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REFERAT OG MELDINGER. 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/93   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/17 Formannskap 11.05.2017 

 

Vedtak gjort i henhold til delegert myndighet: 

16/389 17.03.2017 DS  8/17 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 2/14  

 Træna Båtforening  

 SØKNAD OM RIVNINGSTILLATELSE - ÆRØYSTUA 2/14  

 

17/36 31.03.2017 DS  9/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18  

SKJENKEBEVILLING – BRYLLUP I TRÆNAHALLEN 

 

16/53 04.04.2017 DS  10/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18  

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TROLLE BLÅ AS  

 

17/36 28.04.2017 DS  11/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18  

SKJENKEBEVILLING – ÅPNING AV TRÆNA ARTIC FISHING 

 

Refererte dokumenter for postjournal: 

16/350-5 09.03.2017 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 8/58 

251/17 Nesna Entreprenør 

SVAR - MIDLERTIDIG UTSLPPSTILLATELSE - 8/58  

 

16/350-6 09.03.2017 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 8/58 

253/17 Nesna Entreprenør 

BRUKSENDRING AV NÆRINGSBYGG TIL 

OVERNATTINGSLOKALER - 8/58 - HELGELAND ADVENTURE AS - 

TILLATELSE  

 

16/302-4 14.03.2017 RÅDM/TEKN/AL T30 

290/17 Norlandsnett AS 

NY NETTSTASJON NOVA SEA - KABELTRASE - AVTALE  

 

16/302-5 15.03.2017 RÅDM/TEKN/AL T30 

310/17 Nordlandsnett AS 

ANLEGG AV KABEL I GRUNN - EIENDOM 1/7 - 1/186 - STRØM TIL 

NOVA SEA  

 

17/56-2 03.04.2017 RÅDM/RÅDM/TH 233 &40 

403/17 Norsk Kulturråd 

KONTRAKT FRA KULTURRÅDET FOR MOTTAK AV TILSKUDD - 

UNURBAN EXPERIMENT - AIR  
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 Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 20.3.2017 – kopi til Træna kommune – 

Tilskudd til trua naturtyper 2017 – kystlynghei -Torvær - Træna 

 

Orientering fra ordfører: 
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SØKNAD OM TILLEGGSTOMT FRA 1/5 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Leininger Arkiv: GNR/B 1/5  

Arkivsaksnr.: 16/376   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/17 Formannskap 11.05.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune selger parsell på ca 2000 m2 av gbnr 1/5 til Trænafestivalen for kr 40 

pr m2. Endelig størrelse på parsellen fastsettes av administrasjonen etter oppmåling av 

landmåler. 

2. Kommunen har gjenkjøpsrett til parsellen. 

3. Kjøper dekker alle omkostninger relatert til overdragelsen. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Trænafestivalen har i udatert brev søkt om å få kjøpe parsell på ca 2000 m2 fra gbnr 1/5 – 

dette som ledd i en langsiktig strategi, der man blant annet ønsker å samle alt av lagret utstyr 

på et område.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Saken har ingen andre økonomiske konsekvenser enn salgsinntekt for overdragelsen. 

 

Vurdering: 

Trænafestivalen har over mange år anskaffet en del utstyr, brakker, m.v. som i dag lagres 

rundt omkring på øya, etter hvor det har vært mulig. Det er ønskelig å få samlet mest mulig av 

festivalen sitt utstyr på et område og de ønsker å opparbeide en god oppstillingsplass i 

umiddelbar nærhet til eksisterende ungdomshus, som festivalen i dag bruker som lager. En 

slik samling av festivalens eiendeler anses også som viktig for den alminnelige orden på øya. 

