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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/96    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/18 Formannskap 14.06.2018 

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

18/59-2 07.05.2018 RÅDM/RÅDM/GE 014 

476/18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET I 2019 I KOMMUNER OG 

FYLKESKOMMUNER OMFATTET AV GRENSEENDRINGER 

 

16/199-7 08.05.2018 RÅDM/RÅDM/LHM 233 

496/18 Nordland Fylkeskommune 

KOMMUNALE NÆRINGSFOND - FORDELING 2018  

 

18/89-1 14.05.2018 RÅDM/RÅDM/GE U63 

512/18 Nordfjeldske Kontroll AS 

SALGS- OG SKJENKEKONTROLL 2018 - RAPPORT 03. MAI  

 

Orientering fra ordfører: 

 

 

Orientering fra rådmannen: 
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TV-AKSJONEN 2018 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ OG 

PENGEBIDRAG 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 18/94    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Formannskap 14.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Træna Formannskap er Kommunekomité for TV-aksjon 2018. 

 

2. Træna kommune støtter TV-aksjon NRK 2018 med kr 5 000. 

Støtten belastes driftsbudsjett 2018 konto Formannskapets bestemmelse. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

TV-aksjon 2018 – søndag 21. oktober 2018. 

 

Fakta: 

TV-aksjon NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon med aksjonsnavnet «KOM INN». Formålet er 

formulert som «Et møtested kan endre liv. Flere møter kan endre et helt samfunn».  

I søknaden om å få årets TV-aksjon legger Kirkens Bymisjon vekte på å skape «et mer 

inkluderende samfunn, som åpner dører fremfor å lukke dem». Deres mål er at mennesker – 

uansett religiøs og kulturell bakgrunn, seksuell legning, livssituasjon eller livssyn – erfarer 

respekt, rettferdighet og omsorg. 

Finn Hvambsal i Kirkens Bymisjon sier: «Vi tror på møter mellom mennesker som kraft til å 

skape toleranse, utvikling og rom for alle. Gjennom TV-aksjonen ønsker vi å skape et Norge 

som er romsligere – med flere åpne dører». 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er i 2018, som tidligere år ikke avsatt egne midler på Træna kommunes driftsbudsjett til 

TV-aksjon. 

I 2017 bidro Træna kommune med et pengebidrag på kr 5 000, dette beløpet ble belastet konto 

for Formannskapets bestemmelse. 

 

 

Træna 22.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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NY HAVNE- OG FARVANNSLOV - HØRINGSSVAR - SJØVEIEN VIDERE (NOU 

2018:4) 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: P00  

Arkivsaksnr.: 18/107    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Formannskap 14.06.2018 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune slutter seg til bransjeorganisasjonen Norske Havner sitt høringssvar datert 

11.06.2018. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Samferdselsdepartementets brev datert 13. mars 2018 – Høring av NOU 2018:4 Sjøveien 

videre – Forslag til ny havne- og farvannslov. 

 

Høringsfrist: 15.  juni 2018. 

 

Fakta: 

Havne- og farvannslovutvalget overleverte sin utredning til Samferdselsdepartementet 1. mars 

2018. I utredningen legger utvalget frem forslag til ny havne- og farvannslov. Formålet med 

lovforslaget er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker 

og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann.  

 

Det forslås blant annet at ansvar og myndighet for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet 

som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet. Som en 

konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften. Det foreslås 

også at kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta ut utbytte fra overskudd i havne-

virksomheten, uten krav om at utbytte må benyttes til havnevirksomhet.  

 

Reguleringen av losordningen foreslås tatt inn i havne- og farvannsloven, slik at man samler 

regulering av statens tjenester for å ivareta sikkerhet i farvannet i én lov.  

 

Utvalget foreslår også en hjemmel for kommunen til å midlertidig begrense fartøyets opphold i 

havn for å unngå eller begrense ulovlig akutt lokal luftforurensning. 

 

Vurdering: 

Helgeland Regionråd behandlet saken i møte 31. mai 2018 sak 37/18. Her ble det vedtatt å 

slutte seg til bransjeorganisasjonen Norske Havner sitt høringssvar datert 11.06.2018. 

Rådmannen anbefaler at også Træna kommune slutter seg til dette høringssvaret. 

 

Vedlegg: 

Bransjeorganisasjonen Norske Havner sitt høringssvar: Høring sjøveien videre NOU 4:2018  
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Link til departementets høringsside:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-

4/id2592147/?q=sj%C3%B8veien%20videre 

 

Træna 05.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-4/id2592147/?q=sj%C3%B8veien%20videre
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-4/id2592147/?q=sj%C3%B8veien%20videre
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KULTURMIDLER 2018 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 18/35    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Formannskap 14.06.2018 

 

INNSTILLING: 

Kulturmidler 2018 tildeles slik: 

Træna Kunstforening kr 5 000, Havfolkets Paradekorps kr 10 000, Træna Idrettslag kr 5 000, 

Grendahusets venner kr 5 000, TJFF kr 5 000, Revygruppa Sjettsú kr 5 000, Julekonserten kr 

5 000. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kulturmidlene har vært utlyst i Utposten, på Facebook, ved oppslag på Træna Handel, 

Rådhuset og på Butikken i Selvær, søknadsfrist 1. mai 2018. 

 

Følgende lag / foreninger har søkt om midler: 

 

Navn Budsjett 

Brutto 

Søkn. 

Sum 

Forslag 

tildeling 

Kommentarer 

 

Træna 

Kunstforening 

  20 000 5 000 Formålet til foreningen er i hovedsak å 

fremme interessen for Kunst og Kultur på 

flere plan, da også blant barn og unge. 

 

De søker om basismidler til produksjon / 

trykk av planlagte utstillinger. 

 

Havfolkets 

Paradekorps 

2018: 

78 615 

10 000 10 000 Bestilt uniformsjakker til 17. mai – målet 

er å kunne kjøpe skol / støvletter og 

muligens også bukser. 

Midler for reise og bevertning for å 

opprettholde samarbeidet med «Sjøslag» 

på Sleneset. 

 

Træna Idrettslag 2017: 

265 000 

 

15 000 5 000 De vil prøve å få til flere aktiviteter i 2018 

Grendahusets 

venner 

2018: 

162 500 

 

30 000 5 000 Drift og vedlikehold 
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TJFF 2018: 

102 000 

 

20 000 5 000 Generelt i henhold til aktivitetsplan 2018  

Revygruppa 

Sjettsú 

2018: 

38 000 

20 000 5 000 Revygruppa Sjettsú sier at de er med på å 

sette bredde i kulturlivet på øya – de søker 

om støtte for opplæring og oppgradering 

av sine aktører og det sceniske, samt 

oppgradere kostymer og rekvisitter. 

