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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/231    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/17 Formannskap 07.12.2017 

 

 

Refererte dokumenter: 

 

15/192-20 24.11.2017 RÅDM/RÅDM/GE 252 

1282/17  

REST NÆRINGSLÅN - SHELLFISH AS - PR 23.11.17  

 

15/192-21 27.11.2017 RÅDM/RÅDM/GE 252 

1285/17  

INNBETALING REST NÆRINGSLÅN - SHELLFISH AS - 27.11.17 - 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND A  
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UTVIKLINGSPROSJEKT TRÆNA - AVSETNING TIL FOND 2017 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/215    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/17 Formannskap 07.12.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Det avsettes kr 500 000 av tilskudd for 2015 til disposisjonsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Det ble gitt tilsagn fra fylket om tilskudd på 6 Mill kr fordelt over 3 år til et utviklingsprosjekt. 

I 2015 mottok kommunen 1,5 mill. kr av tilsagn på 2 mill. kr 

Resterende av tilsagn for 2015, 0,5 Mill kr, ble utbetalt i 2017 etter fullstendig rapportering 

med revidert regnskap for prosjektet. 

 

Vurdering: 

Det ble inntektsført kun 1,5 Mill kr i 2015 da de bokførte utgiftene på det tidspunkt ikke 

oversteg 1,5 Mill kr.  I utviklingsprosjektets regnskap for 2015 ble det lagt inn verdi for 

dugnad og bruk av støttefunksjoner i kommunen til prosjektene. Verdien av dette ble ikke 

utgiftsført i kommunens regnskap på utviklingsprosjektet i 2015.   

 

Resttilskuddet for 2015 på kr 500 000 bes derfor avsatt på disposisjonsfond til bruk for 

næringsformål. 

 

Vedlegg: 

Utviklingsprosjektets regnskap for 2015 og 2016 

 

 

Træna 21.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 
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ETTERGIVELSE AV ANLØPSAVGIFT I TRÆNA KOMMUNE - BOREAL SJØ AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: P01  

Arkivsaksnr.: 14/50    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/17 Formannskap 07.12.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Boreal Sjø AS gis ikke fritak for MF Husøy sine anløp, dette i henhold til vedtatte forskrift 

om beregning og innkreving av anløpsavgift for Træna kommune. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

E-post fra Boreal Sjø AS datert 28.09.2017. 

 

Fakta: 

Ordfører Per Pedersen mottok E-post fra Boreal Sjø AS v/ Stian Bjørnvik hvor han skriver 

følgende: 

God dag Per 

Som under har vi fått faktura for årsavgift på havn. 

Dette er noe som er dukket opp de siste årene og noe som ikke ler lagt inn ift anbud på denne 

ruten. 

Ber om at det fritas for årsavgift for rutegående fartøy i Træna og kreditnota utstedes. 

Om ikke vil det måtte viderefaktureres oppdragsgiver, da dette er noe som er dukket opp etter 

anbudsoppstart. 

Takker for øvrig for et godt møte i går 

Ha en fin dag. 

 

Faktura som ligger ved E-posten beløper seg til 36 500 eks mva og er Årsavgift MF Husøy. 

 

Træna kommune startet opp revidering av forskrift for anløpsavgift høsten 2013. 

Kommunestyret i Træna vedtok den nye forskriften i møte 10.03.2014 sak 5/14. Forskriften 

ble kunngjort på Lovdata 03.12.2015 med ikrafttredelse 01.01.2016. 

 

I vedtatte forskrift § 5 står det at alle fartøyer med unntak av de som er nevnt i § 3 betaler 

anløpsavgift etter følgende satser: 

For rutegående trafikk Ferge er pris pr anløp pr døgn på kr 100,- Helårsavgift på kr 36 500,-. 

 

Vurdering: 

Det er i vedtatte forskrift ikke gitt fritak for ferga MF Husøy, jfr § 3 andre ledd. 

Rådmannen mener derfor at omsøkte fritak fra Boreal Sjø AS ikke kan innvilges. 
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Vedlegg: 

Kopi av faktura til Boreal Sjø AS datert 04.04.2017 med forfallsdato 04.05.2017 

Forskrift om anløpsavgift i Træna kommune 

 

 

Træna 01.12.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - BÅTBYGGERPROSJEKT - TBS 

VERKSTED 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 17/226    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/17 Formannskap 07.12.2017 

 

INNSTILLING: 

1. TBS Verksted AS – org.nr: 915 930 522 innvilges et tilskudd på kr 150 000 til 

utvikling av en båtmodell som skal CE-godkjennes og produseres på Træna. 

2. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler og 

utbetales mot dokumenterte utgifter/faktura. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra TBS Verksted v/ Johnny Eliassen, datert 2017-11-27. 

