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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/133    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/20 Formannskap 18.06.2020 

 

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

 

20/97-5 04.06.2020 RÅDM/RÅDM/GE C41 

851/20 Moa Björnson 

FOTO PROJEKT OM HELGELAND  

 

18/89-8 09.06.2020 RÅDM/RÅDM/GE U63 

873/20 Nordfjeldske Kontroll AS 

SALGS- OG SKJENKEKONTROLL 2020 - RAPPORT 28. MAI 2020  

 

 

Søknad om støtte: 

Brev fra Polartekst Finnmark AS datert 22. mai 2020 – Søknad om støtte på kr 5 000,- til 

arbeidet med bøkene «Krigsseilere fra nord». Bok1 Finnmark, Bok 2 Troms og bok 3 

Nordland. 

 

E-post fra Lillian Mehus Nesna kommune datert 9. juni 2020 – Søknad om støtte til 

bokprosjektet «Kampen om Campus Nesna». Alle som forhåndsbetaler 450 kroner til 

Folkeaksjonens bok-konto eller via vips innen 15. august vil få boka fritt tilsendt. Samtidig vil 

en få navnet med i en «Tabula Gratulatoria» som støtter kampen for høyere utdanning på 

Helgeland i dette festskriftet om Campus Nesna.  

 

Ordfører orienterer: 
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FORNYING AV BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 

1 - BUTIKKEN I SELVÆR SA 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U62 &18  

Arkivsaksnr.: 15/181    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/20 Formannskap 18.06.2020 

 

INNSTILLING: 

I henhold til Alkoholloven §§ 1-3, 1-4, 1-4b, 1-6 andre ledd, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, 3-7 og 3-9 

samt Træna kommunes delegeringsreglement Alkoholloven (delegering til formannskapet) 

innvilges Butikken i Selvær SA salgsbevilling med følgende spesifikasjon: 

 

Bevillingshaver: Butikken i Selvær SA, org.nr 912 999 025 

Styrer:   Line M. Langskjær, f. 16.06.1973 

Stedfortreder:  Geir Iversen, f. 18.08.1956 

Salgsareal:  Butikken i Selvær SA sine butikklokaler 

Alkoholvare:  Alkoholholdig drikk gruppe 1  

Tidsrom:  Fra og med 01.07.2020 til og med 30.06.2024  

Type virksomhet: Dagligvarehandel 

Omfang:  Alminnelig 

Salgstid:  I henhold til Træna kommunes forskrift § 4 

Vilkår: Det forutsettes at vilkårene i Alkoholloven og Træna kommunes 

forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m for øvrig 

er oppfylt.  

 De som selger alkohol skal ikke konsumere alkohol og/ eller være 

påvirket av rusmidler i arbeidstiden.  

Spesielle vilkår tilknyttet denne bevillingen: 

 Det forutsettes at det ikke foreligger restanser på skatter og avgifter 

samt at stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i Alkoholloven – 

salgsbevilling.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad om fornying av bevilling datert 14.03.2020. 

 

Fakta: 

Kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan, iflg. Alkohollovens § 1-6 gis 

for perioder på inntil 4 år (dette kan kommunestyret endre i eget vedtak). 

 

I samme lovs § 1-7 heter det at før kommunestyret (i Træna delegert til formannskapet) avgjør 

søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialetaten og politiet. Det kan også innhentes 

uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan videre pålegge søkeren å 

dokumentere opplysninger som er nødvendig for å kunne ta stilling til om kravene i §§ 1-7b 
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(krav til vandel) og 1-7c (styrer og stedfortreder), herunder ved behov pålegge søkeren å legge 

frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 

 

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- 

og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Kommunen kan beslutte at det 

ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salgs eller skjenking (jfr. Alkohollovens § 

1-7a). 

 

Søker er selv bedt om å  henvendt seg til skattemyndighetene for en uttalelse mht restanser når 

det gjelder skatter og avgifter. Vi har ikke mottatt slik informasjon og setter som en 

forutsetning av det ikke er restanser på skatter og avgifter. 

 

Saksbehandler ha henvendt seg til politiet for en uttalelse om vandel, svar herfra er at politiet 

har ingen merknader. 

