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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/268    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - HELGELAND ADVENTURE AS 

TRÆNA ARCTIC FISHING 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/238    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/20 Formannskap 03.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Helgeland Adventure AS, org.nr 989 945 262 gis et tilskudd på kr 175 000 til Fase 3 – Træna 

Arctic Fishing. 

 

Tilskuddet belastes næringsfond Covid-19 og utbetales mot dokumenterte utgifter til nytt 

bygg/flytting av eksisterende brygge og ny SPA avd.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Helgeland Adventure AS,  datert 05.11.2020 – Fase 3 – Træna Arctic Fishing. 

Selskapet eies av Ole Kristian Johannessen (50 %), Lurøy og 

Nima Invest AS v/ Ynge Myhre (50 %), opprinnelig fra Selvær 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  
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 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 

 

 

Søker Helgeland Adventure AS som eier Træna Arctic Fishing driver utleie av overnatting og 

båter til fiske- og opplevelsesturisme på Selvær. De ønsker også å teste ut konsept med mindre 

kurs- og opplevelsesopphold på anlegget i 2021.  

 

Tiltaket Fase 3 har følgende kostnadsplan og finansieringsplan: 

 
 

 
Helgeland Adventure AS fikk i 2019, til fase 2, et lån fra Træna kommunes næringsfond A på 

kr 150 000. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

I vår kommuneplan Samfunnsdel har vi sagt at vi skal arbeide for et allsidig næringsliv, noe 

som innebærer at vi har en god servicenæring, med lokal handel og lokale produkter, og at 

turisme- og opplevelsesnæringen øker hele året.  

Vi har videre sagt at Husøy og Selvær er primære områder for boligbygging, for å få dette til er 

det også viktig at det for øvrig satses i Selvær. Å øke turismen dit vil også bidra til at vi satser 

på samferdsel og utvikler tjenestebehovet også i Selvær. På denne bakgrunn anbefales det at 

Helgeland Adventure AS gis et tilskudd på kr 175 000 til Fase 3 av Træna Arctic Fishing. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Helgeland Adventure AS med RF 13.50 referansenummer: 2020-0005 

 

Træna 23.11.2020  

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 
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rådmann       saksbehandler 



  Sak  75/20 

 

Side 8 av 47   

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID19 - HOUSE BY THE SEA 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/237    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/20 Formannskap 03.12.2020 

 

INNSTILLING: 

House by the Sea, org.nr 923 323 953 gis et tilskudd på kr 175 000 til etablering av tre 

overnattingsenheter med totalt 8 sengeplasser på Træna. 

 

Tilskuddet belastes næringsfond Covid-19 og utbetales mot dokumenterte utgifter til 

byggekostnader (tre enheter). 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra House by the Sea, datert 02.11.2020 – nye overnattingsenheter på Træna / 

Reiselivssatsing. Eier er Trygve Sunde Koldrup, bosatt i Oslo. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  
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 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 

 

Søker House by the Sea som ønsker å etablere tre overnattingsenheter med totalt 8 

sengeplasser på Træna sier at overnattingsenhetene er tenkt som en del av et større prosjekt – 

og der de tre enhetene utgjør byggetrinn 1. Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med Træna 

365 og er delvis et resultat av et arbeid utført gjennom forskningsprosjektet TESTSONE 

TRÆNA som har undersøkt hvordan fremtidens bærekraftig reiseliv og levedyktige 

lokalsamfunn kan formes, og hvordan et balansert reiseliv kan skapes på Træna. 

 

De skriver også i sin søknad at de vil så langt det lar seg gjøre benytte lokal arbeidskraft i 

oppføringen av de tre enhetene, og det er inngått avtale med Træna Overnatting om drift av 

enhetene. 

 

Tiltaket har følgende kostnadsplan og finansieringsplan: 

 
Det er ikke tidligere gitt støtte fra Træna kommunes næringsfond til dette tiltaket. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

Vedtatt Kommuneplan samfunnsdel sier blant annet følgende under satsningsområde 

Næringsliv i utvikling (sysselsetting & næringsliv) «Vi har attraktive overnattingstilbud for 

flere målgrupper» hvor en av strategiene er at «vi skal ha byggeklare tomter til etablering av 

overnattingssted». Det har vi nå gjennom det ferdig regulerte område på Nord-Husøy hvor 

House by the Sea i samarbeid med kommunen planlegger å sette opp til sammen fem små 

enheter, som en start på utviklingen av området Træna 365. 

 

Forutsatt at det blir god respons på dette første byggetrinnet, planlegger Trygve S. Koldrup å 

utvide med ytterligere tre overnattingsenheter. 
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På denne bakgrunn anbefales det at House by the Sea gis et tilskudd på kr 175 000 til første 

fase i sin satsning på nye overnattingsenheter og reiseliv på Træna. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad via RF 13:50 datert 02.11.2020 

House by the Sea – vedlegg til søknad 

 

 

Træna 23.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - WESTBYE AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/240    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/20 Formannskap 03.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Westbye AS, org.nr 920 057 292 gis et tilskudd på kr 130 000 til Brygga del 1. 