 

Fakta: 

Utviklingsprosjektet v/ utviklingssjef har bistått med å utferdige søknad angående 

båtbyggerprosjektet ved TBS Verksted AS. 

 

Prosjektet går ut på å utvikle en båtmodell (under 8 m) som skal CE-godkjennes for å kunne 

produseres på Træna. TBS Verksted er i en økonomisk sårbar situasjon, og er nødt til enten å 

investere i utvikling av virksomheten med nye arbeidsområder, eller å nedskalere nåværende 

virksomhet. Tanken er å bygge opp virksomheten ved verkstedet med en stabil og langsiktig 

drift for på denne måten å sikre arbeidsplasser i virksomheten og i beste fall også kunne utvide 

arbeidsstyrken. 

 

Det vises til søknaden for ytterligere informasjon. 

 

I vedtatte vedtekter for kommunalt næringsfond heter det i del A-Formål blant annet følgende: 

Næringsfondets formål er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av 

eksisterende virksomheter og bedrifter i Træna kommune. Det skal vektlegges at tiltaket gir 

økt antall arbeidsplasser eller trygger utsatte arbeidsplasser. 

 

Videre heter det i del C- Vilkår for lån og tilskudd fra fondet at støtte fra fondet skal inngå i 

en finansieringsplan sammen med andre finansieringsordninger. Samlet støtte fra fondet og 

andre virkemidler kan ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, eventuelt 75 % for 

kvinnerettede prosjekter og nyetableringer. 

 

Søknaden fra TBS Verksted skisserer et prosjekt som, om det lykkes, vil trygge arbeidsplasser 

i virksomheten og som de skriver i beste tilfelle kunne utvide arbeidsstyrken. 
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Økonomiske konsekvenser: 

Næringsfondet regionale utviklingsmidler har tilstrekkelige midler til å gi et tilskudd slik 

omsøkt. 

 

Vurdering: 

Finansieringsbudsjettet skisserer tilskudd fra det offentlige på 2 x 150 000, dvs ca 55 % 

tilskudd. Om TBS Verksted sitt prosjekt kan bidra til at det trygger eksisterende og etablerer 

flere arbeidsplasser i Træna, kan det komme inn under kriteriene om inntil 75 % tilskudd. 

Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at det gis et tilskudd slik omsøkt.  

 

Vedlegg: 

Søknad fra TBS Verksted datert 2017-11-27 

 

 

Træna 28.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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SAMARBEIDSAVTALE OM SKATTEKREVERFUNKSJON 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 200 &01  

Arkivsaksnr.: 17/227    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/17 Formannskap 07.12.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Fra 1.1.2018 slår Skatteoppkreveren Træna og Kemneren i Vefsn, Lurøy, Nesna og 

Kemneren i Vevelstad seg sammen til et felles skatteoppkreverkontor. 

2. Den nye felles skatteoppkreverfunksjonen har navnet Kemneren i Helgelandsregionen 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Kemneren i Helgelandsregionen. 

Nødvendige fullmakter overføres til Kemneren i Helgelandsregionen. 

4. Finansiering for 2018 dekkes innenfor administrasjonens rammeområde. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kommune bruker ca. 20% stilling på skatteoppkreverfunksjonen som omfatter 

skatteregnskap, innfordring og arbeidsgiverkontroller. Skatt Nord har foretatt kontroll og gitt 

skattekontoret en del pålegg som må etterkommes, utarbeidelse av rutiner, planer og 

oppfølging av kontroller. 

 

Fakta: 

Kemneren i Vefsn ble satt inn som settekontor i august 2016 for å ivareta skattesaker der 

skatteoppkrever er inhabil.  

 

6.10.17.  Tilbud fra Kemneren i Vefsn om overtakelse av skatteoppkreverfunksjonen. 

 

Lurøy kommune overførte skatteoppkreverfunksjonen til Kemneren i Vefsn i mars 2015, 

Nesna kommune i mai 2016. Vevelstad kommune fra 1.1.2018 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Årlige faste utgifter til drift av skatteprogram er på kr 6 000, og leie av bredbåndslinje med kr 

33 000. Totalt en årlig utgift på ca. kr 39 000. Kjøp av en arbeidsgiverkontroll kr 30 000-45 

000. I budsjettforslaget for 2018 ligger det inne kjøp av en arbeidsgiverkontroll med kr 

30 000. Det er ikke budsjettert med utgifter til kurs, reise eller juridisk bistand.  

 

Ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Kemneren i Vefsn vil det bli en årlig utgift 

på ca. kr 69 000. Dekkes på ramma for administrasjon, ved reduksjon av ikt utgifter samt 

avsatte midler til arbeidsgiverkontroll.  Det beregnes en overlapping på 1 måned. 

