler av prissummen øremerkes tiltak i Selvær.  

 

«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.»  

 

I saksfremlegget fremgår at Selvær bygdeutvikling er høringsinstans for bruk av midlene.  

 

Fakta: 

Bygdeutviklingen har etter kommunestyrevedtaket hatt løpende dialog med administrasjonen og 

rådgjort seg med utviklingssjef og assisterende rådmann om prosessen med forslag til bruk av 

midlene til relevante tiltak i selværsamfunnet. Det har vært avholdt flere idémøter, årsmøter og 

samlinger i regi av Selvær Bygdeutvikling for å se på hva man kunne finne av aktuelle prosjekter å 

prioritere. 

 

Et notat fra Selvær Bygdeutvikling ble sendt kommunen den 24.11.2020. Her fremgår en 

summering av tiltenkt bruk av midler: 

 

Følgende satsinger er prioritert:  

 musikk/digitalt utstyr, lerret, prosjektor, iZettle og ipad: 31096,75, kr 

 to nye komfyrer til kjøkkenet på skolen, 7980,-kr 

 fiskernes bedehuskapell (bårehus, gapahuk, badstue eller tilsvarende), 20.000 kr 

 midler til opprustning av Selvær Skole/Grendahus i samband med overtakelse (material, 

inventarer, aktiviteter mm) 40 923,25,- 

 

Dette utgjør til sammen kr 100 000,- 

Selvær Bygdeutvikling ber om at beløpet utbetales til bygdeutviklinga sin konto. 

 

Vurdering: 
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Satsinger som skaper lokal lokalt engasjement, trivsel og bolyst er viktig for å skape et godt 

lokalsamfunn. De øremerkete midlene fra Innovasjonsprisen til Selvær er med på å realisere 

noen av de tiltak som lokalbefolkningen selve har pekt på som viktige. Prosessen med forslag, 

vurderinger og prioriteringer har vært godt ledet av bygdeutviklingen, med god forankring og 

deltakelse av lokalinnbyggerne. Det er positivt at midlene som innovasjonsprisen utgjør 

omsettes til konkrete tiltak raskt og til noe som kommer mange i lokalsamfunnet til gode. 

 

De avsatte midlene foreslås derfor brukes i henhold til tidligere vedtak. 

 

Vedlegg: 

24.11.20 Innovasjonspris - Selvær Bygdeutvikling 

 

 

 

Træna 26.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Moa Björnson 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


