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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/249    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/20 Formannskap 19.11.2020 

 

 

Delegerte vedtak: 

20/41 12.10.2020 DS  13/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

 Selvær Bygdeutvikling  

 SKJENKEBEVILLING EN BESTEMT ANLEDNING  2020  - Moddi på Olderstad 

 

Søknad om støtte: 

Brev fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 03.11.2020 

Søknad kr 1 000,- i støtte for driftsåret 2021 

 

Træna formannskap fattet i møte 27.11.2019 sak 58/19 følgende vedtak: 

Formannskapet vedtok enstemmig å gi Jusshjelpa i Nord-Norge støtte slik omsøkt. Beløpet kr 

1 000,- finansieres over driftsbudsjett 2019 rammeområde Administrasjon. 

 

E-post fra Miljø&Brann datert 26.10.2020  

Søknad om støtte til historiebok om feiere 

 

Ordfører orienterer: 
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NYE SAMFERDSELSKART - FORSLAG FRA TRÆNA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: N30  

Arkivsaksnr.: 20/69    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/20 Formannskap 19.11.2020 

 

INNSTILLING: 

1. Træna formannskap vedtar vedlagt ruteplan for perioden 17.08.xx - 19.06.xx:   

Helgelandspendelen  

MF Husøy  

Træna lokal  

NEX  

 

2. Korrespondanse med buss må opprettholdes på alle anløp av Stokkvågen/Nesna fra 

Træna.   

 

3. Sommerruten slik fylket har skissert beholdes uendret (20.06.xx - 16.08.xx)  

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Nordland fylkeskommune sine høringer på Helgelandspendelen, ferger og Træna lokal.   

 

 

Fakta: 

Nordland fylkeskommune (NFK) har sendt ut høringer på alle ruter som berører Træna 

kommune. Dette er gjort i 2 omganger. Dette med bakgrunn av NFK sin økonomiplan for 

2019-2023 der det ble vedtatt en betydelig rammereduksjon til samferdsel, er det behov for å 

gjøre tilpasninger i kollektivtilbudet.  

 

Etter høringene sendte NFK ut ny ruteplan for hurtigbåter, ferge og buss. Da ruteplanen for 

Træna kommune ble framlagt fra NFK var ikke dette i samsvar med kommunens sitt ønske. 

Fylkesråd for transport og infrastruktur ønsket da at kommunen skulle gi en tilbakemelding på 

hvordan Træna så for seg en ruteplan som kunne fungere. Det ble nedsatt en gruppe bestående 

av ordfører Jan Helge Andersen, opposisjonsleder Lena Holmen, næringslivet ved Sverre 

Hyttan og Moa Bjørnson fra kommunens administrasjon for å utarbeide et forslag.   

 

Selvær bygdeutvikling og næringslivet for uttalelse.    

 

Selvær bygdeutvikling har sendt inn spørsmål på hvorfor gruppen ønsker å kutte et av direkte 

turene fra Stokkvågen på morgen (kl 09.05 fra Stokkvågen) Dette er gjort som et kompromiss 

for at gruppen skulle levere et samlet forslag.   

 

For øvrig er det ikke kommet noen kommentarer eller spørsmål.   
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Vedlegg: 

Vedlegg 1 – Antall anløp fra Stokkvågen  kl 09.05 – anløp Selvær – år 2019 

Vedlegg 2 – Fergeruten – vinter og skulder 

Vedlegg 3 – Helgelandspendelen 

Vedlegg 4 – Lokalruten – vinter og skulder 

Vedlegg 5 – NEX’n 

 

 

Træna 10.11.2020  

 

Jan Helge Andersen 

ordfører        
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INTERKOMMUNALT VETERINÆRSAMARBEID FOR TRÆNA, LURØY OG 

NESNA KOMMUNER - REVIDERING AVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: V50 &01  

Arkivsaksnr.: 16/89    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/20 Formannskap 19.11.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Forslag til ny avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for kommunene Træna, Lurøy og 

Nesna kommuner vedtas. Avtalen gjelder for 4 år med mulighet for forlengelse 1 år ad gangen 

og trer i kraft fra vedtak i alle kommunestyrene høsten 2020/ våren 2021. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna, Lurøy og Nesna kommuner etablerte i 1997 et felles veterinærdistrikt med en felles 

veterinærvakt. Avtalen ble rullert i 2004 i forbindelse med utvidelse fra 2 til 3 veterinærer. 

Distriktsveterinæren gikk inn i et nytt Mattilsyn og for å sikre ei tredelt vaktordning ble det 

ansatt en ny kommuneveterinær. I 2008 overtok også kommunene ansvaret for klinisk 

veterinærvakt fra Staten.  

 

Fakta: 

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sikre en fungerende klinisk veterinærtjeneste på 

dagtid og en fungerende vaktordning, jf. lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 

(dyrehelsepersonelloven). 

