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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2017 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 18/21    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Formannskap 19.06.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2017 med følgende 

strykninger. Overføring til investering med 450 000 kroner og avsetning til 

disposisjonsfond med 370 198  kroner. 

2. Træna kommunestyre godkjenner rådmannens årsberetning for 2017 

 

 

Bakgrunn: 

I henhold til kommunelovens § 48 pkt 1 skal det for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap 

og årsberetning 

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 med noter for 2017 ble avlagt 12.6.2019 Fristen 

var 15.02.2018.  

Årsberetningen ble oversendt revisjonen 12.6.2019 fristen var 31.03.2018. 

Revisjonsberetning forelå 13.6.19 og ble behandlet i kontrollutvalget 14.6.19 

 

Vurdering: 

Regnskapet er avsluttet i balanse etter strykninger på totalt Kr. 820 198. Årsaken er 

overforbruk på drift. Her vises til kommentarer i årsberetningen og tall fra årsregnskap på 

rammeområder. 

 

Den totale budsjetterte investeringsrammen for anleggsmidler var på Kr. 3 035 091 uten mva. 

og det er brukt Kr 1 889 739. Ikke alle prosjekt er ferdigstilt i 2017 men forventes ferdigstilt i 

løpet av 2018. 

 

Det ble tatt opp Kr. 1,8 millioner i lån til investeringer i 2017. Lånegjelden til investeringer er 

totalt på ca kr. 53,2 millioner som utgjør kr. 117 000 pr. innbygger.   

 

Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er redusert fra 5,1% i 2016 til 0,4% i 2017. Det 

var budsjettert med et netto driftsresultat på 0.7%. Resultatet bør ligge over 1,75%  Alt under 

1% gir ikke godt økonomisk handlingsrom på sikt. Træna har hatt gode resultat tidligere år og 

har opparbeidet et disposisjonsfond som ligger over normen som staten anbefaler.  

Oppsummert har kommunen et moderat økonomisk handlingsrom. 
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Vedlegg 

Regnskap 2017 

Årsberetning for 2017 

Træna kommune - revisjonsberetning 13.6.2019 

Særutskrift fra kontrollutvalget, 14.6.2019 

 

 

 

 

Træna 14.06.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 
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KYSTPLAN HELGELAND - SLUTTBEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U40 141  

Arkivsaksnr.: 13/181    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Formannskap 19.06.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 anbefales Træna kommunestyre å vedta 

Kystsoneplan – Kystplan Helgeland – Træna med de endringer som kommer frem av 

saksfremlegget. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

Træna kommune er med i planprosess Kystplan Helgeland. Kystplan Helgeland er et 

samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner på Helgeland. 

I februar 2014 vedtok Træna kommune (F-sak 12/14) deltakelse i Interkommunalt samarbeid 

om arealplan i sjø: Kystplan Helgeland. 

Bakgrunnen for dette arbeidet var at status på arealplaner i sjø for kommuner på Helgeland var 

fra 1995 til 2010. 

 

Et stort dokument (på over 250 sider), der Træna kystsone inngår ble av formannskapet i mai 

2016 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan og bygningsloven § 9 og § 11-14. 

Træna formannskap som planutvalg la i møte 27. mars 2019 sak 13/19 planen ut på 2. gangs 

høring med høringsfrists 24. mai 2019. 

 

Etter første gangs høring var det kommet inn følgende innspill: 

 

Fylkesmannen har ansvaret for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i 

plansaker. Det foreligger uttalelse fra NVE, Kystverket Nordland, Statens Vegvesen, 

Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Nordland. 

Uttalelser fra NVE og Fylkesmannen i Nordland er uttalelser med innsigelser (som etter plan- 

og bygningsloven skal behandles på en særskilt måte, disse er som følger, med saksbehandlers 

kommentarer: 

 

1. NVE fremmer innsigelser mot manglende ivaretakelse av hensynet til skredfare i 

planen. 

I planbestemmelsene til planforslaget er det ingen bestemmelser som sikrer at 

grunnforholdene og faren for kvikkleireskred vil bli ivaretatt på en god og 

forutsigbar måte i seinere detaljplaner og ved behandling av enkeltsaker. 