 

Stedfortreder Geir Iversen har ikke avlagt og bestått kunnskapsprøven i Alkoholloven – 

salgsbevilling, dette settes også som en forutsetning for videre bevilling. 

 

Vurdering: 

Det anbefales at Butikken i Selvær SA får fornyet bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

gruppe 1, med den forutsetning av det ikke er restanser på skatter og avgifter, samt at 

stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven i Alkoholloven – salgsbevilling. 

 

 

Træna 09.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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FORNYING AV BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 

1 - TRÆNA HANDEL AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U62 &18  

Arkivsaksnr.: 12/129    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/20 Formannskap 18.06.2020 

 

INNSTILLING: 

I henhold til Alkoholloven §§ 1-3, 1-4, 1-4b, 1-6 andre ledd, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, 3-7 og 3-9 

samt Træna kommunes delegeringsreglement Alkoholloven (delegering til formannskapet) 

innvilges Træna Handel AS salgsbevilling med følgende spesifikasjon: 

 

Bevillingshaver: Træna Handel AS, org.nr 964 557 276 

Styrer:   Lise Kari Olsen, f. 18.08.1978 

Stedfortreder:  Gunn Olsen, f. 24.12.1947 

Salgsareal:  Træna Handel AS sine butikklokaler 

Alkoholvare:  Alkoholholdig drikk gruppe 1  

Tidsrom:  Fra og med 01.07.2020 til og med 30.06.2024 

Type virksomhet: Velassortert dagligvarebutikk 

Omfang:  Alminnelig 

Salgstid:  I henhold til Træna kommunes forskrift § 4 

Vilkår: Det forutsettes at vilkårene i Alkoholloven og Træna kommunes 

forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m for øvrig 

er oppfylt. De som selger alkohol skal ikke konsumere alkohol og/ eller 

være påvirket av rusmidler i arbeidstiden. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad om fornying av bevilling datert 20.02.2020. 

 

Fakta: 

Kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan, iflg. Alkohollovens § 1-6 gis 

for perioder på inntil 4 år (dette kan kommunestyret endre i eget vedtak). 

 

I samme lovs § 1-7 heter det at før kommunestyret (i Træna delegert til formannskapet) avgjør 

søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialetaten og politiet. Det kan også innhentes 

uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan videre pålegge søkeren å 

dokumentere opplysninger som er nødvendig for å kunne ta stilling til om kravene i §§ 1-7b 

(krav til vandel) og 1-7c (styrer og stedfortreder), herunder ved behov pålegge søkeren å legge 

frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 

 

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- 

og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Kommunen kan beslutte at det 
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ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salgs eller skjenking (jfr. Alkohollovens § 

1-7a). 

 

Søker har selv henvendt seg til skattemyndighetene for en uttalelse og denne viser at det ikke 

er restanser når det gjelder skatter og avgifter. 

 

Saksbehandler ha henvendt seg til politiet for en uttalelse om vandel, svar herfra er at politiet 

har ingen merknader til saken. 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i at Alkohollovens krav til bevilling er tilstede anbefales det at bedriften Træna 

Handel AS får fornyet bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. 

 

Træna 09.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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FORNYING AV SKJENKEBEVILLING - TRÆNA RORBUFERIE AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 12/127    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/20 Formannskap 18.06.2020 

 

INNSTILLING: 

I henhold til Alkoholloven §§ 1-3, 1-4b, 1-6 andre ledd, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4, samt 

Træna kommunes delegeringsreglement Alkoholloven (delegering til formannskapet) innvilges 

Træna Rorbuferie AS skjenkebevilling med følgende spesifikasjoner: 

 

Bevillingshaver: Træna Rorbuferie AS, org.nr. 968 942 271 

Styrer:   Tove Ruth Olsen f. 15.08.1968 

Stedfortreder:  Anne Elise Eriksen13.03.1966 

Skjenkeareal:  Kafé Bransen, Ærøystua og terrasse i tilknytning til Kafé Brasen 

Alkoholvare:  Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 

Tidsrom:  Fra og med 01.07.2020 til og med 30.06.2024 

Type virksomhet: Utleie av hytter samt hva hermed står i forbindelse. 