 

Kr 100 000 belastes næringsfond Covid-19 og kr 30 000 belastes Gründerfond. Tilskuddene 

utbetales mot dokumenterte utgifter av tilrettelegging av brygga for næringsdrift. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Westbye AS, datert 05.11.2020 – Brygga del 1. 

Selskapet eies av Anders Budde, bosatt på Hamar. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  
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 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 

 

Søker Westbye AS søker tilskudd for å tilrettelegge brygga i sentrum for næringsvirksomhet 

slik at han kan realisere sitt prosjekt allerede til våren sommeren, da han har kontakter som 

ønsker å benytte seg av dette tilbudet til sommeren for å holde kurs. 

 

Tiltaket del 1 har følgende kostnadsplan og finansieringsplan: 

 

Westbye AS har ikke tidligere mottatt støtte fra Træna kommunes næringsfond. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Saldo på Gründerfondet er kr 127 000. 

 

Vurdering: 

I vår kommuneplan som også er vår næringsplan står det blant annet at «Det er attraktivt å 

være gründer /etablere virksomhet i Træna», samt at vi skal ha et allsidig næringsliv. 

 

Dette tilbudet som Anders Budde planlegger å etablere på Mathildebrygga /Olebrygga / 

Hyttanbrygga, midt i sentrum på Husøy er et tilbud som pr dags dato ikke eksisterer i Træna 

kommune. Han ønsker å bygge et matkultursenter hvor man formidler gode matopplevelser og 

bærekraftig utnyttelse av havet. Han sier at han har bakgrunn som dykker og 

fridykkerinstruktør, og ønsker å starte et partisk dykkesenter, med utleie og oppbevaring av 

utstyr, samt til andre vannaktiviteter som padling og SUP.  

 

Budde er 31 år og har i flere år vært på leting etter et sted hvor han både kan bo og drive 

næring, derfor har han valgt å kjøpe brygga, han nå ønsker å videreutvikle. På denne bakgrunn 

anbefales det at han gis et tilskudd på kr 30 000 fra Gründerfondet og kr 100 000 fra Covid-19 

fondet. 

 

Vedlegg: 

Søknad med vedlegg fra Westbye AS med RF 13.50 referansenummer: 2020-0007 
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Træna 23.11.2020  

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - MODOLV SJØSET FISK AS 

SORTERING AV FILET 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/241    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/20 Formannskap 03.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Modolv Sjøset Fisk AS, org.nr 958 514 956 gis et tilskudd på kr 125 000 til Filet Grader Linje. 

 

Tilskuddet belastes næringsfond Covid-19 og utbetales mot dokumentert utgifter til investering 

i Filet Grader linje. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Modolv Sjøset Fisk AS, datert 04.11.2020. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  

 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 
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Søker Modolv Sjøset Fisk AS sier blant annet i sin søknad at de fleste av deres kunder stiller 

strengere krav i forhold til de produktene de kjøper. Det å levere filet med mix størrelse i 

esken, gjør at de ikke oppnår ønskelig pris ute i markedet. 

Søker mener at en slik endring vil kunne bety 1-2 årsverk mer, og en betydelig bredere 

kundemasse for bedriften. 

 

Tiltaket med å montere en linje som sorterer filet/loins i nøyaktig vekt i hver eske har følgende 

kostnads- og finansieringsplan: 

Modolv Sjøset Fisk AS har ikke tidligere, til dette tiltaket,  mottatt støtte fra Træna kommunes 

næringsfond. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

Modolv Sjøset Fisk AS, en av hjørnesteinsbedriftene i Træna, planlegger å investere i en Filet 

Grader Linje for å utvide sin kundemasse og på denne måten sikre driften av kvitfiskanlegget i 

Træna kommune. Samfunnsplanen vår sier at vi skal videreutvikle industri- og 

servicenæringen, vi har nye arbeidsplasser innen havbruk, landbruk og videreforedling og at vi 

skal sørge for at «Trænaprodukter produseres og finnes på markedet. 

 

Modolv Sjøset Fisk AS er inne i en omstillingsprosess, hvor de ønsker å være i posisjon til å 

innta det norske privatmarkedet, et marked som de sier i sin søknad betaler betydelig bedre enn 

grossistmarkedet. I tillegg til å søke støtte fra næringsfond Covid-19 er de også i en prosess 

med å sende inn søknad til Innovasjon Norge for en vacummaskin. 

På denne bakgrunn anbefales det at Modolv Sjøset Fisk AS gis et tilskudd på kr 125 000 til 

investering i Filet Grader linje. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Modolv Sjøset Fisk AS med RF 13.50 referansenummer 2020-0008 

 

Træna 23.11.2020  

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 
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rådmann       saksbehandler  



  Sak  78/20 

 

Side 17 av 47   

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - TRÆNA SNEKKERSERVICE AS 

HAGEMØBLER 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/239    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/20 Formannskap 03.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna Snekkerservice AS, org.nr 917 403 562 gis et tilskudd på kr 25 000 til sitt prosjekt 

Træna hagemøbler-set. 