 

Julekonserten i 

Regi av 

Trænafestivalen 

og Revygruppa  

2018: 

77 500 

30 000 5 000 Planen i år er å få barna mye mer på banen 

enn tidligere 

 

SUM   145 000 40 000   

  

 

 

Vurdering: 

I år er det som oversikten viser kommet inn sju søknader på til sammen 145 000 kroner. 

 

Rådmannen mener, som tidligere år, at det er vanskelig å prioritere blant søknadene med de 

midler som er til rådighet (kr 40 000). Administrasjonen har valgt å gi kr 10 000 til 

paradekorpset og like beløp på kr 5 000 til de øvrige søkerne. 

At paradekorpset tilgodeses med mer enn de andre skyldes ene og alene at uten dem hadde det 

blitt et stusslig 17. mai-tog. 

 

Vedlegg: 

1. Kulturmidler 2018 - utlysning 

2. kulturmidler 2018 - søknad Træna kunstforening 

3. kulturmidler 2018 - søknad Træna paradekorps 

4. kulturmidler 2018 – søknad Træna il 

5. kulturmidler 2018 – søknad Grendahusets venner 

6. kulturmidler 2018 – søknad TJFF 

7. kulturmidler 2018 - søknad revygruppa Sjettsú 

8. Kulturmidler 2018 - søknad Julekonserten 2018 

 

Træna 24.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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BARNEHAGEN "TAPPERT FORSØK" - NAVNENDRING 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: A10  

Arkivsaksnr.: 18/104    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/18 Formannskap 14.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Barnehagen Tappert forsøk endrer navn til Husøy barnehage. 

 

2. Vedtektene endres i henhold til navneendring. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/fakta: 

Barnehagen Tappert Forsøk har eksistert siden slutten av 80-tallet, og ble startet på privat 

initiativ for å dekke et økende behov for barnetilsyn. Barnehagen ble overtatt av kommunen 

1.1.1988 og har siden den gang vært kommunalt drevet. 

Barnehagen Tappert Forsøk har over mange år hatt utfordringer på personalsiden, med blant 

annet høyt sykefravær og et arbeidsmiljø preget av personalkonflikter. Dette ser nå ut til å 

endres i positiv retning- og ved en navneendring signaliseres det både innad og utad at det ikke 

lengre er et «forsøk» men en offentlig barnehage med dertil hørende ansvar. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 

 

Vurdering: 

Rådmannen vurderer at et navnebytte nå vil kunne medføre en videreføring av den positive 

endringen det siste halve året har vist. Administrasjonen mener at en navneendring signaliserer 

sterkere at dette er kommunens ansvar- og at man tar dette ansvaret på alvor. 

Vedtektene endres i henhold til navneendring. 

 

 

Træna 28.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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TEMAPLAN FOR FOLKEHELSE 2018 - 2021 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: F03  

Arkivsaksnr.: 14/81    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/14 Formannskap 02.04.2014 

33/18 Formannskap 14.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Vedlagte Temaplan for folkehelse 2018 – 2021 vedtas. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Vedtatt kommunal planstrategi 2016-2020. 

Kommuneplanens samfunnsdel – satsningsområde bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv). 

K-sak 2/18 hvor Træna kommunestyre inngår forpliktende samarbeidsavtale om 

folkehelsearbeid for perioden 2018-2021. 

 

Fakta: 

Den nye folkehelseloven som trådte i kraft 1.1.2012 markerte et paradigmeskifte hvor en gikk 

fra et «sykdomsperspektiv» til et «påvirkningsperspektiv». Via dette er kommunen pålagt et 

systematisk folkehelsearbeid der det er viktig å få oversikt, fastsette mål i plan, lage tiltak og 

evaluere for så igjen å eventuelt justere. 

 

Ved å gjennomgå tilgjengelig informasjon fra offentlige statistikker for Træna kommune og 

Nordland fylkeskommune har det blitt identifisert noen fokusområder som det bør satses på, 

disse tre tiltaksområdene er: 

 

Tiltaksområde A – Livsstilsykdommer  

Tiltak A1 – Økt kunnskap om aktivitetsnivået til barn og ungdom 

Tiltak A2 – Økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom 

Tiltak A3 – Legge til rette for økt fysisk aktivitet for hele befolkningen 

Tiltak A4 – Legge til rette for økt fysisk aktivitet for hele befolkningen 

Tiltak A5 – Livsstilsprogram 

 

Tiltaksområde B – Levekår (inntekt, jobb, sosiale forhold, psykisk helse) 

Tiltak B1 – Økt kunnskap om den psykiske helsen til barn og ungdom 

Tiltak B2 – Verdensdagen for psykisk helse 

Tiltak B3 – Helsefremmende barnehage 

Tiltak B4 – Helsefremmende skole 

 

Tiltaksområde C – Alderdom 

Tiltak C – Fallforebyggende gruppetrening for eldre 
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Da mål og strategier for folkehelsearbeidet nå er hele kommunens ansvar, har det vært viktig å 

gi en beskrivelse av hvert enkelt tiltak, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen og hvem 

andre involverte kan være. Dette mener vi er av stor betydning for å kunne måle og evaluere 

tiltakene over tid, samtidig som vi sammen opparbeider kompetanse for å kunne jobbe 

systematisk med folkehelsearbeidet og på sikt få til en helsefremmende lokal 

samfunnsutvikling. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune får et tilskudd til folkehelsearbeid fra Nordland fylkeskommune på kr 

200 000, av disse midlene kan kr 100 000 benyttes til folkehelsekoordinatorstilling, resterende 

kr 100 000 kan benyttes til tiltak.  

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at vedlagte temaplan for folkehelse 2018 – 2021 vedtas. 

 

Vedlegg: 

Temaplan folkehelse 2018 – 2021 Træna kommune 

Tiltaksplan 2018 for Træna kommune 

 

Træna 04.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259 &00  

Arkivsaksnr.: 13/164    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Formannskap 12.03.2018 

34/18 Formannskap 14.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Vedlagte retningslinjer næringsfond Træna kommune fra og med 2018 vedtas. 

 

2. Vedtekter næringsfond A og B sist revidert i K-sak 43/09 utgår. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Behov for revidering av retningslinjer for tilskudd og lån fra næringsfond. 

 

Fakta: 

I mai 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på vedtektene til næringsfond A og B 

/utdanningsstipend og nytt gründerfond. Daværende rådmann Thore Hopperstad hadde 

ansvaret for gruppas arbeid. Etter det saksbehandler kan erindre ble det avholdt to møter i 

arbeidsgruppen, så stoppet arbeidet opp. 