Det er utarbeidet en kartskisse som viser arealet som ønskes kjøpt. Nøyaktig mål på arealet vil 

bli fastsatt ved oppmåling med landmåler. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Trænafestivalen inkl kartutskrift 

 

 

Træna 03.05.2017  

 

Thore Hopperstad       Andreas Leininger 

rådmann        saksbehandler 
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TRÆNA BÅTFORENING - TOMT OG LAGERBYGG PÅ ÆRØYA - 2/7 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: GNR/B 2/7  

Arkivsaksnr.: 16/155   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/17 Formannskap 22.03.2017 

23/17 Formannskap 11.05.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune kjøper fra Træna Båtforening ca 5357 m2, hhv Janesvågen gnr 1, 

bruksnr 199, 205 og tomt uten bruksnummer (jfr kartutsnitt). Endelig areal fastsettes 

ved oppmåling av landmåler. Prisen fastsettes til kr 40,- pr m2.  

2. Træna kommune selger til Træna Båtforening ca 8177 m2, areal på Ærøya jfr 

kartutsnitt. Endelig areal fastsettes ved oppmåling av landmåler. Prisen fastsettes til kr 

40,- pr m2. Fløttingveien med tilhørende veiskulder, jfr eget kartutsnitt forblir 

kommunal eiendom.  

3. Træna kommune har forkjøpsrett til arealene som overdras til Træna Båtforening, ved 

evt senere videresalg. Dette for å ivareta allmenne interesser.  

4. Omkostninger relatert til oppmåling og overdragelse deles likt mellom Træna 

kommune og Træna Båtforening.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Det har over tid pågått en utredning, både i kommunen og i Træna båtforening i fht 

overdragelse av eiendom fra Træna kommune til Træna Båtforening og fra Træna Båtforening 

til Træna kommune.  

 

Eiendommene som partene ønsker overdragelse på er: 

1. Areal tilhørende Træna Båtforening: 

a. Janesvågen gnr 1, bnr 199, 205 og en tomt som mangler bruksnummer 

b. Ærøystua gnr 2, bruksnr 14 + strandareal på ca 400 m2 

til sammen ca 5357 m2 

 

2. Areal på Ærøya tilhørende Træna kommune:  

a. Ærøya (parsell jfr kart)  

b. – med fratrekk av vei (Fløttingveien), som forblir i kommunalt eie 

til sammen 8177 m2.  

 

Arealberegningene er grove og basert på vedlagte kartutsnitt. Endelig areal fastsettes ved 

oppmåling av landmåler. På ellers like vilkår betyr dette at Træna Båtforening kjøper areal fra 

Træna kommune tilsvarende 2820 m2 (netto eiendomsoverdragelse).  

 

Båtforeningen legger til grunn at de forventer en god pris for sentrumsarealene i Janesvågen 

og at det tas hensyn til strandareal ved Ærøystua. Arealene som Træna Båtforening ønsker å 
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kjøpe fra Træna kommune skal brukes til parkering, avskjermet lagringsområde for utriggere 

og plass for sjøhus til medlemmene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Netto, på ellers samme vilkår, vil kommunen få en liten inntekt ved salg av areal til Træna 

Båtforening. Omkostninger knyttet til oppmåling og andre kostnader relatert til overdragelse 

av eiendom til/fra Træna kommune foreslås delt like mellom Træna kommune og Træna 

Båtforening. 

 

Vurdering: 

Træna kommune har deltatt aktivt i prosessen rundt overdragelse av areal mellom Træna 

Båtforening og kommunen. I forhold til Janesvågen, så har dette spesielt stor interesse for 

kommunen mtp en fremtidig satsning/utbygging i sentrum og/eller ny søknad om 

dybdeutvidelse av Janesvågen. Når det gjelder arealet på Ærøya, som går langs båtforeningen 

sine flytebrygger, så er det av allmenn interesse av dette området blir videreutviklet for 

båtfolket som har båtplass hos båtforeningen. Samtidig er det viktig at overdragelsen ikke er 

til hinder for en breddeutvidelse av moloen til Ærøya og rådmannen anbefaler derfor at 

grenselinjene for areal som selges til båtforeningen flyttes noe og at arealet omregnes 

tilsvarende. Se eget duplisert kartutsnitt for hhv areal og vei med rød markering som ny 

grenselinje mot molo.  