 

Tilskuddet belastes næringsfond Covid-19 og utbetales mot dokumenterte utgifter til materialer 

til første settet. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Træna Snekkerservice AS, datert 05.11.2020 til Træna hagemøbler-set. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  

 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 
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Søker Træna Snekkerservice AS ønsker å starte produksjon av hagemøbler, miljøhus, 

plantekasser tilpasset private hager og offentlige plasser. De begrunner dette med av i 

vintersesongen er det lavsesong for oppussingsarbeid og ser det derfor hensiktsmessig å sette i 

gang annen type produksjon som kan skje i verkstedet innendørs og som kan generere 

salgsinntekter. 

 

Tiltaket har følgende kostnadsplan og finansieringsplan: 

 

 

 
Træna Snekkerservice har ikke tidligere, til dette tiltaket, fått støtte fra Træna kommunes 

næringsfond. De fikk et tilskudd på kr 100 000 og et lån på kr 170 000 da de overtok gamle 

Teknisk lager i 2017. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

Det har lenge vært arbeidet med å få etablert snekkertjenester i Træna kommune. I vår 

samfunnsplan er et av delmålene at «vi videreutvikler industri- og servicenæringen» med 

strategien «hjelp til etablering av nødvendig håndverks og installasjonstjenester». 

 

På denne bakgrunn anbefales det at Træna Snekkerservice AS gis et tilskudd til investering i 

materiale til første settet av hagemøbler m.m. Om dette viser seg å slå ann i markedet, kan 

dette være med på å trygge og videreutvikle bedriften. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Træna Snekkerservice AS med RF 13.50 referansenummer 2020-0009 

 

 

Træna 23.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - TRÆNA ISOPORKASSEFABRIKK 

SUS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/244    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/20 Formannskap 03.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna Isoporkassefabrikk SUS v/ Geir A. Sjøset gis et tilskudd på kr 30 000 til forprosjekt for 

å samle, gjennomgå og systematisere informasjon og data. 

 

Tilskuddet belastes næringsfond Covid-19 og utbetales mot dokumentert utgifter til innleie av 

prosjektleder for å prosjektere Træna Isoporkassefabrikk SUS. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Træna Isoporkassefabrikk SUS v/ Geir A. Sjøset, datert 09.11.2020. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  
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 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 

 

Træna Isoporkassefabrikk SUS er et selskap under stiftelse. Eier er Geir A. Sjøset og 

prosjektleder i denne fasen er Per Pedersen. 

 

Planen er produksjon av isoporkasser til bruk bl. a i fiskeindustrien. I tillegg er det aktuelt å 

produsere isoporplater i ulik tykkelse til bruk i bygninger (nedstøpt i betonggulv) bruk som 

isolasjon ved bygging av veier over f.eks. myrområder for å hindre telehiv på veiene.  

 

Det søkes i denne omgang tilskudd til et forprosjekt som består i å samle, gjennomgå og 

systematisere all informasjon og data som er innhentet for å presentere dette for 

finansieringsinstitusjoner. 

 

Målsettingen er å gi trygge alternative arbeidsplasser på Træna. 

 

Forprosjektet har følgende kostnads- og finansieringsplan: 

 

 

 
 

Det er ikke tidligere gitt støtte fra Træna kommunes næringsfond til dette tiltaket. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

I vår kommuneplan samfunnsdel / næringsplan heter det at vi skal ha et allsidig næringsliv og at 

nye arbeidsplasser skal prioriteres. På denne bakgrunn anbefales det at Træna 

isoporkassefabrikk SUS gis et tilskudd på kr 30 000 til sitt forprosjekt. 

 

Vedlegg: 

Søknad med vedlegg fra Træna Isoporkassefabrikk SUS med RF 13.50 referansenummer: 

2020-0010 

 

 

Træna 11.11.2020  
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Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - NORØY KYSTFISKE 

VEDLIKEHOLD AV KAI OG NÆRINGSBYGG 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/243    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/20 Formannskap 03.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Norøy Kystfiske, org.nr 925 257 104 gis et tilskudd på kr 20 000 til vedlikehold av kran og 

kjølerom. 

 

Tilskuddet belastes næringsfond Covid-19 og utbetales mot dokumenterte utgifter til tiltaket. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Norøy Kystfiske, datert 09.11.2020 til vedlikehold av kai og næringsbygg. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  

 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 
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Søker Norøy Kystfiske som eies av Sander Elias Norø er en ung mann som har investert i egen 

fiskebåt samt et kombinert næringsbygg som også inneholder en liten boenhet. 

Han opplyser i sin søknad at både kai og næringsbygg trenger vedlikehold. Han planlegger 

bytte av kreosotstokker, bytte av tak, vedlikehold av kran og kjølerom. 

 

Tiltaket har følgende kostnadsplan og finansieringsplan: 

 

 
Sander E. Norø har fått et tilskudd fra Gründerfondet på kr 50 000 til opplæring i fiskeryrket 

og et lån fra næringsfond A på kr 150 000 til investering i kjøp av båt, rigging og 

oppgradering. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

Norøy Kystfiske er et nystartet enkeltmannsforetak hvor eier i fremtiden ønsker å drive fiske 

fra egen båt. Han har som søknaden skisserer også investert i et næringsbygg, hvor han også 

bor. Denne bygningsmassen trenger vedlikehold.  