Omfang:  Alminnelig 

Skjenketid:  I henhold til Træna kommunes forskrift § 2 

Vilkår: Det forutsettes at vilkårene i Alkoholloven og Træna kommunes 

forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m for øvrig 

er oppfylt.  

 De som skjenker alkohol skal ikke konsumere alkohol og/ eller være 

påvirket av rusmidler i arbeidstiden. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad om fornyet bevilling datert 26.02.2020. 

 

Fakta: 

Kommunal bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk kan, iflg. Alkoholloven § 1-6 gis for 

perioder på inntil 4 år (dette kan kommunestyret endre i eget vedtak). 

 

I samme lovs § 1-7 heter det at før kommunestyret (i Træna delegert til formannskapet) avgjør 

søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialetaten og politiet. Det kan også innhentes 

uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan videre pålegge søkeren å 

dokumentere opplysninger som er nødvendig for å kunne ta stilling til om kravene i §§ 1-7b 

(krav til vandel) og 1-7c (styrer og stedfortreder), herunder ved behov pålegge søkeren å legge 

frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 

 

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- 

og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Kommunen kan beslutte at det 
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ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salgs eller skjenking (jfr. Alkohollovens § 

1-7a). 

 

Søker har selv henvendt seg til skattemyndighetene for en uttalelse og denne viser at det ikke 

er restanser når det gjelder skatter og avgifter. 

 

Saksbehandler ha henvendt seg til politiet for en uttalelse om vandel, svar herfra er at politiet 

har ingen merknader til saken. 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i at Alkohollovens krav til bevilling er tilstede anbefales det at bedriften Træna 

Rorbuferie AS får fornyet skjenkebevilling. 

 

 

Træna 03.06..2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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FORNYING AV SKJENKEBEVILLING - ALOHA CAFE AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 18/14    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/20 Formannskap 18.06.2020 

 

INNSTILLING: 

I henhold til Alkoholloven §§ 1-3, 1-4b, 1-6 andre ledd, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 

innvilges ALOHA CAFE AS, org.nr 920 294 146 skjenkebevilling med følgende 

spesifikasjoner: 

 

Bevillingshaver: ALOHA CAFE AS org.nr 920 294 146 

Styrer:   Morten Rudi Johansen, f. 24.12.1976 

Stedfortreder:  Kine Olaisen, f. 01.05.1982 

Skjenkeareal:  Kafedel og markterrasse på sørsiden av kafedel 

Alkoholvare:  Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. 

Tidsrom:  Fra og med 01.07.2020 til og med 30.06.2024. 

Type:   Cafedrift, Catering, Take-away. 

Omfang:  Alminnelig 

Skjenketid:  I henhold til kommunens forskrift § 2. 

Vilkår: Det forutsettes at vilkårene i Alkoholloven og Træna kommunes 

forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m. er 

oppfylt.  

De som skjenker alkohol kan ikke konsumere alkohol og/eller være 

påvirket av rusmidler i arbeidstiden. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad om fornying av bevilling datert 22.04.2020. 

 

Fakta: 

Kommunal bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk kan, iflg. Alkoholloven § 1-6 gis for 

perioder på inntil 4 år (dette kan kommunestyret endre i eget vedtak). 

 

I samme lovs § 1-7 heter det at før kommunestyret (i Træna delegert til formannskapet) avgjør 

søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialetaten og politiet. Det kan også innhentes 

uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan videre pålegge søkeren å 

dokumentere opplysninger som er nødvendig for å kunne ta stilling til om kravene i §§ 1-7b 

(krav til vandel) og 1-7c (styrer og stedfortreder), herunder ved behov pålegge søkeren å legge 

frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 

 

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- 

og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Kommunen kan beslutte at det 
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ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salgs eller skjenking (jfr. Alkohollovens § 

1-7a). 

 

Søker har selv henvendt seg til skattemyndighetene for en uttalelse og denne viser at det ikke 

er restanser når det gjelder skatter og avgifter. 

 

Saksbehandler ha henvendt seg til politiet for en uttalelse om vandel, svar herfra er at politiet 

har ingen merknader til saken. 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i at Alkohollovens krav til bevilling er tilstede anbefales det at bedriften Aloha 

Cafe AS får fornyet skjenkebevilling. 