 

Vurdering: 

Skatteregnskap og innfordring har blitt ivaretatt av sektor for økonomi. Arbeidsgiverkontroller 

har i hovedsak blitt gjort ved kontoret, sist i 2014. Det blir kun foretatt begrensede kontroller 
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fordi ansatte ved kontoret mangler kompetanse til å foreta en fullstendig kontroll. Det er et 

krav om en til to kontroller i året. (5% av antall arbeidsgivere) 

Problemet i flere år har vært å få kjøpt tjenesten fra en annen skatteoppkrever med god 

kompetanse på området, og som har kapasitet til å bistå oss. 

 

Små kommuner har hatt utfordringer særlig med arbeidsgiverkontroll. De samme 

utfordringene hadde Lurøy og Nesna som har overført skatteoppkreverfunksjonen til 

Kemneren i Vefsn, som nå heter Kemneren i Helgelandsregionen. 

 

Kemneren i Helgelandsregionen har tilgjengelig 5 årsverk for å ivareta skatteoppkrevers 

oppgaver og er skatteoppkrever for Vefsn, Nesna og Lurøy.  Alle ansatte ved kontoret har 

høyere økonomisk utdanning og skatteoppkrever er også jurist. Kontoret har dermed god 

kompetanse til å ivareta oppgavene med arbeidsgiverkontroll, regnskap og innfordring. 

Kontoret kan overta skatteoppkreverfunksjonen for Træna innenfor de ressurser som er i dag.  

 

En felles skatteoppkreverfunksjon vil i praksis bety at det opprettes et nytt 

skatteoppkreverkontor med eget organisasjonsnummer. Træna kommune vil ikke lenger ha 

tilgang til skatteoppkreverens fagsystemer (SOFIE og KOSS)   

Det er teknisk begrenset antall tegn som kan benyttes på betegnelsen av det nye kontoret. Det 

er derfor ikke mulig å ha med alle kommunenavnene. Det nye felles kontoret forslås derfor å 

fortsatt benevnes som «Kemneren i Helgelandsregionen».   

Samarbeidet foreslås organisert med Vefsn som vertskommune med samme avtale som Nesna 

og Lurøy har inngått med Vefsn.  Kostnadene for drift av kemnerkontoret fordeles mellom 

kommunene i forhold til innbyggertall og beregnes ut fra kemnerkontorets driftsbudsjett 

knyttet til skatteoppkrevers oppgaver.  

Veiledende pris for samarbeidet er kr 152 pr. innbygger. Det kan bemerkes at kontoret er 

drevet innenfor budsjett siden samarbeidet med Lurøy og Nesna ble påbegynt. Den fakturerte 

prisen har derfor vært lavere. 

 

Træna kommune har i dag 452 innbyggere. Trænas andel av kemnerkontorets kostnader vil pr 

år utgjøre ca. kr. 69 000.  Det må likevel tas høyde for at Skattedirektoratet har varslet at 

kostandene knyttet til IT-drift vil øke for 2018. Dette vil være en forbigående økning som bare 

gjelder 2018, og vil gjelde uavhengig av sammenslåing eller ikke. 

 

Hvis Træna kommune fortsatt skal inneha skatteoppkreverfunksjonen bør det inngås en avtale 

om kjøp av arbeidsgiverkontroller fra Kemneren i Helgelandsregionen. I tillegg må 

kompetansen økes ved kontoret, holde seg oppdatert ved deltakelse på kurs og seminarer som 

blir avholdt i Oslo og Tromsø. Det er ikke satt av midler i budsjettforslaget for 2018 til kurs.  

 

De frigitte ressursene ved kontoret er det et stort behov for å bruke til andre oppgaver.  

Arbeide med lønn og ikt tar mer tid enn tidligere. Innføring av nytt lønns- og regnskapssystem 

krever mer ressurser enn tidligere system. Nye krav fra staten som bl.a. a-melding, ny 

momsordning, elektronisk faktura og digital sykemelding.  Og komme ajour med regnskap. 

Ansatte ved sektoren stiller seg positiv til samarbeidsavtalen. Leder for økonomi vil fortsatt 

være bindeledd mellom Træna kommune og Kemneren i Helgelandsregionen.  

 

Både Skattedirektoratet og Skattekontoret er positive til sammenslåing mellom kommuner. Pr 

1.1.2017 hadde 180 kommuner felles skatteoppkrever med en annen kommune. 
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Det anbefales at kommunestyret gir sin tilslutning til sammenslåing av 

skatteoppkreverfunksjonen med Vefsn med virkning fra 1.1.2018 

 

Vedlegg: 

Forslag til samarbeidsavtale om skattekreverfunksjon 

 

 

Træna 29.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 