I vår kommuneplan er et av delmålene under «næringsliv i utvikling» at det skal være attraktivt 

å være fisker i Træna og at vi tilrettelegger for lokale fiskere og fiskere som ønsker å etablere 

seg.  

Det er viktig at Norø kan drifte egen båt fra sitt næringsbygg og på denne bakgrunn anbefales 

det at det gis støtte til å vedlikeholde kran og kjølerom. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Norøy Kystfiske med RF 13.50 referansenummer 2020-0012 

 

 

Træna 24.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - SHELL FISH AS 

SLINGREKJØL PÅ FISKEFARTØY 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/246    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/20 Formannskap 03.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Shell Fish AS, org.nr 914 414 680 sin søknad om støtte til slingrekjøl fra næringsfond Covid-

19 avslås med begrunnelse i at MK Trænfjord (ex. Radar) i desember 2018 fikk et lån til 

ervervelse av fiskefartøyet på kr 1,7 mill. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Shell Fish AS, datert 10.11.2020 – Slingringskjøl på fiskefartøy. 

Styrets leder i Shell Fish AS er Geir Anders Sjøset, Træna. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  

 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 
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Søker Shell Fish AS skriver i sin søknad om støtte at det skal monteres slingrekjøl på 

fiskefartøyet MK Trænfjord. Dette vil gjøre at båten kan operere flere dager i året og vil styrke 

og stabilisere inntekt for de 6 pers i mannskap og selskap, samt bidra til jevnere sysselsetting 

på og mer fisk til landanlegg. 

 

Tiltaket har følgende kostnads- og finansieringsplan: 

 

 
Shell Fish AS fikk i 2018 et lån fra Træna kommunes næringsfond A på kr 1,7 mill. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

Det står i vår kommuneplan at det skal være attraktivt å være fiskere i Træna og det å trygge 

arbeidsplasser i denne viktige næringen er og blir en prioritet for Træna kommune. Når dette er 

sagt har denne bedriften, til dette fartøyet, alt fått et betydelig lån fra Træna kommunes 

næringsfond og på denne bakgrunn anbefales det at det ikke gis ytterligere støtte og at 

søknaden avslås. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Shell Fish AS med RF 13.50 referansenummer 2020-0013 

 

 

Træna 25.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - SHELL FISH AS 

OMLEGGING TIL AUTOLINEDRIFT 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/247    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

82/20 Formannskap 03.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Shell Fish AS, org.nr 914 414 680 sin søknad om støtte til omlegging til autoline fra 

næringsfond Covid-19 avslås med begrunnelse i at MK Trænfjord (ex. Radar) i desember 2018 

fikk et lån til ervervelse av fiskefartøyet på kr 1,7 mill. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Shell Fish AS, datert 10.11.2020 – Omlegging til autolinedrift. 

Styrets leder i Shell Fish AS er Geir Anders Sjøset, Træna. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  

 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 
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Shell Fish AS skriver i sin søknad at MK Trænfjord i dag er rustet til drift med garn og line. 

Omlegging til autoline vil bidra til større forutsigbarhet og vil gi langt bedre kvalitet på 

fangsten enn f.eks. garndrift gir. Drift med autoline vil gi økt inntjening og stabilisering av 

inntekt for fartøy og mannskap. 

 

Tiltaket har følgende kostnads- og finansieringsplan: 

 

 
Shell Fish AS fikk i 2018 et lån fra Træna kommunes næringsfond A på kr 1,7 mill. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

Det står i vår kommuneplan (som også er vår næringsplan) at det skal være attraktivt å være 

fiskere i Træna og det å trygge arbeidsplasser i denne viktige næringen er og blir en prioritet 

for Træna kommune. Når dette er sagt har denne bedriften, til dette fartøyet, alt fått et 

betydelig lån fra Træna kommunes næringsfond og på denne bakgrunn anbefales det at det ikke 

gis ytterligere støtte og at søknaden avslås. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Shell Fish AS med RF 13.50 referansenummer 2020-0014. 

 

 

Træna 25.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - TRÆNA OVERNATTING AS 

UTVIDELSE AV KJØKKEN 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/254    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/20 Formannskap 03.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Holmens Overnatting AS, org.nr 920 049 044 gis et tilskudd på kr 50 000 til å forprosjektere 

sine planer om utvidelse av kjøkken på Træna Overnatting. 

 

Tilskuddet belastes næringsfond Covid-19 og utbetales mot dokumenterte utgifter til 

forprosjektering av kjøkken. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Holmens Overnatting AS, datert 12.11.2020 – Træna Overnatting Restaurant / 

Kjøkken. 

Daglig leder er Izabela Emilia Holmen, Træna. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  
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 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 

 

Søker Holmens Overnatting AS ønsker å bygge ut kjøkkenet på Træna Overnatting får å få 

bedre plass for å kunne servere middag og utvide serveringsdel i overnattingstilbudet. De er i 

planleggingsfasen og arbeider med å utforme byggesøknad med tegninger. Bedriften har 3 

årsverk i deltid og mener at de med å utvide kjøkken / serveringstilbud kan skape flere 

arbeidsplasser. De skriver også at lokale aktører vil bli spurt om byggetjenester. 