 

Det foreslås en lik pris for arealene, tilsvarende kr 40,- pr m2.  

 

Vedlegg: 

Kartutsnitt fra Træna Båtforening (3 ark) 

Kartutsnitt fra rådmannen (2 ark) 

 

 

Træna 03.05.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann 
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GAIA SALMON - LANDBASERT LAKSEOPPDRETT 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: U43 &01  

Arkivsaksnr.: 17/41   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/17 Formannskap 22.03.2017 

24/17 Formannskap 11.05.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Revidert intensjonsavtale datert 3. mai 2017 vedtas. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn:  

Gaia Salmon AS (Hemnes) ønsker å starte opp med landbasert oppdrettsanlegg for laks, med 

potensiale for utvidelse til også å bygge opp et lakseslakteri i Træna kommune.  

 

Fakta:  

Gaia Salmon AS har tatt kontakt med Træna kommune og har vært på befaring her, sammen med 

Ordfører, rådmann og teknisk sjef. Vi har sett på lokasjoner både på Galtneset og på Ærøya/Haks-

holmen. Gaia Salmon AS har konkludert med at de ønsker å bygge opp et landbasert 

oppdrettsanlegg på Galtneset og har behov for å få på plass en intensjonsavtale med Træna 

kommune. Dette for å sikre forutsigbarhet i forkant av nødvendige forundersøkelser og 

grunninvesteringer.  

Intensjonsavtalen antyder arealbehov og priser, men uten at disse er forpliktende før det foreligger 

et politisk vedtak og det er inngått kontrakt på overdragelse eller leie.  

 

Økonomiske konsekvenser:  

Intensjonsavtalen er ikke økonomisk forpliktende for noen av partene. Dersom etableringen blir 

en realitet vil den kunne ha store positive økonomiske konsekvenser for Træna kommune. 

Likeledes vil selve prosjekteringsfasen kunne skape eksterne tilskuddsmidler. Selve 

utbyggingsperioden, med bygge- og anleggsvirksomhet forventes også å ha en positiv økonomisk 

effekt.  

 

Vurdering:  

Landbasert oppdrettsanlegg er en spennende ny næringsvei for Træna kommune. Den kan være en 

av de ønskede nye næringsveiene i kommunen og er også spennende i både nasjonal og global 

sammenheng. Intensjonsavtalen er et tydelig signal til Træna-samfunnet om at Gaia Salmon 

ønsker å realisere landbasert oppdrettsvirksomhet hos oss. Når revidert intensjonsavtale er vedtatt 

signeres den av begge parter.  

 

Vedlegg:  

Revidert intensjonsavtale mellom Træna kommune og Gaia Salmon AS. 

 

Træna 03.05.2017  

Thore Hopperstad 

rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 9/17 

 

Behandling: 

Saken ble enstemmig vedtatt utsatt med bakgrunn i at administrasjonen ble bedt om å avklare 

noen punkt i intensjonsavtalen. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 
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SØKNAD OM TILSKUDD / NÆRINGSLÅN - TROLLEBLÅ AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 17/86   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/17 Formannskap 11.05.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Trolle Blå AS gis et investeringstilskudd på kr 60 000. 

2. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte utgifter. 

3. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Trolle Blå AS datert 06.04.2017. 

 

Fakta: 

Eier Rojas og daglig leder Røssvoll skriver blant annet i sin søknad: 

I tiden etter at vi overtok driften og startet vårt eget selskap har vi rukket å gjennomføre 

mange arrangement. Både Vinterfestivaler og Badstufestivaler, julebord, konserter, foredrag, 

strikkekafe og strikkepub, møter, fotballkvelder, vanlige pubkvelder, Melodi Grand Prix, 

Halloweenfest og mange andre festligheter. Ungdomsklubben har også hatt tilholdssted på 

Havfolkets Hus, med klubb for store og små 1-2 ganger i uka. 