 

I årets budsjett og handlingsplan - rammeområde 1712 er ett av målene at vi skal 

Ha oppdaterte og tydelige retningslinjer for tildeling av midler fra næringsfond samt at vi 

skal se på muligheten for å opprette eget fiskeri- og landbruksfond hvor etablerte 

fiskere/bønder (primærnæring) kan søke om tilskudd. 

 

Næringsfond B ble i K-sak 18/13 slettet ved utgangen av 2013. 

 

Utarbeidet forslag til retningslinjer for næringsfond har tatt utgangspunkt i de gamle 

vedtektene for næringsfond A og i vedtatt kommuneplans hovedmål «Et allsidig næringsliv» 

samt vår «næringsplan» som er kommuneplanens kapittel Næringsliv i utvikling (sysselsetting 

& næringsliv) med delmål, strategier og indikatorer. 

 

I vurderingen har administrasjonen også sett på fylkestingets føringer når det gjelder 

kommunale næringsfond og gründerfond og EØS-avtalens regler om offentlig støtte. 

 

Administrasjonen har videre vurdert at fiskere og bønder også kan søke midler fra våre 

ordinære næringsfond på lik linje med alle andre næringsaktører i Træna kommune.  

Om det skal etableres et eget fond for fiskere/bønder bør dette vurderes nærmere i egen sak.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 
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Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at forslaget til nye retningslinjer for næringsfond vedtas og at de gamle 

vedtektene for næringsfond A og B utgår. 

 

Vedlegg: 

Vedtekter Næringsfond A og B - Sist revidert K-Sak 43/09 

Forslag Retningslinjer Næringsfond fra og med 2018 

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

Notat 02.05.2018 – avklaring før revidering av retningslinjer næringsfond 

 

 

Træna 22.05.2018  

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Vedlagte retningslinjer næringsfond Træna kommune fra og med 2018 vedtas. 

 

2. Vedtekter næringsfond A og B sist revidert i K-sak 43/09 utgår. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.05.2013 sak 26/13 

 

Behandling: 

Arbeidsgruppas to politiske representanter: Sverre Hyttan og Helge Mortensen. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre setter ned en arbeidsgruppe bestående av to ansatte fra administrasjonen 

og to politikere (Sverre Hyttan og Helge Mortensen), som skal: 

1. Revidere Træna kommunes vedtekter næringsfond A og B 

2. Revidere Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend 

3. Utarbeide Retningslinjer for forvaltning av midler gitt til nytt Gründerfond 

4. Gruppas arbeid / politisk behandling skal være sluttført innen utgangen av 2013. 

 

Træna kommune lyser ut årets tildeling til nytt Gründerfond, med søknadsfrist 1. oktober 

2013. Midlene skal brukes til unge gründere (18-35 år) med konkrete forretningsideer, og som 

har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift. Tildeling av 

Gründermidler 2013 gjøres av Træna formannskap etter innstilling fra administrasjonen. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.06.2013 sak 19/13 

 

Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
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Træna kommunestyre setter ned en arbeidsgruppe bestående av to ansatte fra administrasjonen 

og to politikere (Sverre Hyttan og Helge Mortensen), som skal: 

1. Revidere Træna kommunes vedtekter næringsfond A og B 

2. Revidere Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend 

3. Utarbeide Retningslinjer for forvaltning av midler gitt til nytt Gründerfond 

4. Gruppas arbeid / politisk behandling skal være sluttført innen utgangen av 2013. 

 

Træna kommune lyser ut årets tildeling til nytt Gründerfond, med søknadsfrist 1. oktober 

2013. Midlene skal brukes til unge gründere (18-35 år) med konkrete forretningsideer, og som 

har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift. Tildeling av 

Gründermidler 2013 gjøres av Træna formannskap etter innstilling fra administrasjonen. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 17/18 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF ved Per Pedersen fremmet forslag om at saken utsettes.  

Saken sendes tilbake til administrasjonen, som blant annet bes se nærmere på kostnadene ved 

etablering av lån hos Lindorff.  

Felleslisten vil komme tilbake til administrasjonen med en liste over hva som bør utredes 

nærmere før saken settes på sakskartet igjen. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 
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SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL ETABLERING AV HOLMENS 

OVERNATTING - NÆRINGSFOND 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 18/26    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Formannskap 12.03.2018 

9/18 Kommunestyret 23.04.2018 

35/18 Formannskap 14.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Holmens Overnatting AS, org.nr 920 049 044 gis et tilskudd på kr 200 000,- til 

oppussing av gamle Rådhus.  

2. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og 

utbetales mot dokumenterte utgifter. 

3. Holmens Overnatting AS, org.nr 920 049 044 innvilges et lån på kr 350 000,-  til 

investering i inventar, bookingsystem m.m. 

4. Lånet belastes Træna kommunes næringsfond A med en avdragstid på 7 år, de tre 

første årene avdrags- og rentefritt. Rentesats Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag belaste i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar og 

30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet og lånet skal ha sisteprioritet. 

5. Tilskudd og lån gis under forutsetning av at det gis bruksendring på bygget fra 

kontorlokaler til overnatting. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Izabela og Jim Frode Holmen datert 2018-01-18. 

 

Fakta: 

I slutten av 2017 kjøpte søkerne gamle rådhus på Træna og har nå startet oppussingen for å 

lage et overnattingssted. 

Holmen Overnatting AS ble registrert i enhetsregisteret 11.12.2017. 

I henhold til søknaden er forretningskonseptet å tilby overnatting, kurs og konferanser til 

besøkende som ønsker et kvalitativt sted å bo på. Huset er dimensjonert for 10 – 12 rom, med 

plass til mellom 25-30 gjester. 

 

Målsettingen for de to første årene er å komme opp i stabil drift, med et belegg på 850 

overnattingsdøgn. Målet etter det andre året er å kunne ansette daglig leder på fulltid. Denne 

satsingen skaper en ny arbeidsplass for daglig leder Izabela Holmen, og kan gi enda flere 

kvinnearbeidsplasser (også med innvandrerbakgrunn). 

 

Prosjektet har en investeringsplan på kr 3 350 000,-.  De søker om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond på kr 250 000 og et lån på kr 350 000 (se vedlagte søknad for total investerings-

/finansieringsbudsjett. 
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Gamle Rådhuset ligger i et område som er regulert til boligformål. Bygget ble oppført i 1976 

og var brukt som aldershjem frem til 1986, da ble det bruksendret til kontor 

/administrasjonsbygg. I 2014 fikk bygget en midlertidig bruksendring til at maks 20 personer 

kunne overnatte i bygget, denne tillatelsen gjaldt fram til 31.08.2015. 