 

Tiltaket har følgende kostnads- og finansieringsplan: 

 

 

 
Holmens Overnatting AS fikk i 2018 følgende støtte fra Træna kommunes næringsfond:  

Et tilskudd på kr 200 000 til oppussing av gamle Rådhus og et lån på kr 350 000 til investering 

i inventar, bookingsystem m.m. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

I Træna kommunes samfunnsplan (næringsplan) er et av delmålene at «Turisme- og 

opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale næringsliv» og at «Vi har attraktive 

overnattingsmuligheter for flere målgrupper». 

 

Holmens Overnatting AS er i en planleggingsfase for å utvide kjøkkenet på sitt 

overnattingssted og har budsjettert med en kostnad til Administrasjon, byggesøknad, assistanse 

(altså et forprosjekt) på kr 50 000. Det anbefales at det gis et tilskudd lik kostnadsoverslaget 

for «forprosjektet» for å vurdere om det er mulig å utvide kjøkken slik søknaden skisserer. 

 

Vedlegg: 

Søknad med vedlegg fra Holmens Overnatting AS med RF 13.50 referansenummer: 2020-0015 

 

Træna 25.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 
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rådmann       saksbehandler 
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KOMMUNEDELPLAN- VANN OG AVLØP- HØRING PLANPROGRAM 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: 144  

Arkivsaksnr.: 20/252    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

84/20 Formannskap 03.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 11-12 varsler formannskapet, som Træna 

kommunes planutvalg, oppstart av arbeidet med utarbeidelse av kommunedelplan vann- 

og avløp 

 

2. I medhold av Plan- og bygningsloven § 11-13, jfr. § 4-1 legger formannskapet 

Planprogram for utarbeidelse av kommunedelplan vann og avløp ut på høring med seks 

ukers frist fra 3. desember 2020 

 

3. Træna formannskap blir planarbeidets styringsgruppe. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kommune har en vedtatt hovedplan vann fra 2003. Det er ikke utarbeidet hovedplan 

avløp før. Kommunen ønsker å få en oppdatert plan for vann og avløpsdrift og har utarbeidet 

et forslag til planprogram som legges ut på 6 ukers høring. 

 

Fakta: 

 Hovedformålet med planarbeidet er å få på plass en oppdatert plan for vann og avløp i Træna 

kommune. FNs bærekraftsmål legges til grunn for planarbeidet. Denne planen vil gjennomgå 

alle områder i produksjon og distribusjon av vann, samt tilpasse kommunale avløp iht. 

gjeldende regelverk. Dette i et 10 års perspektiv. Det vil med bakgrunn i endelig vedtatt plan 

bli laget et gebyrgrunnlag. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er avsatt midler til utarbeidelse av planen. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at planprogrammet legges ut til offentlig høring i seks uker fra 

03.12.2020 og at oppstart av planarbeidet kunngjøres i Rana Blad samt på Træna kommunes 

hjemmeside. 

 

Vedlegg: 

Forslag planprogram 

 

Træna 14.11.2020  

Torild Fogelberg Hansen      Morten Tøgersen 
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rådmann                    saksbehandler 
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ENDRING VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TRÆNA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: A10 &00  

Arkivsaksnr.: 20/267    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

85/20 Formannskap 03.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Vedlagte reviderte vedtekter Husøy Barnehage, Træna kommune vedtas. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Vedtekter for barnehagane i Træna kommune har ikkje vore revidert sia 2009. 

 

Fakta: 

Reviderte vedtekter har vore oppe i foreldreråd, to møter i samarbeidsutvalet og sendt ut til 

alle foreldre i barnehagen for tilbakemelding. SU er ikkje einstemmig når det kjem til punkt § 

10 i vedtektene om feriestengt barnehage i veke 29 og 30. 

 

Tilbakemelding ang. endring i vedtektene har vore som følgande: 
- To tilbakemeldingar ang. feriestengt barnehage, kor foreldre meinte det var feil at 

kommunen skulle få bestemme når dei måtte ta ferie og at det gjekk utover barnas og 

foreldres behov. 

- Ein tilbakemelding kor foreldre ikkje hadde problem med feriestengt barnehage, men 

uttrykte at auka oppseiingstid kom til å verte ei utfordring for dei.  

- To tilbakemeldingar kor foreldre ikkje hadde noko å utsette på endringane. 

- Det ble også reagert på ordlyd på to punkt kor det står at styrer kan redusere opningstid når 

spesielle forhold tilseier det. Det burde spesifiserast kva spesielle forhold inneber.  

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at vedlagte reviderte vedtekter vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg: 

1. Reviderte vedtekter for Husøy barnehage Træna kommune 

2. Referat fra møte i samarbeidsutvalget 24.09.2020 

3. Referat fra møte i samarbeidsutvalget 15.10.2020 

4. Vedtekter vedtatt i 2007 

 

Træna 25.11.2020  

Torild F. Hansen      Line Bygd Pedersen 
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rådmann       saksbehandler   
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FYSISKE MØTER ELLER FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 040  

Arkivsaksnr.: 20/250    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/20 Formannskap 03.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre gir folkevalgte organ anledning til å avholde møter digitalt i hht. 

kommunelovens § 11-7. 