 

 

Træna 03.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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FORNYING AV SKJENKEBEVILLING - CAMILLA HA AS - HAVFOLKETS HUS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 19/96    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/20 Formannskap 18.06.2020 

 

INNSTILLING: 

I henhold til Alkoholloven §§ 1-3, 1-4b, 1-6 andre ledd, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 

innvilges CAMILLA HA AS, org.nr 922 667 225 skjenkebevilling med følgende 

spesifikasjoner: 

 

Bevillingshaver: CAMILLA HA AS org.nr 922 667 225 

Styrer:   Camilla Haugen Anshus, f. 29.05.1991 

Stedfortreder:  Eirin Blomsø, f. 15.03.1978 

Skjenkeareal:  Bevillingen utøves inne i tidligere «Kroæ» sitt lokale. Utendørs  

   skjenking kan skje i samme område som Kroæ 

(tegning dok 12/343-1). Det forutsettes at uteområdet er tydelig 

avgrenset og merket, samt at nedgang til flytebrygge er stengt og legges 

utenfor skjenkeområdet. 

Alkoholvare:  Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. 

Tidsrom:  Fra og med 01.07.2020 til og med 30.06.2024 

Type virksomhet: Kro med matservering og Pub-virksomhet 

Omfang:  Alminnelig 

Skjenketid:  I henhold til kommunens forskrift § 2. 

Generelle vilkår: Det forutsettes at vilkårene i Alkoholloven og Træna kommunes 

forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m. er 

oppfylt. 

 De som skjenker alkohol kan ikke konsumere alkohol og/eller være 

påvirket av rusmidler i arbeidstiden. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad om fornyet bevilling datert 16. mars 2020. 

 

Fakta: 

Kommunal bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk kan, iflg. Alkoholloven § 1-6 gis for 

perioder på inntil 4 år (dette kan kommunestyret endre i eget vedtak). 

 

I samme lovs § 1-7 heter det at før kommunestyret (i Træna delegert til formannskapet) avgjør 

søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialetaten og politiet. Det kan også innhentes 

uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan videre pålegge søkeren å 

dokumentere opplysninger som er nødvendig for å kunne ta stilling til om kravene i §§ 1-7b 

(krav til vandel) og 1-7c (styrer og stedfortreder), herunder ved behov pålegge søkeren å legge 

frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 
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Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- 

og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Kommunen kan beslutte at det 

ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salgs eller skjenking (jfr. Alkohollovens § 

1-7a). 

 

Søker har selv henvendt seg til skattemyndighetene for en uttalelse og denne viser at det ikke 

er restanser når det gjelder skatter og avgifter. 

 

Saksbehandler ha henvendt seg til politiet for en uttalelse om vandel, svar herfra er politiet har 

ingen merknader til saken. 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i at Alkohollovens krav til bevilling er tilstede anbefales det at bedriften 

CAMILLA HA AS får fornyet skjenkebevilling. 

 

 

Træna 03.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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FORNYING AV SKJENKEBEVILLING - HOLMENS OVERNATTING AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 19/94    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/20 Formannskap 18.06.2020 

 

INNSTILLING: 

I henhold til Alkoholloven §§ 1-3, 1-4b, 1-6 andre ledd, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 innvilges 

Holmens Overnatting, org.nr 920 049 044 skjenkebevilling med følgende spesifikasjoner: 

 

Bevillingshaver: HOLMENS OVERNATTING AS Org.nr 920 049 044 

Styrer:   Izabela E. Holmen f. 17.02.1973 

Stedfortreder:  Ida Buschmann f. 20.02.1974 

Skjenkeareal:  Overnattingsstedets spisesal/ konferanserom og balkong og platt for 

   uteservering på forsiden 

Alkoholvare:  Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 

Tidsrom:  Fra og med 01.07.2020 til og med 30.06.2024 

Type virksomhet: Overnatting med servering 

Omfang:  Alminnelig  

Skjenketid:  I henhold til kommunens forskrift § 2. 

Vilkår:   Det forutsettes at vilkårene i Alkoholloven og Træna kommunes  

   Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m. er  

   oppfylt. 