 

Vedrørende grunnforhold og fare for kvikkleireskred mener NVE at kommunene må 

innarbeide en planbestemmelse som sikrer at dette blir vurdert som ledd i 
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reguleringsplan/detaljplan eller ved behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og 

etter sektorloven. 

 

Kommentar:  

Træna kommune ønsker å imøtekomme innsigelsen fra NVE ved at det tas med en 

bestemmelse og retningslinje som tar hensyn til både fare for kvikkleireskred og generell 

skredfare:  

 

Planbestemmelser: Utredning av fare for skred 

I områder under marin grense med mariene avsetninger, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplan eller ved enkeltsaksbehandling gjennomføres en geoteknisk vurdering av 

kvikkleireskredfare og generell skredfare 

 

Hvis det blir funnet kvikkleire i området skal utbyggingens effekt på hele områdestabiliteten 

utredes av fagkyndig. Det skal også vurderes om planområdet kan bli berørt av skred som 

utløses utenfor planområdet. Undersøkelser skal være gjennomført og dokumentert før 

reguleringsplan sendes på høring. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives og 

virkningen av disse dokumenteres. 

 

Retningslinjer: Utredning av fare for skred 

Det er viktig at man ved alle typer terrenginngrep og utbygging på marine avsetninger under 

marin grense (MG) og i sjø, viser aktsomhet i forhold til mulig fare for kvikkleireskred og 

generell skredfare. Dette gjelder blant annet ved utfylling av masser i sjø, ved mudring, ved 

molobygging osv. I områder under marin grense må det ved utarbeidelse av søknadspliktige 

tiltak gjennomføres en geoteknisk vurdering av faren for kvikkleireskred og generell 

skredfare. 

 

Hvis det blir funnet kvikkleire eller andre sprøbruddsmaterialer i området skal utbyggingens 

effekt på hele områdestabiliteten utredes av fagkyndig (geotekniker). 

 

Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i 

anleggsfasen og permanent jf. krav i TEK 17 kap.7 og NVEs veileder nr. 7/2014” Sikkerhet 

mot kvikkleireskred” eller til en hver tids gjeldende lov og retningslinjer". 

 

2. Fylkesmannen fremmer innsigelser til generell disponering av sjøarealer til «Bruk 

og vern av sjø og vassdrag» d.v.s flerbruksområder med akvakultur, uten at 

konsekvensene for områder med nasjonal eller vesentlig regional betydning for 

naturmangfold- og friluftsinteresser er konkret og tilfredsstillende vurdert. 

 

Fylkesmannen viser til Rundskriv T-2/16, om nasjonale og viktige regionale interesser på 

miljøområdet som sier "Innsigelse skal i utgangspunktet brukes der kommunen legger ut 

arealer til en bruk som er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser, eller som av 

andre grunner er av vesentlig betydning for et innsigelsesorgans område" 

 

Som det går fram av rundskrivets kap 3.6 og 3.10 gir blant annet konflikt med nasjonalt eller 

regionalt viktige områder for naturmangfold og friluftsliv grunnlag for innsigelse. 
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Å legge ut store flerbruksområder med akvakultur er ikke nødvendigvis i strid med dette, men 

da under den forutsetning at det ikke omfatter arealer med nasjonalt eller regionale vesentlige 

interesser innen friluftsliv eller biologisk mangfold. 

 

Kommentar: 

For Træna kommune finner Fylkesmannen at det er behov for en planmessig interesseavklaring 

bl.a. i områdene angitt i kartutsnittet nedenfor. Fylkesmannen skriver at som det går fram av 

«Nordlandsatlas» er det her viktige hekkelokaliteter for sjøfugl, inkludert toppskarv (sårbar for 

forstyrrelser i hekketida) og teist (NT). Det er videre knyttet store friluftsinteresser til noen av 

områdene. 