 

De nye eierne har ikke søkt om bruksendring av bygget, men etter det saksbehandler får 

opplyst har eierne startet opp arbeidet med å se på hvilke godkjenninger som må til for å kunne 

få en slik bruksendring. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Status kommunalt næringsfond A – disponibel saldo pr 31.12.2017 kr 633 585,62. 

Dette fondet har i de senere år blitt brukt til utlån, slik at fondet ikke tappes helt ved å gi 

tilskudd, saldoen tilsier at det kan gis et lån til Holmens Overnatting fra dette fondet, slik 

omsøkt. 

 

Status på kommunalt næringsfond Regionale Utviklingsmidler (RU) var ved årsskiftet på kr 

125 586,50. Om det gis tilskudd til de andre mottatte søknader er det ikke penger igjen på RU, 

før en eventuelt får påfyll fra Nordland fylkeskommune. Saken om bevilgning vil, etter det 

saksbehandler har fått opplyst, komme til behandling på fylkestinget i april.  

 

Utviklingsprosjektet fikk i F-sak 59/17 et tilsagn fra RU på kr 300 000 (kr 100 000 pr år). Det 

vil ikke bli utbetalt mer enn kr 100 000 i 2018, de gjenværende 200 000 kr kan være mulig å 

benytte i tilskudd til Holmens Overnatting – all den stund Nfk vil bevilge nye midler til 

næringsfond i april. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Holmens Overnatting gis et tilskudd på kr 200 000 og et lån på kr 

350 000 til oppussing og investering i inventar, bookingsystem m.m, under forutsetning av at 

det gis bruksendring på bygget fra kontorlokaler til overnattingssted. 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om lån og tilskudd Holmens Overnatting Træna 

2. Forretningsplan for Holmens Overnatting 

 

 

Træna 26.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Holmens Overnatting AS, org.nr 920 049 044 gis et tilskudd på kr 200 000,- til 

oppussing av gamle Rådhus.  

2. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og 

utbetales mot dokumenterte utgifter. 

3. Holmens Overnatting AS, org.nr 920 049 044 innvilges et lån på kr 350 000,-  til 

investering i inventar, bookingsystem m.m. 
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4. Lånet belastes Træna kommunes næringsfond A med en avdragstid på 7 år, de tre 

første årene avdrags- og rentefritt. Rentesats Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag belaste i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar og 

30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet og lånet skal ha sisteprioritet. 

5. Tilskudd og lån gis under forutsetning av at det gis bruksendring på bygget fra 

kontorlokaler til overnatting. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 16/18 

 

Behandling: 

Lena Holmen ba om å få sin habilitet vurdert, hennes bror Jim F. Holmen er en av eierne av 

Holmens Overnatting. Lena Holmen ble enstemmig erklært inhabil ihht Forvaltningslovens § 6 

første ledd bokstav b. 

Geir Anders Sjøset tiltrådte møtet under behandling av saken. 

 

Fellesliste Sp/KrF v/Per Pedersen fremmet følgende endringsforslag: 

Forslag til nytt pkt 1: (punktet dekker pkt 1, 2 og 3 i innstillingen) 

 

Holmens Overnatting AS, orgnr 920049044 gis et lån på kr 550.000 til ombygging/ oppussing 

av gamle Rådhuset til overnattingssted samt til investering i inventar, bookingsystem mv. 

 

Nytt pkt 2: (erstatter innstillingens pkt 4) 

 

Lånet belastes hhv Træna næringsfond Regionale utviklingsmidler (kr 200.000) og Træna 

kommunes næringsfond A (kr 350.000).  Lånet gis med 10 års tilbakebetalingstid med 3 års 

rente- og avdragsfrihet.  Rentesats som Husbankens til enhver tid flytende rente.  Lånet 

tilbakebetales med halvårlige terminer. 

 

Innstillingens pkt. 5 blir pkt. 3 i forslaget til vedtak. 

 

Træna AP ba om et gruppemøte. 

 

Felleslistens endringsforslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

Mindretallet stemte for rådmannens innstilling. 

 

Saken sendes videre til endelig avgjørelse i Kommunestyret, med bakgrunn i at lånetilsagnet på 

kr 350 000 fra næringsfond A vil bidra til at dette fondets grunnkapital vil underskride kr 

500 000, jfr vedtatte vedtekter næringsfond A pkt D). 

 

Vedtak: 

1. Holmens Overnatting AS, orgnr 920049044 gis et lån på kr 550.000 til ombygging/ 

oppussing av gamle Rådhuset til overnattingssted samt til investering i inventar, 

bookingsystem mv. 

2. Lånet belastes hhv Træna næringsfond Regionale utviklingsmidler (kr 200.000) og 

Træna kommunes næringsfond A (kr 350.000).  Lånet gis med 10 års 

tilbakebetalingstid med 3 års rente- og avdragsfrihet.  Rentesats som Husbankens til 

enhver tid flytende rente.  Lånet tilbakebetales med halvårlige terminer. 

3. Tilskudd og lån gis under forutsetning av at det gis bruksendring på bygget fra 

kontorlokaler til overnatting. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.04.2018 sak 9/18 

 

Behandling: 

Træna AP v/ Unni Jakobsen fremmet rådmannens innstilling til formannskapet, som 

kommunestyrets vedtak: 

Den lyder som følger:  

1. Holmens Overnatting AS, org.nr 920 049 044 gis et tilskudd på kr 200 000,- til oppussing 

av gamle Rådhus.  

2. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og 

utbetales mot dokumenterte utgifter.  

3. Holmens Overnatting AS, org.nr 920 049 044 innvilges et lån på kr 350 000,- til 

investering i inventar, bookingsystem m.m.  

4. Lånet belastes Træna kommunes næringsfond A med en avdragstid på 7 år, de tre første 

årene avdrags- og rentefritt. Rentesats Husbankens flytende rente. Renter og avdrag belaste i 

halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar og 30. juli. Det skal 

utferdiges gjeldsbrev på lånet og lånet skal ha sisteprioritet.  

5. Tilskudd og lån gis under forutsetning av at det gis bruksendring på bygget fra 

kontorlokaler til overnatting.  

 

Etter debatt ble formannskapets innstilling vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Mindretallet stemte 

for AP sitt forslag. 

 

Vedtak: 

1. Holmens Overnatting AS, orgnr 920049044 gis et lån på kr 550.000 til ombygging/ 

oppussing av gamle Rådhuset til overnattingssted samt til investering i inventar, 

bookingsystem mv. 