De som skjenker alkohol kan ikke konsumere alkohol og/eller være 

påvirket av rusmidler i arbeidstiden. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad om fornying av bevilling datert 11.03.2020. 

 

Fakta: 

Kommunal bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk kan, iflg. Alkoholloven § 1-6 gis for 

perioder på inntil 4 år (dette kan kommunestyret endre i eget vedtak). 

 

I samme lovs § 1-7 heter det at før kommunestyret (i Træna delegert til formannskapet) avgjør 

søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialetaten og politiet. Det kan også innhentes 

uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan videre pålegge søkeren å 

dokumentere opplysninger som er nødvendig for å kunne ta stilling til om kravene i §§ 1-7b 

(krav til vandel) og 1-7c (styrer og stedfortreder), herunder ved behov pålegge søkeren å legge 

frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 

 

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- 

og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Kommunen kan beslutte at det 
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ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salgs eller skjenking (jfr. Alkohollovens § 

1-7a). 

 

Søker har selv henvendt seg til skattemyndighetene for en uttalelse og denne viser at det ikke 

er restanser når det gjelder skatter og avgifter. 

 

Saksbehandler ha henvendt seg til politiet for en uttalelse om vandel, svar herfra er at politiet 

har ingen merknader til saken. 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i at Alkohollovens krav til bevilling er tilstede anbefales det at bedriften 

Holmens Overnatting AS får fornyet skjenkebevilling. 

 

Træna 03.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 01.07.2020 - 30.06.2024 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 12/138    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/20 Formannskap 18.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna formannskap vedtar i henhold til Delegeringsreglementet Alkoholloven (delegering til 

formannskapet) å videreføre ordningen med en ambulerende skjenkebevilling i Træna. 

 

Bevillingen gjelder for alkohol gruppe 1,2 og 3. 

 

Bevillingen gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kommunestyre vedtok i møte 13.06.2020 sak 48/12 og i møte 16.12.2016 sak 57/16 å 

gi en ambulerende skjenkebevilling i Træna kommune. 

 

Fakta: 

I henhold til Alkohollovens § 4-5 kan kommunestyret gi en eller flere bevillinger som ikke blir 

knyttet til en bestemt person eller skjenkested. Dette blir i Alkoholloven omtalt som en 

ambulerende skjenkebevilling og er, ifølge sosial- og helsedirektoratets merknader til loven, 

tenkt brukt i sluttede selskaper som «bryllup, jubileum og lignende arrangementer».  

Dette er såkalt «sluttede selskap», dvs at det allerede, og før skjenking begynner, dannet en 

sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål og på et bestemt sted. 

 

Vurdering: 

Dette er en ordning som forenkler saksbehandlingen og det anbefales derfor at Træna 

kommune fortsatt har en ambulerende skjenkebevilling også i perioden 2020 – 2024. 

 

Træna 03.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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AVTALE OM SALGS-, SKJENKE- OG RØYKEKONTROLL - NORDFJELDSKE 

KONTROLL AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 14/370    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/20 Formannskap 18.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommune viderefører samarbeidet og inngår ny avtale med Nordfjeldske Kontroll AS 

om utførelse av salgs-, skjenke- og røykekontroller i Træna kommune for perioden 01.07.2020 

– 30.12.2024. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/ Fakta: 

Træna kommune har siden 2016 hatt avtale med Nordfjeldske Kontroll AS for å utføre den 

kontroll som alkohollovens § 1-9 skisserer mht til alkoholholdig drikk. Kommunen er også i 

hht tobakkskadeloven § 13 pålagt å føre tilsyn med røykeforbudet i lokaler hvor allmenheten 

har adgang. 

 

Vi har nå mottatt forslag til å videreføre denne avtalen til og med 30.12.2024 – se vedlegg. 

 

Det utføres 3 kontrollrunder pr år. I prisen inngår alle kostnader forbundet med 

kontrollutførelsen til en pris pr kontroll pr bevilling på kr 1.166,-. Kontroll av 

enkeltanledning/ambulerende er satt til kr 1.166,- pr medgåtte time. Prisjustering 1. januar 

hvert år etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Alle priser eksklusiv mva. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

For 2019 hadde Træna kommune en utgift til denne kontrollen på kr 64 058,- eks mva 

Ny avtale skisserer en utgift på kr 22.428 + gebyr på kr 137,- for hver gang – til sammen ca kr 

68 000,- eks. mva. Dette blir justert hvert å med SSB`s konsumprisindeks. 