 

Det delegeres til ordfører å fatte beslutning om møter skal avholdes digitalt og om 

enkeltpersoner kan delte elektronisk. 

 

Saker som i hht. Kommunelovens § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan 

ikke behandles i et digitalt møte. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Følgende henvendelse fra ordfører Andersen til administrasjonen: 

Som jeg forstår det ut fra kommunelovens § 11-7 kan kommunestyret beslutte at folkevalgte 

organer i kommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter.» 

 

Fakta: 

Kommuneloven § 11-7. Fjernmøter lyder som følger: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller 

fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter. 

 

Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 

hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder 

for møter, gjelder også for fjernmøter. 

 

Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte. 

 

Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i 

andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd. 

 

I mars 2020 ble Forskrift 13. januar 1993 nr. 4035 om fjernmøter og skriftlig saksbehandling 

opphevet. 

 

Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) fastsatt i mars en forskrift om 

gjennomføring av fjernmøter for å begrense spredning av covid -19. Denne ble som planlagt 

opphevet fra 1. august 2020. I brev til kommunen, 24. juni 2020, skriver KMD at 
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bestemmelser som gjør unntak fra ordinært regelverk bør kun gjelde dersom det er nødvendig 

som følge av smitteverntiltakene og er forholdsmessige sett opp mot de bestemmelsene det er 

gitt unntak fra.  

 

Hovedregelen i kommuneloven er at møter i folkevalgte organer holdes som fysiske møter 

hvor de folkevalgte møtes i samme rom. Kommuneloven sier som nevnt ovenfor at 

kommunestyret kan gi adgang til å holde møter som fjernmøter, unntaket er saker som skal 

behandles i lukket møte. 

Det er nå under pandemien vedtatt et forskrift som åpner for at det i tidsrommet 06.11.2020 – 

01.06.2021 er mulig for folkevalgte organer å gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet 

er lukket etter kommuneloven § 11-5 andre ledd - LOV-2020-11-06-126 – Midlertidig lov om 

unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19). 

 

Er det så anledning til å åpne for at enkeltrepresentanter kan delta digitalt, mens de øvrige er til 

stede i møterommet?  

Denne problemstillingen har KMD svart ut i brev til Asker kommune og lagt til grunn at det er 

det anledning til, forutsatt at de særlige regler for fjernmøter overholdes. Det er krav til at alle 

representantene skal kunne se og høre hverandre, og de skal kunne kommunisere. 

 

KMD sier også i sitt brev til Asker kommune følgende: 

«Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysiske møter eller 

fjernmøter. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. 

 

Det er ikke bare pandemisituasjonen som kan gjøre det nødvendig at enkeltrepresentanter må 

delta digitalt. I vår kommune har det ved enkelte anledninger, når uvær har umuliggjort at 

representanter fra Selvær møter og må gi forfall på kort varsel, vært åpnet for at de har kunnet 

delta på telefon. 

 

Det er også viktig at det, i avgjørelsen om å avholde møtene digitalt, tas hensyn til om 

allmennheten kan være tilstede. Departementet har i sitt brev datert 24.06.2020 vist til at 

kommunen nå har hatt muligheter til å teste og anskaffe nødvendig teknisk utstyr for 

fjernmøter. Træna kommune har nå mulighet for å kjøre møtene på Teams, men har ikke utstyr 

til å kjøre møtene direkte til allmenheten. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Om f.eks. direktesendte møter skal kunne avholdes digitalt, er dette en utgift det ikke er tatt 

høyde for i driftsbudsjett. Det er heller ikke konkret sjekket pris på en eventuell slik løsning. 

 

Vurdering: 

Rådmannen kan se, at det i enkelte tilfeller, kan være behov for å avholde møter som 

fjernmøter. Avgjørelsen om det skal innkalles til digitalt møte og om enkeltrepresentanter kan 

delta digitalt bør legges til ordfører. 

 

Vedlegg: 

Brev fra KMD til Asker kommune datert 01.09.2020 

 

Træna 19.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 
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rådmann       saksbehandler    
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SELVÆR OPPVEKSTSENTER - NEDLEGGELSE 

 

 

Saksbehandler:  Torild Fogelberg Hansen Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 20/251    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato   

87/20 Formannskap 03.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

♦ Selvær Oppvekstsenter legges ned med virkning fra 1.1.2021. Nødvendige prosesser 

knyttet til nedleggelsen gjennomføres i 2020. 
♦ Prosedyre for planlegging og gjennomføring av endring i virksomheter/omorganisering 

iverksettes. 
♦ Det etableres en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide forslag til videre bruk av 

bygningsmassen. Arbeidsgruppa nedsettes av rådmannen. 
♦ I den grad det skjer vesentlige endringer i demografi i Træna Kommune, som fører til 

sprengt kapasitet på Husøy Skole, vil administrasjonen vurdere hensiktsmessige 

løsninger og fremme egen sak til Kommunestyret. 
 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Arkivsak 13/461 viser en del historikk, samt at saken er forsvarlig opplyst fra tidligere runder. 