 

 
 

Figur 1. Forslag til område uten tillatt akvakultur 

 

Fylkesmannens forslag til løsning: 

Det vil ikke lenger være grunnlag for denne innsigelsen om registrerte områder med nasjonal 

eller vesentlig regional betydning for naturmangfold og friluftsinteresser, sammen med en 

tilstrekkelig buffersone, legges ut til flerbruksområder i sjø der akvakultur ikke inngår. 
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Alternativt vil Fylkesmannen kunne vurdere å frafalle innsigelsen til konkret angitte områder 

om det foreligger en konsekvensutredning der behovet for oppdrett er tilfredsstillende avveid 

mot hensynet til bl.a. naturmangfold og friluftsinteressene. 

 

Kommentarer: 

Træna kommune imøtekommer fylkesmannens innsigelse på den måten at vi tar ut akvakultur 

i området som vist i rød farge i skissen ovenfor. Dette med unntak av eksisterende lokasjon 

10893 «Rensøya N». Arealformål «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 

strandsone» beholdes i område vist med rød farge i skisse ovenfor, men hele det avgrensede 

området omfattes av et bestemmelsesområde der akvakultur ikke tillattes. Det knyttes en egen 

bestemmelse til område avgrenset med rød farge i skisse ovenfor: «Etablering av 

oppdrettsanlegg er ikke tillatt (6001-A)».  

 

Fylkesmannen har også merknader vedrørende kartlagte friluftsområder i Kystplan Helgeland. 

Friluftsområdene i Træna kommune ble i 2014 kartlagt av Polarsirkelen friluftsråd. Status ble 

dokumentert i en rapport datert 25.02.2014, denne ble ikke politisk behandlet i Træna 

kommune. Kartleggingen kan derfor ikke gi områdene status som regionalt eller nasjonalt 

viktige friluftsområder.   

Ved å ta ut tillatt akvakultur i et stort område som vist med rød farge i skisse ovenfor, 

imøtekommer kommunen Fylkesmannens merknader til friluftsområder i plan. De fleste 

kartlagte friluftsområder ligger innenfor areal som er avgrenset med rød farge i figur 1. 

 

3. Fylkesmannen fremmer innsigelse til bestemmelsene gitt til arealkategorien 

«Bruk og vern av sjø og vassdrag» 

Bestemmelsene som er gitt i formålet (pkt. 3.2) fastslår som utgangspunkt at det i 

disse kan tillates etablering av akvakultur, dersom det ikke foreligger «særlige 

grunner» for å avslå. 

 

Kommentar: 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til alt for omfattende arealer der akvakultur er tillatt i 

planforslaget. Fylkesmannen mener at dette kan gå ut over viktige naturverdier i kommunen. 

Træna kommune ønsker å ta ut tillatt akvakultur i en stor del av hele kommunen. Dette 

arealet, som kommunen ønsker å ta ut akvakultur av, omfatter de viktigste kartlagte 

naturverdier, inkludert vernede fuglearter. Ved å ta ut akvakultur fra dette arealet som omtalt 

under innsigelsespunkt 2, imøtekommer kommunen også innsigelsespunkt 3.  Kommunen 

mener med dette at det er da ikke behov for å ta med bestemmelser som forbyr akvakultur i og 

rundt viktige natur- og friluftsområder.  

 

 PLANFAGLIGE MANGLER 

NVE – skredutsatte områder: 

NVE ønsker at det innarbeides en planbestemmelse som sikrer at skredfare blir vurdert som 

ledd i reguleringsplan/detaljplan eller ved behandling av enkeltsaker etter plan- og 

bygningsloven og etter sektorlover. Bestemmelsen gjelder sjøområder og strandsoner og 

omfatter tiltak som kan angis. 

 

Kommentar: kommunen ønsker å ta med en generell bestemmelse og retningslinje som 

pålegger å utrede både fare for kvikkleireskred og generell skredfare før etablering av nye 

oppdrettsanlegg. Ved å ta med en slik bestemmelse og retningslinje vil også denne merknaden 

fra NVE være imøtekommet. 
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NVE merker også at det er i tegnforklaring faresoner og hensynssoner, men det er ingen fare- 

eller hensynssoner i plankartet. Det er ikke aktuelt å ha noen fare- eller hensynssoner i 

plankartet for Træna.  

 

Fiskeridirektoratet: 

Fiskeridirektoratet kommer med en merknad vedrørende kommunegrensene mellom Herøy, 

Vega, Alstahaug og Dønna. Denne merknaden omhandler ikke Træna. 