 

Vurdering: 

Ordningen med eksterne kontrollører er etter administrasjonen beste måten å før kontroll med 

at kravene i alkoholloven og tobakkskadeloven følges. På denne bakgrunn anbefales det at 

kommunen viderefører samarbeidet med Nordfjeldske Kontroll AS. 

 

Vedlegg: 

Forslag til Avtale med Nordfjeldske Kontroll AS fom 1.7.2020 tom 30.12.2024 

 

 

Træna 25.05.2020  

 

Gunn Eliassen 
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saksbehandler 
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KULTURMINNEPLAN 2020 - 2030 - TEMAPLAN TRÆNA KOMMUNE - 

SLUTTBEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 233 C52  

Arkivsaksnr.: 16/11    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/20 Formannskap 18.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til temaplan for kulturminner 2020-2030 for 

Træna kommune, med justeringer av skrivefeil og kommentarer fra Nordland fylkeskommune. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommuneplanens samfunnsdel – satsningsområde bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv). 

K-sak 2/18 hvor det under delmålet «Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer» 

er en av strategiene at det utarbeides en Kulturminneplan i samarbeid med Helgeland Museum. 

 

Fakta: 

Træna formannskap vedtok i møte 14.05.2020 sak 27/20 å legge utarbeidet forslag til 

kulturminneplan for Træna kommune ut på en begrenset høring før endelig vedtak ble fattet. 

 

Planforslaget er sendt Nordland fylkeskommune og kunngjort ved oppslag i kommunen, på 

kommunens hjemmeside og på kommunens Facebook-side. 

 

Planen har mottatt mange godord og det har vært et oppslag i lokalavisen Helgelands Blad om 

planen. 

 

Det er innen fristens utløp 8. juni kommet inn to kommentarer til planforslaget: 

Ett fra Tore Jørgensen som skriver følgende: 

Gratulerer med godt gjennom jobba plan. For meg som er født og oppvokst på Selvær savner 

jeg mere om bevaring og registrering av alle godt bevarte brygger og naust. Må minne dere 

på at Selværs eldste bygning som er et naust plassert ved siden av det gamle strømaggregat-

huset ikke er med i omtalen. En bør også ha et krav om at ved oppussing av disse ikke 

forårsaker endringer som forringer estetikken. 

 

I planens tiltaksdel under Arkitektur er et av målene at vi skal ha Bedre kartlegging av 

bebyggelsesmiljøer og bygg, noe som tar høyde for Tore Jørgensens innspill. 

 

Den andre kommentaren er fra Nordland fylkeskommune i brev datert 08.06.2020. Her sier de: 

Nordland fylkeskommune ser positivt på at Træna har utarbeidet en handlingsplan for 

perioden med klart definerte tiltak rettet mot bedre kartlegging og bevaring av kommunens 

faste kulturminner. Det at kommunen legger opp til økt formidling og bevaring gjennom bruk, 
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samt tilrettelegging for og samarbeid med andre som har lokale kulturinteresser, er spesielt 

positivt. 

 

Noen tekniske kommentarer: 

Under overskriften «Vern etter PBL» på side 21 anbefaler vil å tilføye at også kulturminner 

av regional verdi i stor grad bør sikres gjennom PBL. 

Linken til ord og begrepsforklaringer hos Riksantikvaren, tekst boks side 21, er utdatert. 

Denne fungerer ikke nå etter at riksantikvaren oppdaterte sine hjemmesider. 

 

Fylkeskommunens tekniske kommentarer vil bli innarbeidet i planforslaget. 

 

Det er også i planforslaget oppdaget en del skrivefeil etc. som vil bli justert i etterkant av 

politisk behandling, men selve planforslaget med tiltak i planens kapittel 9.1 er ikke endret. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Noen av planens tiltak vil på sikt kunne ha behov for ekstra økonomiske midler, men dette blir 

en vurdering i forbindelse med årlig budsjettarbeid og evt prosjektfinansiering. Det som er 

viktig er at det er listet opp formål med planen og utpekt fire hovedområder (prioriterte 

oppgaver) med tilhørende mål og tiltak. 

