
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 14.06.2017 Tid: 15:30  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Butikken i Selvær og Træna 

kommunes hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen   

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Johannes Sørheim Bøe   

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

30/17 17/108   

 REFERAT OG MELDINGER  

31/17 17/109   

 1. TERTIALRAPPORT 2017  

32/17 16/215   

 KOMMUNALE SATSER FOR HELSE 2018  

33/17 16/220   

 HUSLEIE - KOMMUNALE BOLIGER 2018  

34/17 17/57   

 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REVIDERING 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA  

35/17 17/82   

 KULTURMIDLER 2017  

36/17 17/45   

 STATUSRAPPORTERING - LOVENDRING OM RETT TIL OPPHOLD I 

SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT 

TILRETTELAGT HELDØGNSTJENESTE  

37/17 15/273   

 UTREDNING OM FREMTIDIG FERGE- OG HURTIGBÅTTILBUD I 

NORDLAND  

 

Træna, 02.06.2017 

Per Pedersen 

ordfører 



  Sak  30/17 

 

Side 2 av 15   

REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/108   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/17 Formannskap 14.06.2017 

 

Vedtak gjort i henhold til delegert myndighet: 

 

17/36 18.05.2017 DS  12/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18  

SKJENKEBEVILLING - EN BESTEMT ANLEDNING  2017 – Trænafestivalens 

frivilligfeste «Hjella» 

 

17/36 26.05.2017 DS  13/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

 SKJENKEBEVILLING - EN BESTEMT 2017 – Slektstreff i Trænahallen 

 

 

Refererte dokumenter fra postjournalen: 

 

16/199-3 18.04.2017 RÅDM/RÅDM/TH 233 

465/17 Nordland fylkeskommune 

OPPDRAGSBREV -  KOMMUNALE NÆRINGSFOND OG 

GRÜNDERFOND 2017, OG FORDELING KOMMUNER  

 

17/105-3 23.05.2017 RÅDM/RÅDM/GE V00 &30 

573/17 Lurøy kommune ved Eli-Anne Hauknes 

REGIONAL PLAN FOR LANDBRUK - EPOST MED LURØY  

 

Søknad om midler/tilskudd: 

Brev fra Norges Blindeforbund datert 28.04.2017 – søknad om tildeling av kulturmidler til 

Nordland lydavis med kr 500 da de har et registrert medlem i Træna kommune. 

 

Orientering fra ordfører: 

Stilling som rådmann – utlysning 

 

 

 



  Sak  31/17 

 

Side 3 av 15   

1. TERTIALRAPPORT 2017 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/109   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/17 Formannskap 14.06.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre tar 1. tertialrapport 2017 til orientering. 

Træna kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 

Red. inntekter 

Økt inntekt/ 

Red. utgift 
 

Finans 

Skjønnsmidler, digitalisering 

Overføring til investering 

 

IKT 

Prosjekt digitalisering 

Overført fra drift 

 

Fløholmen boligprosjekt 

Tilskudd fra Husbanken 

Avsetning til ubundet kapitalfond 

 

 

 

300 000 

 

 

300 000 

 

 

 

 

3 913 000 

 

 

300 000 

 

 

 

 

300 000 

 

 

3 913 000 

 

 

 

 

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 30.04.2017. 

 

Vurdering: 

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

følger vedlagt. 

 

Vedlegg: 

1. Tertialrapport 2017 

 

Træna 02.06.2017  

 

Thore Hopperstad       Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler  
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KOMMUNALE SATSER FOR HELSE 2018 

 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 16/215   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/17 Formannskap 14.06.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune følger til enhver tid gjeldende satser fastsatt av helse- og 

omsorgsdepartementet for kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 

2. Takst for praktisk bistand økes fra kr. 185,- til 200 kr/t for 2018. 

 

3. Kjøp av middag med dessert ink. utkjøring er kr. 80,- og holdes uforandret. 

 

4. Pris for tygghetsalarm økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. mnd. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Utmåling av priser for opphold i institusjon er gjort i samsvar med Forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet og salg 

av tjenester etter prinsipp om selvkost.   

  

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv.   

  

§ 1. Vilkår og definisjoner.  Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon som 

nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 først ledd, bokstav c når kommunen helt eller 

delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stillet garanti for oppholdet.   