Det ble likevel avholdt et nytt møte med Selvær bygdeutvikling, og øvrige interesserte 

innbyggere i Selvær, den 13.11.20. Til stede fra kommunen var ordfører Jan Helge Andersen 

og rådmann Torild Fogelberg Hansen.  

 

Det ble raskt enighet om at Selvær oppvekstsenter nedlegges, men at det opprettes skole på 

nytt i Selvær, dersom barnetallet blir så høyt at det er aktuelt. Det framkom ikke noe konkret 

antall barn for å opprette et lokalt skoletilbud, men felles forståelse for at digital undervisning 

har kommet så langt, at dette må tas med i en eventuell ny vurdering.   

 

Fakta: 

Siste ordinære skoleår ved Selvær Oppvekstsenter var 2012/2013. Elever fra Selvær har siden 

den gang reist til Husøy Skole og bare unntaksvis brukt Oppvekstsenteret som 

undervisningsbase. I all hovedsak har dårlig vær og/eller kansellert båt ført til hjemmearbeid. 

Vi ser en klar negativ trend i barnetall i Træna Kommune. Særlig er fallet de siste årene 

dramatisk. Det totale elevgrunnlaget i kommunen er per dags dato under 40 barn (Se figur 1 

og 2), hvor 0 er tallet fra Selvær krets. 

Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av 

skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en 

skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale 

handlefriheten. En avgjørelse må bygge på kommunestyrets økonomiske, politiske og 

samfunnsmessige prioriteringer. 

Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en skole, 

er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som gjelder rettigheter eller 
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plikter for en eller flere bestemte personer. Plassering av den enkelte elev ved en skole vil 

derimot være et enkeltvedtak. 

 

Kommunen har ikke Forskrift om skolekretsgrenser, og det er saksbehandlers vurdering at det 

er det ikke behov for, med mindre Træna annekterer nærliggende øysamfunn. 

 

 
Figur 1. Tall hentet fra GSI 

 
Figur 2.Tall hentet fra GSI 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Årlige drift -og vedlikeholdsutgifter av bygget utgjør kr. 130 000. 

 

Nødvendig utvendig vedlikeholdsarbeid, som må utføres innen kort tid, er stipulert til kr. 

1 500 000. 

 

Vurdering: 
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Det vurderes som nødvendig å legge ned Selvær oppvekstsenter. Det har ikke vært elever ved 

Selvær skole siden skoleåret 2012/2013, og det bor heller ingen barn på øya i dag.  

 

Skolebygget forfaller, og kommunens økonomi tilsier at både skolen/oppvekstsenteret og 

skolebygg bør avvikles. Det er enighet mellom Selvær bygdeutvikling, som representant for 

lokalbefolkningen, formelt å legge ned skolen fra 01.01.2021 

 

Vedlegg: 

Samlet saksfremstilling Arkivsak 13/461 

 

 

Træna 25.11.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen     Carl-Henrik Buschmann 

rådmann       saksbehandler 
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INNOVASJONSPRISEN 2018 - BRUK AV MIDLER 

 

 

Saksbehandler:  Moa Björnson Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 18/117    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/20 Formannskap 03.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

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. 
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Vurdering: 

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 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV TRÆNAFESTIVALEN FOR 2020 

 

 

Saksbehandler:  Torild Fogelberg Hansen Arkiv: C03 &01  

Arkivsaksnr.: 16/40    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/20 Formannskap 03.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Trænafestivalen gis et ekstra tilskudd for 2020 med kr 200 000 i form av redusert krav for 

bruk av tekniske tjenester og areal. Beløpet belastes administrasjonen, ubrukte lønnsmidler. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Ifølge rammeavtale mellom Trænafestivalen og Træna kommune av 02.02.2016 skal Træna 

kommune fakturere Trænafestivalen for tekniske tjenester og areal jamfør «Underavtale om 

tekniske tjenester og areal». Trænafestivalen skal fakturere Træna kommune for driftsstøtte 

med kr 200.000 per år. I avtalen er det en intensjon om økning av beløpet til kr 400.000 i 

2017, en økning som ble innført. Trænafestivalen har siden 2017 fått et årlig driftstilskudd på 

kr 400.000. Samme sum (kr 400.000) har blitt fakturert tilbake for tekniske tjenester og areal. 

Underavtale om tekniske tjenester og areal foreligger ikke.  

 

Fakta: 

Trænafestivalen er en ideell forening. I sitt vedtektsfestede formål står det blant annet at de 

skal «markedsføre Træna på en positiv måte og være samlende for Træna kommunes 

befolkning». Deler av et eventuelt overskudd bevilges til formål som er til Trænasamfunnets 

beste. Siden foreningen ble stiftet i 2004 har det blitt gitt flere hundre tusen kroner til 

trænasamfunnet gjennom festivalens kulturfond. I tillegg kommer de økonomiske 

ringvirkningene av festivalen på lokalt næringsliv. Trænafestivalen skaper identitet og stolthet. 