2. Lånet belastes hhv Træna næringsfond Regionale utviklingsmidler (kr 200.000) og 

Træna kommunes næringsfond A (kr 350.000).  Lånet gis med 10 års 

tilbakebetalingstid med 3 års rente- og avdragsfrihet.  Rentesats som Husbankens til 

enhver tid flytende rente.  Lånet tilbakebetales med halvårlige terminer. 

3. Tilskudd og lån gis under forutsetning av at det gis bruksendring på bygget fra 

kontorlokaler til overnatting. 
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - TRÆNA SJØMAT AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 18/32    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Formannskap 12.03.2018 

36/18 Formannskap 14.06.2018 

 

INNSTILLING: 

Træna Sjømat AS gis et tilskudd på kr 60 000,- til å dekke investeringskostnader for 

vakuumpakkemaskin, kostnader i samband med nytt merkingssystem og for uttesting av 

abonnementspakker. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale 

utviklingsmidler (RU) og utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Træna Sjømat AS mottatt på E-post 15.02.18. 

 

Fakta: 

Træna Sjømat AS ble startet i 2017 av Per-Arne Ingebrigtsen, Bodil Holmen og Geir Anders 

Sjøset. Forretningsideen er å bygge opp en virksomhet som selger sjømat fra Træna under 

varemerket «Smak Træna». 

 

Det vises til vedlagte søknad for mer informasjon om forretningsideen og målsetning. 

 

De søker tilskudd fra Træna næringsfond for å dekke investeringskostnader for 

vakuumpakkemaskin, kostnader med nytt merkingssystem og for uttesting av 

abonnementspakker. 

I første omgang søker de om kr 60 000, for å kunne komme i gang med salg av lokale 

produkter i løpet av våren. Under sommeren ønsker de å ha en plan klar for driften av varebil, 

og derfor kan det bli aktuelt å søke om videreføring i neste faste. 

 

Budsjettet skisserer en investering på kr 155 000, de går inn med en egenkapital på kr 95 000 

og søker tilskudd fra Træna næringsfond på kr 60 000. 

 

Næringsfondets vedtekter sier blant annet følgende i pkt C 3): 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. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Pr 31.12.2017 står det kr 124 586,50 på Træna kommunes næringsfond Regionale 

utviklingsmidler. 

 

Vurdering: 
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Træna Sjømat AS oppfyller Kommuneplanens mål om et næringsliv i utvikling – dette er et 

nytt produkt, som i fase 1 av etableringen satser på et lokalt marked, noe som også støtter opp 

om delmålet «Trænaprodukter produseres og finnes på markedet». Rådmannen anbefaler at 

Træna Sjømat AS gis et tilskudd, slik omsøkt, for å dekke investeringskostnader for 

vakuumpakkemaskin, kostnader i samband med nytt merkingssystem og for uttesting av 

abonnementspakker. 

 

Vedlegg: 

Søknad til Træna næringsfond - Træna Sjømat AS 

 

 

 

Træna 20.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna Sjømat AS gis et tilskudd på kr 60 000,- til å dekke investeringskostnader for 

vakuumpakkemaskin, kostnader i samband med nytt merkingssystem og for uttesting av 

abonnementspakker. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale 

utviklingsmidler (RU) og utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 14/18 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF v/Lena Holmen fremmet følgende forslag til nytt vedtak: 

Træna Sjømat AS gis et lån på kr 30.000 for å dekke investeringskostnadene for 

vakuumpakkemaskin, kostnadene i samband med nytt merkingsutstyr og for uttesting av 

abonnementspakker.  Lånet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale 

utviklingsmidler (RU).  Lånet gis med 5 års tilbakebetalingstid og med 2 års rente- og 

avdragsfrihet. Rentesats i hht Husbankens sats for til enhver tid flytende rente. 

 

Det forutsettes at Lurøy kommune bidrar med samme beløp. 

 

Træna AP ba om gruppemøte. 

 

Etter gruppemøte opplyste ordfører at eier også skal søke Lurøy kommune om tilskudd. 

 

Lena Holmen fremmet forslag om at siste setning endres til: 

Det oppfordres til at det sendes søknad til Lurøy kommune om samme beløp. 

 

Felleslistens endringsforslag med Lena Holmens endring til ny siste setning ble vedtatt med 3 

mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for rådmannens innstilling. 
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Vedtak: 

Træna Sjømat AS gis et lån på kr 30.000 for å dekke investeringskostnadene for 

vakuumpakkemaskin, kostnadene i samband med nytt merkingsutstyr og for uttesting av 

abonnementspakker.  Lånet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler 

(RU).  Lånet gis med 5 års tilbakebetalingstid og med 2 års rente- og avdragsfrihet. Rentesats i 

hht Husbankens sats for til enhver tid flytende rente. 

 

Det oppfordres til at det sendes søknad til Lurøy kommune om samme beløp. 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSTART AV "PÅ TRÆNA KAFFEBRENNERI" - 

NÆRINGSFOND/GRÜNDERFOND 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 18/28    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Formannskap 12.03.2018 

37/18 Formannskap 14.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Nordic Beans O.V. gis et tilskudd på kr 25 000,- til dekning av investeringer i nytt 

utstyr for å få opp driftsvolumet. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond 

Regionale utviklingsmidler (RU) og utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

2. Nordic Beans O.V. gis et tilskudd på kr 18 000,- til kurs og regnskapsføring for å lære 

det norske bedriftssystemet. Tilskuddet dekkes av Træna kommunes Gründerfond og 

utbetales mot dokumenterte kostnader.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad mottatt i E-post 06.02.2018. 

 

Fakta: 

Firmaet Nordic Beans Oleksii Virych ble registrert som et enkeltmannsforetak i 

Enhetsregisteret 01.12.2017, med forretningsadresse i Træna.  

Nordic Beans skal drive med Kaffebrenning, kaffebrygging, barista-catering, servering av kaffe 

og tilbehør, salg av kaffebønner i pose og kaffe-kurser/prøving. 

 

Han sier blant annet i sin søknad at han har hatt en rekke oppstartskostnader og investeringer i 

utstyr og at han må investere i noe mer utstyr for å få opp driftsvolumet noe. 

Dessuten tar det litt tid å lære seg det norske bedriftssystemet og søker derfor tilskudd til kurs 

og hjelp med regnskap og diverse. 

 

Målsettingen på sikt er å kunne jobbe med dette på fulltid. Han mener det er fullt mulig å 

vokse, å begynne å distribuere kaffe til hele Norge og også utenlands. Træna har et godt 

varemerke og kaffen hans har allerede fått oppmerksomhet i Norske kaffekretser. Han håper at 

han i løpet at en toårsperiode kan leve av dette. 