Fiskeridirektoratet mener at noen kommuner har ikke oppdatert fiskeridata i plankart. Træna 

kommune kan ikke se at det er noen fiskeridata som ikke stemmer med data på 

fiskeridirektoratet sine websider. 

 

 

Fylkesmannen: 

Akvakultur og naturmangfold – viser til kommentarer under innsigelse 2 og 3 ovenfor. 

 

 PLANFAGLIGE RÅD 

NVE – Kraftlinjer, luftspenn og sjøkabler 

NVE ber oss om å vurdere om dette bør innarbeides i kystsoneplanen for å unngå at 

kystsoneplanen åpner for aktivitet som kan medføre skade for sjøkabler. 

 

Kommentar: Det er mange sjøkabler i Træna kommune. Kommunen vurderer at det ikke er 

hensiktsmessig å vise alle sjøkabler og luftlinjer høyspent i plankartet, da dette ville gjort 

plankartet dårlig lesbart. Hensyn til eksisterende sjøkabler og høyspentlinjer vil tas ved 

etablering av hvert konkret tiltak.  

 

Fiskeridirektoratet – laksefjorder: 

Ikke relevant for Træna 

 

Statens Vegvesen – økt næringsaktivitet: 

Træna kommune forventer ikke betydelig økning i aktivitet og næringsaktivitet til sjøs som vil 

få samferdselsmessige konsekvenser på land. 

 

Kystverket og fylkesmannen – fokus på farledene og akvakultur: 

Lokasjon 1832-A2 - Denne lokaliteten (i Dørvær) er ikke i bruk og dermed kan den slettes da 

lokaliteten er for grunn (lokaliteten er tatt ut av Fiskeridirektoratets database). 

 

Når det gjelder lokalitet 1832-A1 (Rensøya N) endres denne i tråd med Kystverkets 

anbefaling, at deler at området får status AFF (akvakultur, ferdsel og fiske 6800): 
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Figur 2. Forslag til endring av akvakulturområde A1 

 

 

 

 

Oppsummering 
Det anbefales at planen vedtas med følgende endringer: 

 

En følgende bestemmelse tas med i Planbestemmelser under Generelle bestemmelser: 

Planbestemmelser: Utredning av fare for skred 

I områder under marin grense med mariene avsetninger, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplan eller ved enkeltsaksbehandling gjennomføres en geoteknisk vurdering av 

kvikkleireskredfare og generell skredfare 

 

Hvis det blir funnet kvikkleire i området skal utbyggingens effekt på hele områdestabiliteten 

utredes av fagkyndig. Det skal også vurderes om planområdet kan bli berørt av skred som 

utløses utenfor planområdet. Undersøkelser skal være gjennomført og dokumentert før 

reguleringsplan sendes på høring. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives og 

virkningen av disse dokumenteres. 

 

En følgende retningslinje tas med i Planbestemmelser under Generelle retningslinjer: 

 

Retningslinjer: Utredning av fare for skred 

Det er viktig at man ved alle typer terrenginngrep og utbygging på marine avsetninger under 

marin grense (MG) og i sjø, viser aktsomhet i forhold til mulig fare for kvikkleireskred og 

generell skredfare. Dette gjelder blant annet ved utfylling av masser i sjø, ved mudring, ved 

molobygging osv. I områder under marin grense må det ved utarbeidelse av søknadspliktige 

tiltak gjennomføres en geoteknisk vurdering av faren for kvikkleireskred og generell 

skredfare. 
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Hvis det blir funnet kvikkleire eller andre sprøbruddsmaterialer i området skal utbyggingens 

effekt på hele områdestabiliteten utredes av fagkyndig (geotekniker). 

 

Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i 

anleggsfasen og permanent jf. krav i TEK 17 kap.7 og NVEs veileder nr. 7/2014” Sikkerhet 

mot kvikkleireskred” eller til en hver tids gjeldende lov og retningslinjer". 
 