  

Det kan likevel ikke kreves egenandel for.  

A. Avlastningsopphold, som primært ytes fir å avlaste pårørende med tunge og krevende 

omsorgsoppgaver.   

B. Døgnplasser kom kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for 

øyeblikkelig hjelp (KAD- senger) Etter tre døgn i KAD- seng, vil pasienten måtte gå over på 

korttidsopphold og betalende seng.   

  

Vederlag for langtidsopphold beregnes ut fra gjeldende regler fastsatt i forskrift om egenandel 

for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunen kan kreve inntil 85 % av bruker sin 

inntekt for vederlag i institusjon, men må ikke overstige de reelle driftsutgiftene av den 

enkelte institusjonsplass.  Betalingsplasser for korttidsopphold, rehabilitering, dag- og 

nattopphold følger til enhver tid anbefalte satser fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Træna kommune   

Korttidsopphold som overstiger 60 døgn pr. kalenderår vil automatisk faktureres for satser 

gjeldende for langtidsopphold.   
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For langtidsopphold skal egenbetalingen dekke kost, losji, pasientfølge, medisiner mv samt 

helse- og omsorgstjenester.   

  

For vedtak om dagopphold i institusjon er egenandelen inkl. måltider fastsatt av 

omsorgsdepartementet for hvert enkelt år.   

 

Vurdering: 

Pris for tygghetsalarm økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. mnd. Denne satsen har stått uforandret 

i mange år og økes derfor.   

 

Ovenfornevnte prisøkningen er i tråd med andre kommuner sine satser. 

 

 

Træna 23.05.2017  

 

Thore Hopperstad       Pernille Øijord 

rådmann        saksbehandler 
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HUSLEIE - KOMMUNALE BOLIGER 2018 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Leininger Arkiv: 610  

Arkivsaksnr.: 16/220   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/17 Formannskap 14.06.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar forslag til husleie 2018 gjeldende fra 01.01.18, datert 

02.06.2017. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Ref. K-sak 26/15. Konsumprisindeksen legges til grunn for årlig justering. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen følger K-sak 26/15 og øker husleiene iht konsumprisindeks. 

Konsumprisindeks for 04.2016-04.2017 er 2,2 %. 

Økning i leiepriser gjelder alle kommunale boliger da ingen unntak er nevnt i K-sak 26/15. 

 

Vedlegg: 

Husleiesatser gjeldende fra 01.01.2018, eller ved nyinnflytting. 

 

 

Træna 02.06.2017  

 

Thore Hopperstad       Andreas Leininger 

rådmann        saksbehandler 
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FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REVIDERING KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL TRÆNA 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 141 &37  

Arkivsaksnr.: 17/57   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/17 Formannskap 14.06.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-13 andre ledd fastsettes planprogram for revidering 

av kommuneplanens arealdel Træna datert 23.05.2017 med de korrigeringer som er gjort etter 

høring og offentlig ettersyn. 

administrasjonens 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna formannskap som kommunens planutvalg varslet i møte 22.03.2017 sak 19/17 oppstart 

av arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Formannskapet fattet også vedtak 

om å sende planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker med frist fra 3. april 

2017. 

 

Fakta: 

Planprogrammet har nå vært ute på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2017. 

Innen fristens utløp var det kommet inn åtte innspill, disse innspillene går for det meste ut på å 

gi innspill i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Et par av innspillene går 

direkte på Planprogrammet og hva som bør med i fastsettelsen av dette. 

 

Disse har kommet med innspill: 

 

Nordland fylkeskommune 

Gir mange gode innspill til arbeidet med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. De 

påpeker også to ting når det gjelder konsekvensutredning; at dersom noen av temaene i 

Vedlegg IV til forskrift om konsekvensutredning vurderes til ikke å være beslutningsrelevante 

kan disse utelates. Da bør begrunnelsen for dette fremgå av planprogrammet, med bakgrunn i 

den plankompetansen vi pr dags dato innehar, har administrasjonen valgt å ikke gå inn på 

vurdering om å utelate noen tema. 