 

Vurdering: 

Kulturminneplanen skal gjelde i ti år, vern gjennom bruk er hovedprinsippet. Den er ment å 

skal fungere som et oppslagsverk og presenterer noe av lovverket på området. Planen skal 

bidra til engasjement og interesse for kulturminner og gi kunnskap om og forståelse for Trænas 

historie. Det anbefales at temaplan for kulturminner 2020-2030 vedtas slik den foreligger. 

 

Vedlegg: 

Kulturminneplan 2020 – 2030 – Temaplan Træna kommune 

 

 

Træna 09.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TRÆNA KOMMUNE - 

SLUTTBEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 082 &00  

Arkivsaksnr.: 20/54    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/20 Formannskap 18.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til «Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i 

Træna kommune», datert 19.05.2020. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Det vises til formannskapets vedtak i møte 27.04.2020 sak 19/20. Her ble det vedtatt å legge 

Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune ut på tre ukers høring fra 

vedtaksdato i formannskapet. 

 

Fakta: 

Det er innen frist for høringsinnspill 18. mai 2020 ikke kommet inn innspill til forskriften. 

 

Vurdering: 

Det anbefales at forslag til forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune vedtas 

slik vedlegg datert 19.05.2020 skisserer. 

 

Vedlegg: 

Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune – 19.05.2020 

 

 

Træna 22.05.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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STIFTELSE AV UTVIKLINGSSELSKAP TRÆNA 365 AS 

 

 

Saksbehandler:  Moa Björnson Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 19/185    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/20 Formannskap 18.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune godkjenner å stifte Utviklingsselskap Træna 365 AS med eierandel på 

25% 

2. Træna kommune er innforstått med de økonomiske forpliktelser som følger av å gå inn 

i selskapet med kr 25.000 i aksjekapital. 

3. Ordfører gis fullmakt til å oppnevne styremedlemmer/varamedlem til selskapet. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna Kommune har gjennom utviklingsprosjektet og tilknyttede prosjekter arbeidet med 

utvikling av Træna 365 – et utbyggingsområde på Nordhusøy for etablering av museumsbygg, 

hotell og overnattingsenheter samt kultur- og næringslokaler.  

 

I juni 2019 vedtok Kommunestyret at prosjektet er ønsket velkomment og at en 

reguleringsplan sku igangsettes. Siden da har skisser blitt tegnet og prosjektets første fase har 

blitt vist frem med fem fullskalamoduler på Oslo Design Fair i høst 2019. Den første investoren 

for utbygging har kjøpt tre enheter og kommunen har fått to av enhetene som var en del av 

utstillingen.  

 

Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i januar 2020 tillater en utbygging med skisserte 

funksjoner. Reguleringsplanen for Nordhusøy ventes endelig vedtas før sommeren. 

En intensjonsavtale mellom Træna Kommune, grunneier, utbygger og Helgeland Museum er 

laget.  

 

Gjennom forskningsprosjektet Testsone Træna har vi fått bistand med å lage økonomiske 

modeller for drift av etableringen. Vi har fått beregninger på kostnader for å etablere hele 

satsingen og laget et forslag på trinnvis utbygging. Når reguleringsplanen er vedtatt ventes vi å 

igangsette søket etter kompletterende investorer (fremst for hotelldrift) samt samarbeide med 

Helgeland Museum for å få til investering i nytt museumsbygg. Samtidig kan prosjektets første 

fase med prosjektering for og bygging av de 5 første enhetene gjennomføres. 

 

Det føres dialog med nasjonale virkemiddelordninger og instanser for å tilstand trinn 1 og 

videre utbygging. 

 

 

Fakta: 
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 Utviklingsselskapet Træna 365 AS skal ha som formål å være pådriver for å få til 

investeringer og tilrettelegge for utbygging.  