 

Vi har helt siden starten ønsket å drive et sted med variert aktivitet, og vi har samarbeidet 

med både Trænafestivalen, Tenk Træna, Aloha og andre aktører når dette har vært mulig. 

 

Året som har gått (siden oppstart) har gitt oss mer erfaring og vi vet litt mer om hva 

sommeren bringer og hva vi trenger for å kunne møte denne sesongen best mulig. Vi har 

innsett at vi bør gjøre noen investeringer for å kunne drive Havfolkets Hus best mulig som 

restaurant, pub og konsertlokale i de travle månedene vi har foran oss, men også resten av 

året. Det er blant annet nødvendig å investere i nytt lydanlegg. Til nå har vi vært avhengig av 

å låne utstyr fra festival, revy, klubb ved behov. Og er da også avhengig av hjelp ved rigging 

av dette. Vi trenger også en del opprusting på kjøkkenet og lager/oppbevaring. 

 

Søknaden fra Trolle Blå gir en oversikt (se vedlegg) over en planlagt investering på til 

sammen kr 120 000. Av dette søker de om et tilskudd/næringslån på 50 %. Resten finansieres 

med lån i Sparebank og egne midler. 

 

Det kommunale næringsfondet Regionale utviklingsmidler kan gi tilskudd til 

bedriftsutvikling, investering i bedrifter, tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer. Satsing på 

kvinner, ungdom og innvandrere skal prioriteres, dette i henhold til fylkeskommunens 

tildelingsbrev. 

 

Økonomiske konsekvenser: 
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Statusrapport pr 31.12.2016 viser at det uten problemer kan gis et tilskudd på omsøkt beløp. 

 

Vurdering: 

Trolle Blå AS har ikke tidligere fått tilskudd eller lån fra kommunalt næringsfond. Ved beløp 

under 100 000 bør støtte gis som tilskudd, da utgiftene ved å gi lån og forvalte et lån blir 

forholdsvis høyt. 

 

I Træna kommunes nylig vedtatte samfunnsplan er ett av satsingsområdene 

bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv. Et av delmålene her er å være et kreativt samfunn 

hvor kultur i alle former skjer og at vi deriblant skal sørge for at det finnes et mangfold av 

møteplasser for flere målgrupper. Dette har Trolle Blå ved Havfolkets Hus levd opp til, de er 

en møteplass hvor hovedmålsettingen er å drive en variert aktivitet – fra strikkekafe, til 

konserter, til kulturkvelder, til fotballkvelder og som møteplass for ungdom. 

 

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at Trolle Blå AS gis et investeringstilskudd på kr 

60 000 og at beløpet dekkes av næringsfond Regionale utviklingsmidler. 

 

Vedlegg: 

Kostnadsoverslag og finansieringsplan (planlagte investeringer – vår/sommer 2017) 

 

 

Træna 28.04.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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REGULERING AV FESTEAVGIFT - GRAVPLASSENE I TRÆNA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: D41  

Arkivsaksnr.: 17/89   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/17 Formannskap 11.05.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommune godkjenner vedtak fra Fellesrådet, sak 5/17 av 29.mars 2017, som lyder: 

1. Festeavgiften på gravplassene i Træna kommune heves til kr 110,- pr år. 

2. Festeavgiften prisjusteres årlig med konsumprisindeksen 

3. Festeavgiften kreves inn hvert 5.år. Den nye festeavgiften gjøres gjeldende fra 

01.01.2018. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kirkelige fellesråd behandlet i sitt møte den 29.mars 2017 en egen sak om regulering av 

festeavgift for gravplasser i Træna kommune. I saken er det gjort rede for dagens ordning med 

festeavgift i Træna kommune, sammenlignet med nærliggende kommuner. På bakgrunn av 

denne er det foreslått at festeavgiften heves opp til nivå med våre nabokommuner. Forslaget 

ble vedtatt i Træna kirkelige fellesråd, som har sendt saken over til Træna kommune for 

godkjenning, jfr Gravferdsloven §21.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Saker får ikke økonomiske konsekvenser for Træna kommune. 