Fylkeskommunen ber også om følgende (på side 3 i sitt høringsinnspill): 

Metodikk 

Gjennom forslaget til planprogram redegjøres det i noen grad for metoden for 

konsekvensutredningen. Beskrivelsen av anvendt metodikk er viktig for å sikre etterprøvbarhet 

i planleggingen. 

Gjennom forskriften er det gitt føringer for innholdet i konsekvensutredninger. Herunder 

nullalternativet er viktig prinsipp. Dette skal gi et bilde av fremtidig situasjon uten tiltak. 

Fylkeskommunen minner også om at virkningene av de samlede tiltakene skal vurderes, jf. 
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forskriften vedlegg IV. Fylkeskommunen ber om at disse momentene tas inn i 

planprogrammet. 

Dette er forsøkt etterkommet ved at en på side 11 i planprogrammet er sagt at Veileder T-1493 

(07/2012) skal legges til grunn som metodikk for utredningsarbeidet. Denne veilederen sier 

også at der det er behov skal enkeltområder i kommuneplanens arealdel konsekvensvurderes 

og at til slutt skal de samlede virkninger av endret arealbruk vurderes akseptable i forhold til 

miljø og samfunn. 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Gir også mange gode innspill samt at de også kommenterer at det bør stilles krav om 

metodikk ved gjennomføringen av konsekvensutredninger, og påpeker kravet til samlet 

vurdering og beskrivelse av datagrunnlag og valg av metode. De påpeker også at plan- og 

bygningsloven § 4-3 oppstiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 

utarbeidelse av planer for utbygging. Og at analysene naturlig vil kunne inngå i 

konsekvensutredningen. 

 

Statens Vegvesen 

Sier blant annet at de forventer følgende utredninger i planarbeidet: 

Trafikksikkerhet, framkommelighet for alle trafikkgrupper, trafikkanalyser for nye eller større 

utbyggingsområder (tilpasset omfang), reisemiddelfordeling, parkering, støy, luftforurensning 

og risikovurderinger. 

 

Kystverket 

Kommenterer blant annet at det er viktig at kommuneplanens arealdel må ivareta den 

maritime infrastrukturen som er bygd. At selv om Træna som øysamfunn er avhengige av 

kommunikasjon sjøveien og at selv om fardelden ligger i kystsonen, må 

navigasjonsinnretningene som står på land bli ivaretatt i arealdelen. 

 

Fiskeridirektoratet 

Region Nordland er opptatt av at arealplanarbeidet støtter opp om og bidrar til å videreutvikle 

sjømatnæringen på Træna. 

 

Nordland fylkes fiskarlag 

Påpeker, som flere av de andre høringsinnspillene, at det er viktig å se Kystplan Helgeland i 

sammenheng med den arealplanen som utarbeides. 

 

Tromsø museum – Universitetsmuseet 

Har ingen konkrete merknader til planforslaget, men påpeker viktigheten i at alle saker som 

gjelder tiltak i sjø og vann i Træna kommune oversendes Tromsø Museum til uttalelse. 

 

Forsvarsbygg 

Ber i sitt høringsinnspill om at skytefeltet ved Skomvær tas inn i Kystplan Helgeland, noe som 

er tatt med der. De viser for øvrig til en veileder (01.02.2017) for ivaretakelse av Forsvarets 

arealbruksinteresser. 

 

Det er i høringsrunden kommet en del innspill på hvilke andre planer – temaplaner – som bør 

vurderes utarbeidet samtidig med arealdelen. Det gjelder blant annet temaplan for 

trafikksikkerhet og for kulturminner. Flere av innspillene går også på viktigheten med å se 

Kystplan Helgeland i sammenheng med arealdisponering på land. Havneplan og revidering / 
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rullering av dette bør da kanskje også vurderes, det er i vedtatte planstrategi for perioden 2016 

– 2020 sagt at det i 2017, i tillegg til Kommuneplanens arealdel blant annet skal utarbeides 

overordnet beredskapsplan, samt revidering av nåværende havneplan. 