 

Akvakultur som flerbruksformål tas ut av plankartet i område som er avgrenset med rød strek i 

skisse nedenfor: 

 
 

Arealformål «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone», SOSI kode 6001 

beholdes, men området tas med i et bestemmelsesområde med betegnelse «-A». Det knyttes en 

egen bestemmelse til område avgrenset med rød farge i skisse ovenfor: «Etablering av 

oppdrettsanlegg er ikke tillatt».   

Unntak er eksisterende akvakulturområde A1. Akvakulturområde A1 beholdes i planforslaget 

med endringer omtalt nedenfor.  

Akvakulturområde A2 tas ut av planforslaget.  

 

Akvakulturområde A1 endres. Areal lengst vest gis kombinert formål «Akvakultur, fiskeri og 

ferdsel», se kartskisse nedenfor.  
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Del av området som gis det kombinerte formålet brukes som fortøyningsareal. Ved å gi 

kombinert formål vil kommunen sikre mulighet for ferdsel i det aktuelle området.  

 

Akvakulturområde A2 tas ut av planforslaget.  

Akvakulturområde A2 tas ut av planforslaget som vist i figur 1. 

 

Kartteknisk: Områder grunnere enn 20 m ikke vises på plankartet. Det skal fortsatt ikke være 

tillatt med akvakultur i områder grunnere enn 20 m slik det går frem av planbestemmelser.  

 

Planbestemmelser oppdateres slik det går frem av saksfremlegget.  

 

Etter andre gangs høring vises det til høringsoversikten, saksbehandler vil kommentere 

Fylkesmannens uttalelse med innsigelse og Nordland fylkeskommunes uttalelse. I tillegg 

har Fiskeridirektoratet kommet med en egen uttalelse der de ber kommunen vurdere å 

ta ut akvakultur som underformål for området kartlagt som fiskeplass av regional og 

høy regional verdi. 

 

Ved 1. gangs høring av planforslaget ble Fylkesmannens innsigelse tatt til følge ved at vi tok ut 

akvakultur i området som vist i rød farge i kartet under.  
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I saksbehandlers kommentar står det: 

 «Træna kommune imøtekommer fylkesmannens innsigelse på den måten at vi tar ut akvakultur 

i området som vist i rød farge i skissen ovenfor. Dette med unntak av eksisterende lokasjon 

10893 «Rensøya N». Arealformål «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 

strandsone» beholdes i område vist med rød farge i skisse ovenfor, men hele det avgrensede 

området omfattes av et bestemmelsesområde der akvakultur ikke tillattes. Det knyttes en egen 

bestemmelse til område avgrenset med rød farge i skisse ovenfor: «Etablering av 

oppdrettsanlegg er ikke tillatt».» 

 

På 2. gangs høring var denne innsigelsen fortsatt opprettholdt fra FMN (Fylkesmannen i 

Nordland) som ikke løst. NFK (Nordland fylkeskommune) har også i sin uttalelse tatt opp 

samme bestemmelsesområde. 

 

Kommentar: 

Under og etter KPH møtet i Bodø 13. mars 2019 ble det diskutert hvordan slike 

bestemmelsesområder skulle fremkomme i kartet og beskrives i planbestemmelsene. 

KPH for Træna ble politisk behandlet og vedtatt lagt ut til 2. gangs høring med 

bestemmelsesområde som ovenfor, kort tid etter møtet i Bodø. Det ble foreslått at området 

skulle endres til «Kombinerte formål for fiske, ferdsel, natur og friluftsliv (6800) Markert 

FFNF. Innenfor disse områdene tillates ikke etablering av akvakultur» for å ha samme 

løsning som Lurøy kommune. Ny politisk behandling var imidlertid ikke aktuelt på dette 

tidspunktet. 
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Vi ser at Nordlandsatlas viser dette området med «sort stiplet linje» uten egen farge på 

området og at det dermed ikke tydelig fremgår at en egen planbestemmelse gjelder. Vi ser 

også at det kan knyttes usikkerhet til bruk og vern av området som gir rom for tolkning. 

I dialog 5. juni 2019 med saksbehandler Svein Ivar Stuen hos Fylkesmannen i Nordland har 

vi konkludert med at området kan endres til «Kombinerte formål for fiske, ferdsel, natur og 

friluftsliv. Markert FFNF. Innenfor disse områdene tillates ikke etablering av akvakultur». 