 

Vurdering: 

Saken er utredet av Træna kirkelige fellesråd v/kirkeverge og vedtaket fra Træna kirkelige 

fellesråd virker å være fornuftig. Vedtaket foreslås derfor godkjent. 

 

Vedlegg: 

Brev fra Træna kirkelige fellesråd m/møteprotokoll og vedtak. 

 

 

Træna 03.05.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann 
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BARNEVERNSTJENESTEN - SAMARBEIDSAVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: F47 &01  

Arkivsaksnr.: 16/180   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/16 Kommunestyret 01.11.2016 

27/17 Formannskap 11.05.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune fortsetter i barnevernsamarbeidet med Leirfjord, sammen med 

Alstahaug, Herøy og Dønna og oppsigelsen av 1.november 2016 trekkes. 

2. Træna kommune krever at det gjennomføres arbeidsmøter i samarbeidet, for å drøfte 

arbeidsmetoder, rutiner, samarbeid, etc, slik at samarbeidskommunene har en felles 

oppfatning av hvordan barneverntjenesten skal utøves overfor innbyggerne. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kommune inngår i dag i en interkommunal barneverntjeneste, drevet etter verts-

kommunemodellen, der Leirfjord kommune er vertskommune. De andre kommunene i 

samarbeidet er Alstahaug, Herøy og Dønna. Barnevernet har kontor på Leland i Leirfjord og 

kommer til Træna fast et par dager i måneden. Antall barnevernssaker/utredningssaker har 

vært veldig høy i perioden 2013-2015, med utredning eller aktiv sak på 9 % av alle barn 0-22 

år i kommunen (13 % av alle barn i alderen 0-18 år). Antall saker har gått ned i løpet av 2016 

og ligger nå på under det halve. Også dette er høyt sammenlignet med landsgjennomsnittet på 

i underkant av 4 % i alderen 0-22 år. På landsbasis har 40 % av alle i aldersgruppen 0-22 år, 

som har mottatt hjelp fra barnevernet vært plassert i tiltak utenfor hjemmet.  

 

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 

deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og 

unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet gir hjelp til barn og unge inntil de fyller 23 år, 

men etter fylte 18 år gis hjelpen som frivillig tiltak. Barnevernets oppgaver er regulert i lov 

om barneverntjenester. Det er vedtatt endring i loven, jfr NOU 2016:16, der det blant annet 

kreves økt samarbeid mellom kommuner i forhold til utførelse av tjenesten. 

 

På bakgrunn av blant annet mangelfull rapportering, uforutsigbare og økende kostnader og et 

generelt behov for å sjekke hvilke alternativer som vil være mest hensiktsmessige for Træna 

kommune, gjorde Kommunestyret den 1.november 2016, i sak 54/16 vedtak om å si opp 

avtalen med Leirfjord kommune om felles barneverntjeneste. Avtalen er bindende ut 

påfølgende kalenderår og løper ut 2017. Kommunestyret ba om en utredning på alternativer 

for videre barnevernstjeneste for Træna kommune i egen sak innen april 2017.  

 

Vurdering: 

Rådmannen har gjort en foreløpig utredning av følgende alternativer: 
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1. Egen barneverntjeneste i Træna kommune 

2. Ny felles barneverntjeneste med Lurøy, Rødøy og evt Nesna 

3. Inngå i et barnevernsamarbeid med Rana 

4. Fortsette i eksisterende barnevernsamarbeid i Leirfjord 

 

 

1. Egen barneverntjeneste i Træna kommune 

Som utgangspunkt mener rådmannen at det ikke vil være forsvarlig å drive eget 

barnevern i Træna kommune. Dette gjelder både i forhold til den som skulle jobbe i en 

slik tjeneste og i forhold til utøvelsen av faget. Man ville være alene i det daglige 

arbeidet og små forhold med personlig kjennskap til enkeltfamilier i mange saker, ville 

gjøre en slik jobb veldig vanskelig. Et samarbeid på en eller annen måte anses derfor å 

være helt avgjørende for å få til en hensiktsmessig barneverntjeneste for våre 

innbyggere. Ny barnevernlov, jfr NOU 2016:16 stiller også krav til samarbeid mellom 

kommuner om drift av barneverntjeneste. Alternativet legges derfor bort, som ikke 

relevant.  