 

Når det gjelder planprogrammets fremdriftsplan er denne justert etter den situasjonen vi pr 

dags dato har når det gjelder bemanning. Sittende rådmann har sagt opp sin stilling, noe som 

vil føre til merbelastning på resten av organisasjonen inntil vi får en ny ansatt. Det som derfor 

er prioritet en i høst er å få til en best mulig budsjettprosess og på denne bakgrunn å utsette 

oppstart av arealplanarbeidet. Det som imidlertid foreslås gjennomført i høst er å få på plass et 

arealregnskap, som et grunnlag for hva vi pr dags dato har av areal til disposisjon for næring, 

bolig etc.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune har søkt og fått avslag på skjønnsmidler for å utarbeide kommuneplanens 

arealdel. Det må derfor finansieres av egne midler, noe som vil bli fremmet i egen sak på et 

senere tidspunkt. Det som administrasjonen vurderer er å leie inn Tanken Arkitektur på 

Hemnesberget til å bistå med å gå igjennom fire tilbud fra konsulentfirma og at de kommer 

med en anbefaling, samt eventuelt bistå oss underveis i prosessen. Figuren nedenfor skisserer 

hva som er de neste stegene i arbeidet med å få på plass kommuneplanens arealdel. 

 

 
 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Træna 

kommune med endringer etter høringsrunden fastsettes og at de øvrige innspill som er 

kommet i høringsrunden tas med i det videre arbeidet. 
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Vedlegg: 

Planprogram datert 2017-05-23 

Brev fra Træna kommune til Tanken Arkitektur AS datert 22.05.2017 

Innspill fra Nordland fylkeskommune datert 18.05.2017 

Innspill fra Fylkesmannen i Nordland datert 16.05.2017 

Uttalelse fra Statens Vegvesen Vegavdeling Nordland datert 05.05.2017 

Uttalelse fra Kystverket Nordland datert 18.05.2017 

Uttalelse fra Fiskeridirektoratet Region Nordland datert 04.04.2017 

Uttalelse fra Nordland fylkes fiskarlag datert 11.05.2017 

Innspill fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet datert 09.05.2017 

Innspill fra Forsvarsbygg datert 18.05.2017 

 

 

Træna 26.05.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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KULTURMIDLER 2017 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/82   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/17 Formannskap 14.06.2017 

 

INNSTILLING: 

Kulturmidler 2017 tildeles slik: 

Havfolkets Paradekorps kr 10 000, Træna JFF Eventyrskogen kr 5 000, FAU- Husøy skole 

Uteskoleprosjekt kr 5 000, Træna kulturminneuke kr 10 000, Træna Idrettslag kr 10 000. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kulturmidlene har vært utlyst på Træna kommunes hjemmeside, ved oppslag på Træna 

Handel og på Butikken i Selvær, søknadsfrist 1. mai 2017. 

 

Følgende lag / foreninger / enkeltpersoner har søkt om midler: 

Navn Budsjett 

Brutto 

Søkn. 

Sum 

Forslag 

tildeling 

Kommentarer 

 

Havfolkets  

Paradekorps 

117 000 20 000 10 000 12-15 damer har startet trommekorps og 

ønsker å gå til innkjøp av uniformer til 

en pris av kr 61 500 

Træna JFF 106 000 20 000 5 000 Div aktiviteter som jegerkurs, dugnad på 

gapahuk i Kirkevågen, utetoalett på 

Heirsan, Skytebane med internkontroll 

og oppstart av Eventyrskogen 

FAU – Husøy 

skole 

115 000 10 000 5 000 Del finansiering av Uteskoleprosjekt ved 

Husøy skole 

Træna 

Kulturminneuke 

i regi av Træna 

Museum og 

Træna 

Menighetsråd 

 10 000 10 000 Samisk kulturminneuke (uke 38 2017) 

Elever fra kommunene Træna, Lurøy, 

Nesna og Rødøy inviteres til å delta i 

daglige kulturprogram gjennom en hel 

uke 

Træna Idrettslag 270 000 20 000 10 000 Ulike idrettsarrangement 

Revygruppa 

Sjettsú 

 

 20 000  Opplæring og oppgradering av aktører 

og den sceniske, samt oppgradere 

kostymer og rekvisitter 

Julekonserten 

2017 i regi av 

 30 000  Til avvikling av en viktig kulturell 

«event» 
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Revygruppa 

Sjettsú og 

Trænafestivalen 

Grendahusets 

venner 

 30 000  Del finansiering av vedlikehold på en 5-

årsplan 

Sum  160 000 40 000  

 

 

Vurdering: 

I år er det som oversikten viser kommet inn åtte søknader på til sammen 160 000 kroner.   