 

Med sin alder på 29 år vil eier Oleksii (Aleksey) Virych komme inn under Fylkestingets 

øremerkede midler for satsing på gründere i alderen 18-35 år. Gründerfond skal ifølge fylkes 

oppdragsbrev benyttes til unge gründere med konkrete forretningsideer, som har behov for å 

øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.  

Næringsfondets vedtekter sier blant annet følgende i pkt C 3): Støtte fra fondet skal inngå i en 

finansieringsplan sammen med andre finansieringsordninger. Samlet støtte fra fondet og 
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andre virkemidler kan ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, eventuelt 75 % for 

kvinnerettede prosjekter og nyetableringer. 

 

Nordic Beans skisserer et finansieringsbehov på kr 78 000, hvor de selv allerede har dekket kr 

35 000 (ca 45 %). 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Pr 31.12.2017 står det kr 120 000 på vårt Gründerfond og på Træna kommunes næringsfond 

Regionale utviklingsmidler står det kr 124 586,50. 

 

Vurdering: 

Nordic Beans O.V. sitt enkeltmannsforetak oppfyller Kommuneplanens mål om et næringsliv i 

utvikling – dette er en liten bedrift som følger de globale trendene i verden og er med på å 

styrke vårt næringsliv. Rådmannen anbefaler at Nordic Beans O.V. gis tilskudd, slik omsøkt, 

for å øke driftsvolument og sin kunnskap om det norske bedriftssystemet. 

 

Vedlegg: 

Søknad til Træna næringsfond / Gründerfond - kaffebrenneri 

 

 

 

Træna 14.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Nordic Beans O.V. gis et tilskudd på kr 25 000,- til dekning av investeringer i nytt 

utstyr for å få opp driftsvolumet. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond 

Regionale utviklingsmidler (RU) og utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

2. Nordic Beans O.V. gis et tilskudd på kr 18 000,- til kurs og regnskapsføring for å lære 

det norske bedriftssystemet. Tilskuddet dekkes av Træna kommunes Gründerfond og 

utbetales mot dokumenterte kostnader.  

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 13/18 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF v/ Kåre J. Myhre fremmet følgende nytt forslag til vedtak: 

Nordic Beans O.V. innvilges ansvarlig lån på 50 % av de totale utgifter, maks kr 21.500,-, til 

investering i nytt utstyr samt til kursing. Kr 12.500 går til investering i nytt utstyr mens kr 

9.000 gis til opplæring i regnskapsføring. Utgiftene skal dokumenteres. Lånet gis med 5 års 

tilbakebetalingstid hvorav de 2 første år er avdrags- og rentefri. Lånene belastes hhv Træna 

kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og Træna kommunes Gründerfond 

og rentesats følger Husbankens til enhver tid rentesats på flytende rente. 

 

Træna AP ba om et gruppemøte. 
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Etter gruppemøte ble Felleslistens forslag til vedtak vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Mindretallet 

stemte for rådmannens innstilling. 

 

Vedtak: 

Nordic Beans O.V. innvilges ansvarlig lån på 50 % av de totale utgifter, maks kr 21.500,-, til 

investering i nytt utstyr samt til kursing. Kr 12.500 går til investering i nytt utstyr mens kr 

9.000 gis til opplæring i regnskapsføring. Utgiftene skal dokumenteres. Lånet gis med 5 års 

tilbakebetalingstid hvorav de 2 første år er avdrags- og rentefri. Lånene belastes hhv Træna 

kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og Træna kommunes Gründerfond 

og rentesats følger Husbankens til enhver tid rentesats på flytende rente. 
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - UTBEDRING AV 

BENSINANLEGG - TRÆNA HANDEL AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 18/19    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Formannskap 12.03.2018 

38/18 Formannskap 14.06.2018 

 

INNSTILLING: 

Træna Handel AS gis et tilskudd på kr 50 000,- til investering i utbedring av bensinanlegg. 

Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og 

utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Træna Handel datert 29.01.2018. 

 

Fakta: 

Træna Handel AS skriver følgende i sin søknad: 

Da vårt gamle bensinanlegg ble ødelagt i november 2107, har vi siden da hatt en manuell 

tungvint nødløsning for at kundene skal få fylle bensin/diesel, derfor ser vi oss nøgd til å 

investere i nytt system for fylling. Dette vil bli et anlegg med kortbetaling som vil være 

tilgjengelig hele døgnet. 

Kostnadsoverslag til nyinvestering er estimert til kr 147750,- eks MVA. 

Drivstoff er ikke noe vi tjener penger på da den har lav brutto pga kostnader med å få fraktet 

det utover, og at vedlikehold av utstyr er kostbart. Drivstoff er en ren service hos vår bedrift. 

Vi søker derfor Træna kommune om et tilskudd på kr 50 000,-. 

 

Træna Handel har ved tidligere søknader ikke blitt tildelt tilskudd/støtte, håper derfor at dere 

er positiv til denne investeringer, og ser viktigheten av et slikt tilbud for både lokalbefolkning 

og tilreisende. 

 

Investeringsplanen som ligger vedlagt viser at Træna Handel AS sin totale investering utgjør kr 

177 750,- (levering og montering av kortterminal samt elektriker). De går inn med en 

egenkapital på kr 38 875, et tilskudd fra Merkur på 50 % av investeringen på kr 88 875,- og kr 

50 000 i tilskudd fra Træna kommunes næringsfond. 

 

Næringsfondets vedtekter sier blant annet følgende i pkt c 3): 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. 
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Økonomiske konsekvenser: 

Pr 31.12.2017 står det kr 124 586,50 på Træna kommunes næringsfond Regionale 

utviklingsmidler. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Træna Handel AS gis et tilskudd slik omsøkt til utbedring av 

bensinanlegget. 

 

Vedlegg: 

Investeringsplan - utbedring av bensinanlegg - Træna Handel AS 

 

 

Træna 20.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna Handel AS gis et tilskudd på kr 50 000,- til investering i utbedring av bensinanlegg. 

Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og 

utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 15/18 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF v/Lena Holmen fremmet følgende forslag til nytt vedtak: 

Træna handel AS gis et lån på kr 50.000,- til investering i utbedring av bensinanlegg. N 

Lånet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og gis med 

tilbakebetalingstid på 5 år hvorav de to første årene gis avdrags- og rentefrihet.  Rentesatsen 

følger til enhver tid Husbankens sats på flytende rente. 

 

Træna AP ba om gruppemøte. 

 

Felleslistens endringsforslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

Mindretallet stemte for rådmannens innstilling. 