 

2. Ny felles barneverntjeneste med Lurøy, Rødøy og evt Nesna 

Det ble tatt kontakt med Lurøy, Rødøy og Nesna på rådmannsnivå med forespørsel om 

å diskutere et mulig fremtidig barnevernsamarbeid. Tilbakemeldingene var som følger: 

 

Lurøy og Nesna: Både Lurøy og Nesna driver i dag egne barneverntjenester. Det 

jobbes med å etablere et nytt interkommunalt barnevernsamarbeid mellom 

kommunene Rana, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy og Nesna. Det ble fra 

starten av arbeidet med å samarbeide om barneverntjeneste i full bredde. Senere ble 

dette endret til å kun gjelde i forhold til fosterhjem og beredskapshjem. Nå har 

administrasjonen i kommunene gjenopptatt drøftinger om et mulig utvidet barnevern-

samarbeid. Træna kommune ønskes velkommen til å be om å bli tatt opp i samarbeidet 

og vil da kunne inngå i den videre planlegging av et slikt barnevernsamarbeid, som da 

vil bli mellom 8 kommuner. Vår evt inntreden vil måtte godkjennes av de 7 

eksisterende kommuner.  

 

Rødøy: Rødøy kommune driver i dag egen barneverntjeneste, organisert under NAV. 

De har startet utredning av et mulig barnevernsamarbeid med Salten. I forbindelse med 

Træna kommune sin henvendelse, der det kom frem at det pågikk en utredning av et 

utvidet Rana/Vefsn samarbeid mellom til sammen 7 kommuner, har også Rødøy 

kommune bedt om å bli holdt orientert om fremdriften av denne utredningen, med 

tanke på evt fremtidig samarbeid i retning av Rana. Skulle både Rødøy og Træna gå 

inn i dette samarbeidet vil antall kommuner i samarbeidet være 9.  

 

På bakgrunn av svarene fra Lurøy, Rødøy og Nesna anses det ikke som relevant å 

utrede videre et eget barnevernsamarbeid mellom Træna, Lurøy, Rødøy og Nesna.  

 

3. Inngå i et barnevernsamarbeid med Rana 

I og med at Rana kommune, sammen med Vefsn leder utredning av felles barnevern 

med Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy og Nesna vil de avvente utfallet av en slik 
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utredning før de ser på evt andre samarbeid. Slik situasjonen er akkurat nå vil et evt 

samarbeid med Rana handle om å inngå i et stort barnevernsamarbeid, med Rana og 

Vefsn som vertskommuner og med til sammen 8 eller 9 samarbeidskommuner. Dette 

samarbeidet vil bli nesten dobbelt så stort i antall medlemskommuner, sammenlignet 

med det vi har i dag og det vil bli en betydelig større tjeneste, sett ut fra antall 

innbyggere. I barnevernsamarbeidet med Leirfjord betjener barnevernet ca 13 240 

innbyggere i de 5 kommunene som inngår i samarbeidet. I et barnevernsamarbeid med 

Rana, forutsatt at alle de kommunene som i dag inngår i utredningen, vil antall 

innbyggere i samarbeidet være ca 51 200 innbyggere. Med Rødøy vil tallet være ca 

52 465. Dette er 4 ganger større enn samarbeidet med Leirfjord. Et slikt 

barnevernsamarbeid anses å være et relevant alternativ til det samarbeidet vi inngår i 

nå.  

 

4. Fortsette i eksisterende barnevernsamarbeid i Leirfjord 

Utredning i forhold til fremtidig organisering av barneverntjenesten skulle også 

omfatte et evt  

fortsatt samarbeid med Leirfjord, det vil si at eksisterende samarbeid fortsetter også 

etter 2017.  