Området vil bli godt synlig i kartet, beskrevet i planbestemmelsene og løst på samme måte 

som i Lurøy. Innsigelsen fra Fylkesmannen vil dermed bortfalle. Nordland Fylkeskommunes 

uttalelse vil også dekkes med denne løsningen. 

Fiskeridirektoratet ber kommunen vurdere å ta ut akvakultur som underformål i sjøområdene 

kartlagt som fiskeplass av regional og høy regional verdi.  

Kommentar: 

Planbestemmelsene sier om bestemmelsesområdet Bruk av og vern av sjø og vassdrag dypere 

enn 20 m: 

«Dette er fellesområder i kystsonen hvor det ikke er foretatt en konkret avveining mellom 

ulike brukerinteresser. Innenfor disse områdene kan det tillates etablering av akvakultur, 

dersom det ikke foreligger særlige grunner for å avslå søknaden.» 

For søknader om akvakultur i slik områder anbefales det avslag. 

 

Oppsummering etter 2. gangs høring: 

Træna kommune endrer område vist med rød stiplet linje i kartet ovenfor til «Kombinerte 

formål for fiske, ferdsel, natur og friluftsliv. Markert FFNF (6800). Innenfor disse områdene 

tillates ikke etablering av akvakultur». Fylkesmannens innsigelse imøtekommes og 

Fylkeskommunens uttalelse dekkes av denne endringen. 

 

Vurdering: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 anbefales Træna kommunestyre å vedta 

Kystsoneplan – Kystplan Helgeland – Træna med de endringer som kommer frem av 

saksfremlegget. 

 

 

Vedlegg: 

1. Oversikt over innspill, merknader og innsigelser etter 1. og 2. gangs høring 

2. Bestemmelser og retningslinjer 

3. Kartutsnitt Træna 

 

For kart over hele planområdet for Kystplan Helgeland og grenseområdene mot våre 

nabokommuner vises det til Nordlandsatlas på følgende webadresse: http://nordlandsatlas.no/ 

 

Træna 14.06.2019  

 

Liv-Hege Martinussen     G. Eliassen/M.Tøgersen/M.Gärtner 

rådmann       saksbehandler 
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INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre vedtar Overordnet beredskapsplan for Træna kommune 

2. Træna kommunestyre vedtar Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Træna kommune 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Overordnet beredskapsplan er sist utarbeidet, og vedtatt i Kommunestyremøte 29.06.11 sak 

16/11. Etter gjennomføring av ny helhetlig ROS-analyse vår -19 er det nå ferdigstilt en ny 

beredskapsplan for kommunal kriseledelse.  

Plan for kriseledelse er den overordnede planen for kommunen i forbindelse med akutte kriser 

av større omfang. Planen skal tydeliggjøre varslingslinjer, ansvar og myndighet og være et 

verktøy til bruk når det inntreffer større uønskede hendelser som krever innsats utover det den 

enkelte sektor skal håndtere på en tilfredsstillende måte innenfor det normale hjelpeapparat.  

 

04.06.19 hadde Træna kommune tilsyn fra Fylkesmannen gjeldende kommunal 

beredskapsplikt, jfr. forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11. 

Både ROS-analysen og beredskapsplanen holder godt og tilpasset nivå. I foreløpig rapport 

etter tilsynet er det ingen avvik, men to merknader til planen. 

 

«Træna kommune har siden sist tilsyn gjort en god jobb med samfunnssikkerhet og 

beredskap.  

Det er utarbeidet ny helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan som holder godt 

nivå. I tillegg har kommunen gjennomført øvelser og evaluert disse. Både kommunens 

politiske og administrative ledelse er bevisst det ansvaret kommunen har på dette området. 

Hendelser som har oppstått har vært godt håndtert.» 

 

Vedlegg: 

Overordnet beredskapsplan for Træna kommune 

Helhetlig Risiko og Sårbarhetsanalyse for Træna kommune 

Foreløpig tilsynsrapport fra Fylkesmannen 

 

 

Træna 13.06.2019  

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        