 

Vedtak: 

Træna handel AS gis et lån på kr 50.000,- til investering i utbedring av bensinanlegg. N Lånet 

belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og gis med 

tilbakebetalingstid på 5 år hvorav de to første årene gis avdrags- og rentefrihet.  Rentesatsen 

følger til enhver tid Husbankens sats på flytende rente. 
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - ALOHA CAFE AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 18/60    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/18 Formannskap 14.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Aloha Cafe AS Org nr: 920 294 146 gis et tilskudd på kr 40 000,- til investering i 

profesjonelt storkjøkkenutstyr. 

 

2. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og 

utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Aloha Cafe AS datert 20. mars 2018. 

 

Fakta: 

Johansen og Olaisen har overtatt lokalene til Aloha Blomsø og har som målsetting å etablere et 

lokalt kafé- og restauranttilbud på Træna med stabil drift. 

De er godt i gang og ønsker nå å videreutvikle virksomheten til å bli et lokalt tilbud, med 

kjøkken preget av profesjonalitet året rundt. 

 

I tillegg til kafé- og restaurantdrift vil de sette i gang produksjon av fiskekaker og andre 

produkter basert på lokalt råstoff. I første omgang vil dette bli et produkt/ leveranse for salg 

lokalt på Træna, gjennom catering / egen salgsvogn og ikke minst til «Trænafestivalen».  

På sikt ser de gode muligheter for levering til andre større arrangementer i regionen, f.eks. 

«Havnafestivalen» i Sandnessjøen. 

 

Næringsfondenes vedtekter sier blant annet følgende i pkt C 3): 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. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk også i 2018 tildelt tilskudd til videre tildeling til lokalt næringsliv. 

Oppdragsbrevet fra Nordland fylkeskommune, datert 26.04.2018 bevilges Træna kommune kr 

350 000 til ordinært næringsfond og kr 25 000 til gründerfond. 

 

Vurdering: 

I Træna kommunes vedtatte samfunnsplan, heter det blant annet i satsningsområdet Næringsliv 

i utvikling (sysselsetting & næringsliv) at Det skal være attraktivt å være gründer /etablere 

virksomhet i Træna og at Turisme- og opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale 

næringsliv og at Trænaprodukter produseres og finnes på markedet. 
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På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at det gis et tilskudd til Aloha Cafe AS på kr 40 000 

til investering i profesjonelt storkjøkkenutstyr. 

 

Vedlegg: 

Søknad til Træna næringsfond datert 20. mars 2018 

 

 

Træna 04.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA - EKSTERN RESSURS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 141 &37  

Arkivsaksnr.: 17/57    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/18 Formannskap 14.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune leier inn Asplan Viak AS som ekstern ressurs i forbindelse med 

utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 

 

2. Det avsettes kr 500 000 til utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, tiltaket 

finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Træna kommune, vedtatt av Træna 

kommunestyre i møte 21.06.2017 sak 20/17. 

 

Fakta: 

Planprogrammet side 13 sier følgende: 

Da administrasjonen pr dags dato mangler kartverktøy og en del plankompetanse på 

utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel med tilhørende konsekvensutredninger etc., vil 

ekstern ressurs bli innleid. Denne ressursen er viktig for å kvalitetssikre arbeidet og utarbeide 

nødvendige plankart. 

 

Daværende rådmann Thore Hopperstad ba om tilbud fra fire eksterne ressurser; Multiconsult, 

Rambøll, Asplan Viak og Tanken Arkitektur. Da rådmann Hopperstad sa opp sin stilling ble 

disse tilbudene ikke tatt stilling til. Etter en helhetsvurdering ble det nå i vår bestemt å ta 

kontakt med Asplan Viak og be om et revidert pristilbud og arbeidsopplegg. 

 

Nytt tilbud lyder på 430 000 kroner basert på vedlagte fremdriftsplan. Asplan Viak skriver 

blant annet følgende om pristilbudet: 

Basert på beskrevet fremdriftsplan kan vi tilby oss å utføre jobben med å utarbeide 

kommuneplanens arealdel for Træna kommune i henhold til følgende honorarbudsjett. 

Honorarbudsjettet er ikke inkludert tilleggene som er beskrevet i fase 4 og 5 av 

arbeidsopplegget. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er ikke i vårt driftsbudsjett for 2018 tatt høyde for å leie inn ekstern ressurs til å utarbeide 

kommuneplanens arealdel.  

I kommunens planstrategi (vedtatt av Kommunestyret 14.6.2016) skulle denne planen allerede 

vært igangsatt i 2017, det ble heller ikke i 2017 tatt høyde for dette arbeidet i årsbudsjettet. 
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Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Træna kommune takker ja til Asplan Viak AS sitt tilbud og 

arbeidsopplegg i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Det avsettes kr 

500 000 til arbeidet som finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Vedlegg: 

Revidert pristilbud og arbeidsopplegg – Asplan Viak AS 

 

 

Træna 24.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 16/144    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/18 Formannskap 14.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2015. 

2. Træna kommunestyre tar årsmeldingen for 2015 til orientering 

3. Træna kommunestyre vedtar følgende strykninger: 

Merutgifter på drift kr 253 265 dekkes inn ved reduksjon av avsetning disposisjonsfond 

med kr 110 265 og overføring til investering med kr 143 000 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Regnskapet skal behandles i henhold til kommunelovens § 48 pkt 3. 

«Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av 

innstilling fra formannskap eller fylkesutvalget. 

Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 

regnskapsmessig underskudd.» 

 

Fakta: 

Kommunens drifts-og investeringsregnskap for 2015 ble avlagt 11.5.2017 i balanse. Fristen var 

15.02.2016.  

Årsmeldingen 2015 ble oversendt revisjonen 24.7.2017, fristen var 31.03.2016. 

Revisjonsberetning forelå 22.01.2018 og ble behandlet i kontrollutvalget 1.3.2018. 

 

Vurdering: 

Regnskapet er avsluttet i balanse etter at overføring fra drift til investering er redusert med             

kr 143 000 og avsetning til disposisjonsfond redusert med kr 110 265. Dette i henhold til 

strykningsbestemmelsene i forskrift om årsregnskap § 9  .Årsavslutningen 

Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, 

skal dette reduseres ved å: 

1. 
Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets 

investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

2. 
Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere 

års løpende inntekter eller innbetalinger. 

 

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Av budsjetterte investeringsprosjekter på 2,5 mill 

kr ble det kun gjennomført prosjekter til ca kr 200 000 til ikt.  

Vedtak om utlån til startlån ble vedtatt i 2014 og ikke tatt med som budsjettregulering i 2015.  