 

Det som taler imot et fortsatt samarbeid er de samarbeidsproblemer som har vært, 

spesielt i forhold til rapportering og forutsigbarhet omkring økonomi og budsjett. I 

etterkant av at vi sa opp samarbeidsavtalen har Leirfjord kommune gjort noen grep for 

å endre på de forhold de har fått kritikk for fra samarbeidskommunene, spesielt fra 

Alstahaug. Dette går på organisering av tjenesten og rapporteringsrutiner. Barnevernet 

 er nå organisert som en egen resultatenhet, der barnevernleder har fullt 

personal-, økonomi- og resultatansvar. Ut fra rådmannen sitt skjønn vil det bedre 

rapporteringen, at den samme leder som sitter på kunnskap om enkeltsakene også skal 

rapportere på økonomien i disse sakene. Det vil også bli enklere å skulle forholde seg 

til kun en leder i Leirfjord kommune og ikke slik som tidligere, da vi måtte forholde 

oss til en leder når det gjaldt faglige spørsmål og en annen leder når det gjaldt økonomi 

og rapportering. Rapportering så langt i 2017 har fungert slik det skal.  

 

Alstahaug kommune ønsket en endring av fordelingsnøkkelen for samarbeidet og fikk 

gehør for dette. Fordelingen av kostnader ble drøftet i flere møter i 2016 og ville 

medført en betydelig økning for Træna kommune, dersom forslaget fra Alstahaug 

hadde gått gjennom. Træna kommune mente at dette ikke var akseptabelt for Træna, 

og det endte med et «forlik» der halvparten av den prosentvise andelen av kostnader 

lagt til Træna ble fordelt mellom de andre samarbeidskommunene.  

 

Det som taler for et fortsatt samarbeid er at vi allerede har et etablert samarbeid, der vi 

kjenner både ledere og ansatte, rutiner og rammebetingelser. Våre egne etater har et 

etablert samarbeid med barnevernet, som fungerer. Selv om vi er den minste 

kommunen har vi reell innflytelse på samarbeidet, slik vi har sett under reforhandling 

av kostnadsnøkkelen. Barneverntjenesten er stor, men likevel liten sammenlignet med 

et evt samarbeid med Rana. Vi har også sett at det nytter å ta opp ting med Leirfjord 

kommune. De har endret på organisering og ansvarsforhold rundt barneverntjenesten, 

som en konsekvens av krav fra samarbeidskommunene, blant annet fra Træna.  
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Økonomiske konsekvenser: 

De økonomiske rammene for barneverntjenesten har stor betydning, selv om det aldri vil være 

mulig å forutse hvor mange eller hvor omfattende saker vi til enhver tid har. Likevel kjenner 

vi ikke de økonomiske rammene for annet enn eksisterende samarbeid. Rana-samarbeidet har 

ikke kommet så langt at de har begynt å se på kostnader og kostnadsfordeling og de to første 

alternativene er ikke utredet økonomisk, da de uansett ikke anses som relevante.  

 

Konklusjon/anbefaling: 

Med de to alternativer som anses som relevante, anbefaler rådmannen at eksisterende 

samarbeid med Leirfjord kommune om barneverntjeneste opprettholdes, det vil si at 

oppsigelsen trekkes tilbake. Rådmannen tror at den faglige tyngden i et Rana-samarbeid ville 

økt i forhold til samarbeidet med Leirfjord og det er også grunn til å tro at rekruttering til 

fagstillinger i Rana-samarbeidet ville vært enklere. Når det likevel anbefales å opprettholde 

eksisterende avtale, så er det på bakgrunn av en oppfatning om at et samarbeid mellom inntil 9 

små og store kommuner med et nedslagsfelt på over 50 000 innbyggere, vil bli for stort i 

forhold til vårt beskjedne innbyggertall og at det ikke anses som bedre for innbyggerne å 

skulle starte prosessen med å etablere et nytt stort samarbeid om barneverntjenester, med alt 

det omfatter.  