Et av målene for festivalen er fortsatt å bidra til at Træna kommune er et attraktivt sted å 

bosette seg.  

 

Trænafestivalen har en helårsdrift, med faste kostnader gjennom hele året. De har inntil nylig 

hatt to ansatte på fulltid.  Festivalen har de siste årene arrangert diverse konserter, 

ungdomsarrangementer, vinterfestival (Ta Træna med Storm) og «sommerfestivalen». Det er 

kun på de 3-4 dagene i løpet av festivalen om sommeren at da har betydelige inntekter, om 

man ser bort i fra offentlig støtte og sponsoravtaler. Det vil si at de i all hovedsak må tjene inn 

nok på 3-4 dager til å dekke et helt år med utgifter.  

 

I 2020 har de, på grunn av smittevernsrestriksjoner, ikke fått muligheten til å gjennomføre en 

fullskala festival, og har dermed mistet sitt inntektsgrunnlag. De hadde et lite arrangement med 

200 gjester, som på mange måter var svært vellykket, men som selvfølgelig ikke ga betydelige 

inntekter. Gjennom den statlige kompensasjonsordningen for kultur har Trænafestivalen 

mottatt kr 478 293. De har beholdt støtten fra Kulturrådet på kr 325 000, og fikk på toppen av 

dette kr 150 000 til å gjennomføre alternativt arrangement i sommer. Fra Nordland 
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fylkeskommune har de beholdt tilskudd på kr 105 000. Ifølge prognosen for 2020 ender 

Trænafestivalen med et underskudd på kr 308 750. Dette kommer på toppen av to tunge 

økonomiske år forut for 2020.  

 

I 2020 har Trænafestivalen benyttet seg av færre tekniske tjenester og mindre bruk av 

kommunens areal. 

 

Trænafestivalen søker nå om et rent økonomisk tilskudd fra Træna kommune for 2020, altså at 

Trænafestivalen ikke faktureres tilbake for fullt beløp (kr 400 000) for inneværende år.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Vedtatt budsjett for 2020 forutsetter et tilskudd til Trænafestivalen på kr 400 000 og inntekter 

fra Trænafestivalen med kr 400 000. Det er foreløpig ikke utbetalt tilskudd eller sendt krav for 

tekniske tjenester og areal. I løpet av 2020 har festivalen benyttet følgende: 

 
 Leie av Trænahallen og hallkjøkken i forbindelse med vinterfestival (Ta Træna med Storm) 12.-

16. februar 

 Klipping av gress i Kirkhelleren i forbindelse med konsert  

11. juli  

 Leie av kontor på Rådhuset 

Hele året  

 Innleie av teknisk personell i to uker i forbindelse med vinterfestival. Én uke i forbindelse med 

minifestival i juli 

 Kompetanse og prosjektmidler på ca kr 30 000 via Utviklingsprosjektet (og underliggende 

prosjekter) i forbindelse med «Ta Træna med Storm» 

 

Vurdering: 

Da Træna kommune meldte ekstrautgifter og inntektstap knyttet til Covid-19 for 2020, ble 

ikke tapte inntekter fra Trænafestivalen tatt med. Det skyldes at søknaden fra festivalen kom 

etter rapporteringstidspunktet. Det betyr at et tilskudd til festivalen, i form av ikke å fakturere 

fullt ut, blir en kommunal utgift som ikke er budsjettert eller kompensert. Med utgangspunkt i 

kommunens anstrengte økonomi, vurderes en mulighet for å redusere faktureringsbeløpet til kr 

200 000 for inneværende år. Beløpet må dekkes under administrasjon, avsatte lønnsmidler som 

ikke er benyttet. 

 

 

Træna 26.11.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen 

rådmann        
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ÅRSBUDSJETT 2021 - HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 20/228    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 03.12.2020 

90/20 Formannskap 03.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024 vedtas med obligatoriske oppstillinger og 

budsjettskjema, samt økonomiske oppstillinger 

2. Årsbudsjettet 2021 vedtas med ramme for tjenesteproduksjon til netto kr 47 817 621 

med detaljeringsgrad slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for driftsbudsjettet 

3. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme på kr 4 960 000, 

slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for investeringsbudsjettet. 

4. Videre utlån av startlån med kr 1 275 000 finansieres av bundet fond. 

5. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og 

økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2021 

 Lån til investering i pullert kr 600 000 

 Lån til investering i vannverk kr 2 000 000 

6. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven %14-18 

7. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tillatte sats. 

8. Bruk av premiefond KLP til reduksjon av pensjonspremie på kr 1 500 000 årlig i 

perioden 2021-2024 

9. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2021 og mål/utfordringer i 

handlingsprogrammet 2021-2024 

10. Foreldrebetaling i barnehage settes til makspris fastsatt i Statsbudsjettet 2021 

11. Avgift på vann økes med 2,7% 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2021 og handlingsdel med økonomiplan 2021 – 2024 legges 

frem for behandling. 

 

Vedlegg: 

 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2021 -  handlingsdel med økonomiplan 2021 -2024 

 Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 

 

Træna 26.11.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen 

rådmann        