Det ble i 2015 utbetalt  kr 1 151 000 i startlån.  
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Regnskapet er blitt avlagt langt etter frist. Det er satt i gang en prosess for å komme ajour med 

senere års regnskapsavslutning.   

 

Vedlegg: 

Regnskap og årsmelding 2015 

Revisorsberetning av 22.01.2018 

Kontrollutvalgets behandling av 1.3.2018 

 

 

 

Træna 04.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 
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LOKALITET REDNINGSSKØYTA 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: X27  

Arkivsaksnr.: 14/68    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/18 Formannskap 14.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling, som en drøftingssak. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/fakta: 

Redningsskøyta er pr. i dag lokalisert ved kommunens kai i Janeset, og selskapet leier leilighet 

til mannskapet på Fløholmen. 

Denne løsningen fungerer greit, dog ikke optimalt da det oppleves som unødig lang vei mellom 

bolig og skøyte ved utrykning. Også i det daglige er dette en noe uhensiktsmessig løsning da 

mannskap holder tilsyn og utfører nødvendig vedlikehold på skøyta. I tillegg er boligen litt for 

liten, samt at den mangler noen fasiliteter for å dekke selskapets behov og ønsker. 

I april 2019 kommer det ny skøyte stasjonert på Husøy- denne er noe lengre og bredere enn 

dagens. Det vil medføre at skøyta tar plass av nærliggende kaier, i begge ender. Dette er ikke 

ønskelig, hverken for grunneiere eller kommunen. I tillegg vil det medføre at det blir noe 

smalere i innfarten til Janesvågen. 

 

I april ble det foretatt en befaring på øya, sammen med representanter fra Redningsselskapet og 

Redningsskøyta. Man så da på tre-fire forskjellige muligheter, og diskuterte fordeler og 

ulemper ved de ulike alternativene. I etterkant mottok kommunen en tilbakemelding fra 

Redningsselskapet der det fremkommer at dette er drøftet med operasjon- og 

beredskapsavdelingen, og at også disse er positive. De ber samtidig om noe mere tid til å 

komme med en endelig bekreftelse, etter å ha foretatt en kartlegging av beredskapsbehovet 

sammen med Hovedredningssentralen m.fl. Denne kartleggingen var planlagt ferdigstilt i 

slutten av mai- men er pr. dags dato ikke forelagt Træna kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

De økonomiske konsekvensene er foreløpig ikke klarlagt da administrasjonen med dette ønsker 

klarsignal på å kunne utrede saken videre, for å kunne fremme en eventuell sak med konkrete 

forslag og tall. Estimert makspris kan muligens ligge rundt 4-5 mill. 

En ny lokasjon for Redningsskøyta vil måtte lånefinansieres- og Redningsselskapet betaler 

husleie til markedspris, varierende etter standard og inngått avtale. 

 

Vurdering: 

At Redningsskøyta er lokalisert i Træna er positivt og viktig for kommunen. Når den nye 

skøyta kommer, ca. april 2019, vil denne også kunne inngå i kommunens brann- og 

redningsberedskap.  
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Redningsselskapet er særdeles positiv til å fortsatt være lokalisert på Husøy, dette gjelder også 

mannskapet. 

 

Træna 04.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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1. TERTIALRAPPORT 2018 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 18/103    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/18 Formannskap 14.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre tar 1. tertialrapport 2018 til orientering. 

 

2. Det er foreslått noen nye tiltak og det er kommet noen ekstrautgifter og ekstra 

inntekter som rådmannen har foreslått gjennomført/justert i 1. tertial. På bakgrunn av 

dette foreslås følgende budsjettjusteringer: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 

Red. inntekter 

Økt inntekt/ 

Red. utgift 
  
Finans 

Utbytte RLK 

 

Drift av kommunale bygg; El-tavle 

Kirka, lydutstyr 

Politiske.; reiseutgifter ordfører 

Administrasjon, reiseutg. rådmann 

 

Bruk av lønnsreserve  

Sentraladministrasjon og økonomi 

Barnehager 

Helse 

Pleie/omsorg 

Teknisk administrasjon 

Drift av kommunale bygg 

 

Helsetjenester, Folkehelsemidler 

                         Tilskudd, redusert 

 

Investering 

Utlån, startlån  

Bruk av ubrukte lånemidler utlån 

 

  
  
  
  

118 000 

22 000 

15 000 

10 000 

 

 

315 000 

17 000 

70 000 

105 000 

59 000 

10 000 

 

 

25 000 

 

 

1 500 000 

  
  

165 000 

 

 

 

 

 

 

576 000 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 

 

 

 

 

1 500 000 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunestyrets vedtak i sak 09/05 om budsjettprosess, hvor det ble vedtatt at det skal være 

rapportering hvert tertial. 

 

Fakta: 

Rapporten viser mål- og økonomistatus pr 30.04.2018. 
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Vurdering: 

Rådmannen har ingen merknader ut over det som fremkommer i første tertialrapport som 

følger vedlagt. 

 

Vedlegg: 

1. tertialrapport 2018 

 

 

Træna 05.06.2018 

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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PRISER KOMMUNALE TJENESTER 2019 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 18/86    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/18 Formannskap 14.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Følgende priser på kommunale tjenester økes med 2,4 % fra 01.01.2019: 

 

Helse og omsorg:  

Trygghetsalarm, Middag på huset (TAS), Middag ute, Frokost på huset (TAS), Kvelds på 

huset (TAS) og Vaskeritjenester. 

 

Tekniske tjenester: 

Timepriser tekniske tjenester, Husleiesatser kommunale bygg og Leiesatser kommunale bygg. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunestyrets vedtak i møte 21.06.2017 sak 26/17 – Årlig budsjettprosess – rutiner og 

årshjul. 

 

Fakta: 

Kommunestyret ba om at hvert år på junimøtet skal sak fremmes når det gjelder Priser på 

kommunale takster.  

 

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester 

etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Tolvmånedsendring KPI i april 2018 er på 

2,4 %.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

De kommunale satsene følger gjennomsnittlig lønns- og prisstigning. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at følgende satser endres med 2,4 % fra 01.01.2019: 

 

Helse og omsorg:  

Trygghetsalarm, Middag på huset (TAS), Middag ute, Frokost på huset (TAS), Kvelds på 

huset (TAS) og Vaskeritjenester. 

 

Tekniske tjenester: 

Timepriser tekniske tjenester, Husleiesatser kommunale bygg og Leiesatser kommunale bygg. 
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Vedlegg: 

Priser kommunale tjenester 2018 - samlet dokument 

 

 

Træna 28.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