 

Rådmannen mener, som tidligere år, at det er vanskelig å prioritere mellom de pengene (kr 

40 000) som er til rådighet. Administrasjonen har valgt å fokuser på at pengene fordeles til 

tiltak for barn og unge. I tillegg er det meget positivt at vi har fått musikk i Havgapet ved 

Havfolkets paradekorps og ønsker å støtte dem litt på veien. 

 

Træna Jeger og Fisk ønsker blant annet å starte opp «Eventyrskogen», FAU har på gang et 

Uteskoleprosjekt. Træna Museum og Træna Menighetsråd skal samle elever fra Træna, Lurøy, 

Nesna og Rødøy her på Træna under Kulturminneuka, som er en markering i hele Europa med 

ulik hovedtematikk fra år til år, Helgeland museum har i år valgt å sette særlig fokus på 

samisk kulturhistorie. Træna Idrettslag har stor aktivitet for barn og unge gjennom hele året. 

 

Vedlegg: 

Retningslinjer Kulturmidler 

Oversikt over tildelte kulturmidler 2011 - 2016 

Alle årets søknader med vedlegg om kulturmidler, er lagt som et eget vedlegg til innkallingen 

på vår hjemmeside. 

 

Træna 16.05.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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STATUSRAPPORTERING - LOVENDRING OM RETT TIL OPPHOLD I 

SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT 

HELDØGNSTJENESTE 

 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: H12  

Arkivsaksnr.: 17/45   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/17 Formannskap 14.06.2017 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune legger utkast til forskrift om kommunal rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjeneste på høring i 4 uker, jf. 

forvaltningsloven kap. VII.   

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen er pålagt å utarbeide kommunale kriterier for 

tildeling av plasser. Disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i 

kraft 1.7.2017. 

Kommunene har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstjenester, og at disse 

tjenestene er forsvarlige. Tjenestemottakerne skal ha krav på nødvendige og forsvarlige 

tjenester, uavhengig om de står på en venteliste eller ikke. 

Fakta: 

Træna alders- og sykehjem har 13 plasser i sykehjem. Disse plassene er fordelt på følgende 

måte: 

 5 faste langtidsplasser i skjermet avdeling.  

 7 somatiske plasser.  

 

I tillegg har vi 1 akuttplass. Etter 3 dager i akuttplass overføres pasienten til betalende 

korttidsseng i hht tjenesteavtale.  

 

Tildeling av plasser i sykehjem tildeles i hovedsak av saksbehandler. Træna alders- og 

sykehjem har siste 5 år ikke operert med ventelister. Det betyr at vi alltid har hatt ledig 

kapasitet til å ta imot nye korttid- og langtidspasienter.  

 

I dag har sykehjemmet 7 inneliggende langtidspasienter, 1 pasient på korttid og 1 pasient på 

observasjon. Kapasiteten varierer noe men er i hovedsak tilfredsstillende.  
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Vedlegg: 

Utkast til forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgnstjeneste.  

 

 

 

Træna 22.05.2017  

 

Thore Hopperstad       Pernille Øijord 

rådmann        saksbehandler 
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UTREDNING OM FREMTIDIG FERGE- OG HURTIGBÅTTILBUD I NORDLAND 

 

 

Saksbehandler:  Per Pedersen Arkiv: N30  

Arkivsaksnr.: 15/273   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/17 Formannskap 14.06.2017 

 

INNSTILLING: 

Utkast til uttalelse inkludert vedlegg fra Selvær bygdeutvikling ligger vedlagt. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Nordland fylkeskommune inviterer til høring av «Utredning om fremtidig ferge- og 

hurtigbåttilbud i Nordland». 

 

Høringsfrist er satt til 1. juli 2017. 

 

Fakta: 

Dokumentene ligger på fylkeskommunens høringsportal https://www.nfk.no/politikk/du-kan-

bestemme/horinger/. 

 

 

Vedlegg: 

Utkast til uttalelse 

26.05.2017 - Selvær Bygdeutvikling  

 

 

Træna 02.06.2017  

 

Per Pedersen        

Ordfører         
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