 

Det anbefales også at det i forbindelse med gjeninntredelse i samarbeidet med Leirfjord 

gjennomføres samarbeids-/arbeidsmøter i administrasjonene, slik at man får drøftet både 

arbeidsmetoder, rutiner, samarbeid med politi, opptreden/framferd, etc. Selv om vi inngår i en 

vertskommunemodell er det viktig at alle samarbeidskommunene kan stå inne for den 

tjenesten som utøves overfor våre innbyggere. Ved å gjennomføre slike samarbeids-

/arbeidsmøter vil vi kunne opparbeide en felles forståelse for hvordan vi ønsker at vår felles 

barneverntjeneste skal utøve tjenesten.  

 

Vedlegg: 

1. NOU 2016:16: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ 

2. Brev fra Hemnes kommune til styringsgruppa for interkommunalt barnevernsamarbeid 

3. Vedtatt samarbeidsavtale med Leirfjord kommune 

 

Træna 02.05.2017  

 

Thore Hopperstad        

rådmann         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 01.11.2016 sak 54/16 

 

Behandling: 

Etter drøfting av saken og etter at partigruppene hadde hatt gruppemøte ble følgende forslag 

fremmet fra Felleslisten Sp/KrF ved Per Pedersen: 

 

1. Træna kommune sier opp avtalen med barnevernstjenesten i Leirfjord kommune med 

virkning fra dags dato. Avtalen løper ut 2017. 

2. Begrunnelsen for å si opp avtalen er høy pris på tjenesten, ytterligere prisøkning for 

neste år og at man ikke får tilstrekkelig rapportering/ for seint rapportering fra 

barnevernet, jfr tidligere henvendelser/etterspørsler. 

3. Træna kommune ønsker å vurdere organiseringen av barnevernet i Træna. Dette 

fremmes som egen sak innen april 2017. 

 

Felleslistens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommune sier opp avtalen med barnevernstjenesten i Leirfjord kommune med 

virkning fra dags dato. Avtalen løper ut 2017. 

2. Begrunnelsen for å si opp avtalen er høy pris på tjenesten, ytterligere prisøkning for 

neste år og at man ikke får tilstrekkelig rapportering/ for seint rapportering fra 

barnevernet, jfr tidligere henvendelser/etterspørsler. 

3. Træna kommune ønsker å vurdere organiseringen av barnevernet i Træna. Dette 

fremmes som egen sak innen april 2017. 
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SAMFERDSEL - DRØFTING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: N30  

Arkivsaksnr.: 17/94   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/17 Formannskap 11.05.2017 

 

INNSTILLING: 

Nedenforstående tema settes på dagsorden til drøfting. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Træna formannskap må drøfte to ting innenfor samferdsel: 

1) Nordland fylkeskommune ønsker å fremskynde fergeavgangen fra Stokkvågen med 10 

min om morgenen – fra kl 09.15 til 09.05 mandag til fredag.  Dette for at ferga skal 

kunne vente noe lenger i Selvær når varer og annet skal leveres og når leveransebilen 

skal være med videre inn mot fastlandet. 

 

2) I disse dager åpner Arctic Fishing i Selvær.  Dette sammen med pågående tang og tare 

produksjon vil kunne avstedkomme behov for fergeanløp i Selvær på lørdag kveld.  Vi 

må drøfte situasjonen og se på om vi kan bidra med positive tiltak for å få dette til 

innenfor gjeldende arbeidstid for mannskapet. 

 

3) Oppfølging av våre prioriteringer i RTP 

 

4) Prioriteringer til møte med fylkesråd Svein Eggesvik. 

 

5) Event andre samferdselsutfordringer. 

 

Vil også minne om at vi den 22. mai får besøk av fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik.  

Det blir møte med han på mandag formiddag.   

Videre er det satt opp folkemøte i Selvær den 10. mai og på Husøy den 15. mai.  Tema er Nytt 

samferdselskart.  

 

Træna 04.05.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler  

    

 

 

 