 

«Formålet med selskapet er å forberede for utvikling av prosjektet Træna 365 med 

utbyggingsområde innen reguleringsplanen på Nordhusøy som geografisk 

avgrensning. Herunder gjennomføring av nødvendige planer, innhenting av 

investorer, organisering for utbygging og drift. Selskapet har ikke som formål å gi 

økonomisk utbytte til aksjonærene. Overskuddet skal i sin helhet disponeres til å styrke 

selskapets virksomhet etter nærmere beslutning i styret. Ved aktualisering av 

eiendomsutbygging med hotell mm, kan selskapet omvandles til et utbyggingsselskap 

gjennom emisjon» 

 

 Som aksjeeiere skal Træna Kommune inngå med 25 %, Utbygger 25 %, Grunneiere 25 

% og Helgeland Museum 25 %.  

 Selskapet stiftes og styret velges i stiftelsesmøtet/generalforsamlingen der Træna 

Kommune deltar med representant.  

 Selskapets foreslåtte vedtekter ligger ved i bilag. 

 

Tilleggsopplysning: Utviklingssjef kan ved kommunens ønske delta i styret. Teknisk sjef kan 

stille som vara.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Aksjekapitalinnskudd om kr 25.000 dekkes av prosjektmidler tilknyttet utviklingsprosjekt 

 

Vurdering: 

I Kommuneplanens Samfunnsdel er et av tre hovedmål «et allsidig næringsliv» og blant 

satsingsområdene er det spesifisert i delmål at «Vi skal ha attraktive overnattingstilbud for flere 

målgrupper» og strategien for det er «aktiv tilretteleggelse for aktører som ønsker å utvikle 

reiseliv- og opplevelsestilbud på Træna»  

 

Satsingen på Træna 365 og utbygging på Nordhusøy går i tråd med kommuneplanens mål. 

Satsingen har vært arbeidet med gjennom kommunens utviklingsprosjekt og tilknyttede 

prosjekter siden 2017. Det har blitt gjort en samfunnsøkonomisk analyse på et slikt 

utviklingsscenario som viser at en helhetlig satsing tilsvarende Træna 365 gir både sysselsetting 

og befolkningsøkning. 

 

Administrasjonen vurderer at en selskapsetablering skissert ovenfor er ett viktig skritt for å 

komme videre med realiseringen av utbyggingen på Nordhusøy. Et utviklingsselskap kan på en 

næringsmessig måte drive satsingen fremad. 

 

Vedlegg: 

Vedtekter Utviklingsselskap Træna 365 AS 

 

Træna 09.06.2020  

 

Moa Björnson 



  Sak 45/20 

 

 Side 24 av 26   

 

saksbehandler 
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1. TERTIALRAPPORT 2020 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 20/132    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/20 Formannskap 18.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre tar 1. tertialrapport 2020 til orientering. 

 

2. Med bakgrunn i rapporten foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 
Red. inntekter 

Økt inntekt/ 
Red. utgift 

  
Rammetilskudd, korona 
Rammetilskudd, skatt, grunntilskudd 
Rammetilskudd, reduksjon færre innb 
Redusert skatteinngang 
Skjønnsmidler korona 
 
Administrasjon 
Utgifter til skatteoppkrever 
Korona, boliger, ikt 
 
Undervisning 
Korona Foreldrebetaling + 
 
Barnehage 
Korona, Foreldrebetaling 
 
Teknisk, bygg og vedlikehold 
Korona 

 
Teknisk, brann 
Korona,  
Lønn brannsjef 
 
Pleie-/omsorg 
Korona 
 
Næring 
Lånevedtak 2019 utbetalt i 2020 
Bruk av fond 

  
  
  

54 000 
321 000 

 
 
 

70 000 
140 000 

 
 

29 000 
 
 

52 000 
 
 

67 000 
 
 

46 000 
50 000 

 
 

193 000 
 
 

350 000 

  
616 000 
235 000 

 
 

171 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 000 

  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

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

rapportering hver tertial. 
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Fakta: 

Rapporten viser mål- og økonomistatus pr 30.04.2020. 

 

Vurdering: 

Det er ingen merknader ut over det som fremkommer i første tertialrapport som følger vedlagt. 

 

Vedlegg: 

1. tertialrapport 2020 

 

 

Træna 11.06.2020  

 

Gunn Eliassen       Eva-Merete Johansen 

Assisterende rådmann     saksbehandler 

      

 
 

 

 

 

 