 

Med bakgrunn i kostnadene for å opprettholde en fungerende veterinærtjeneste har Træna 

kommune inngått avtale med Lurøy og Nesna. I løpet av tiden har kommunene hatt flere 

avtaler, den første avtalen mellom kommunene la kommunelovens § 27 til grunn og opprettet 

et eget styre. I 2016 ble det opprettet et administrativt vertskommunesamarbeid som la § 28 i 

kommuneloven til grunn for samarbeidet. Avtalen er nå gjennomgått i forhold til den nye 

kommuneloven og legger til grunn § 20-2, Administrativt vertskommunesamarbeid.   

Det er Nesna kommune som er vertskommune for dette samarbeidet – jfr. den nye avtales pkt 

2. 

 

Fordelingsnøkkel: 

Da felles veterinæravtale i kommunene ble opprettet, ble fordeling av kostnader gjort ut fra en 

fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen tok utgangspunkt i antall gjødseldyrenheter (GDE) i hver 

kommune og ble fastsatt til Nesna 61%, Lurøy 32% og Træna 7 %. Den største endringen er 

for Træna sin del, de har mistet sin kvitsaubesetning. Træna kommune har derfor signalisert at 

de ønsker å gå ned til 5%. Det foreslås at ny fordelingsnøkkel blir Nesna 63%, Lurøy 32 % og 

Træna 5%. 
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Antallsoversikt: 

 
Pr. 31.07.05 Hester Melkekyr Ammekyr Øvrige  

storfe 
Søyer Gammel 

norsk sau 
Avls 
purker 

Slaktegris Verpe 
høner 

Træna         163         
Lurøy 1 207 31 468 2077 123 6 62 2 

Nesna 66 497 118 1122 1571 210 119 645 2062 

 

Pr.  
31.07.15 

Hester Melkekyr Ammekyr Øvrige  
storfe 

Søyer Avlspurker Slaktegris Verpe 
høner 

Træna         266       
Lurøy   166 31 464 2561 46 475 32 

Nesna 34 309 122 762 2545 179 1681 7627 

 

Pr. 
1.3.2019 

Hester Melkekyr Ammekyr Øvrige 
storfe 

Søyer Avlspurker Slaktegris  Verpe 
høner 

Træna         28       
Lurøy 4 178 49 385 2674 41 400   
Nesna  23 206 162 705 3150 177 1296 7560 

 

Økonomi: 

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester består av flere ordninger. Tilskuddene utbetales fra 

Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet.  

 

Tilskuddene består av: 

 

Administrasjonstilskudd: Skal dekke kommunens kostnader knyttet til administrasjon av 

vaktordningen og ble innført da kommunene overtok ansvaret for tilgang til veterinærtjenester i 

2008. 

 

Vakttilskudd: Skal sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell ved å bidra 

til å finansiere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Det vil si veterinærvakter 

mellom 16:00-08.00 på hverdager samt lørdager, søndager og helligdager.  

 

Stimuleringstilskudd: Skal benyttes til stimuleringstiltak for å sikre tilgang på veterinærtjeneste 

på dagtid. Det planlegges å søke om ekstra stimuleringstilskudd til reise for å kunne yte ekstra 

service for smådyr i distriktet.  

 

Reisetilskudd: Veterinærene får reisetilskudd for å dekke reisekostnadene ved behandling av 

stordyr men ikke til smådyr.  

Kommunale tilskudd til drift av veterinærtjeneste: Skal dekke mellomlegget mellom de 

eksterne tilskuddene og de faktiske kostnadene med veterinærtjenesten og bidra til å gjøre det 

attraktivt å være ansatt som veterinær i vårt distrikt. 

 

Oversikt over tildeling av tilskudd de siste årene: 

 

År Adm.tilskudd Vakttilskudd/sesong  Stimuleringstilskudd  Kommunal andel  

2015 36065 796.304 270.000 323.492 

2016 35066 754.027/42.277 270.000 358.053 

2017 34041 773.376/44.472 270.000 340.727 

2018 33869 791.942/46.669 290.000 647.355 

2019 34782 814.534/47.998 600.000 274.265 
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2020 35316 835869/49258 590.000   

 
I 2018 ble det gjennomført lønnsforhandlinger for første gang på flere år og siden det var et 

etterslep på lønnsforhandlingene ble kostnaden dette året høy. 

 

Vurdering: 

Avtalen skulle vært rullert i slutten av 2019/ begynnelsen av 2020, men ble utsatt pga. corona. 

Vi ser at 4 år er kort tid, det er forholdsvis forutsigbart og det foreslås derfor at avtalen for 

ettertiden forlenges med 1 år ad gangen og rulleres når en av  kommunene ønsker 

reforhandling. Ny fordelingsnøkkel foreslås slik: Nesna 63%, Lurøy 32 % og Træna 5%.  

 

Lurøy, Træna og Nesna har en utfordrende geografi, ikke minst med hensyn til tilgang på 

offentlig transport/reisemessige forhold. Kommunene er ansvarlig for å sikre tilfredsstillende 

tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og med et samarbeid på tvers av kommunegrensene 

oppnås ei god vaktordning og sikring av stabil veterinærdekning framover.  

Vårt veterinærdistrikt har vært svært heldig med å ha stabil veterinærdekning i snart 20 år. I 

flere distrikt i Nordland ser en at det ikke er tilfelle. Det er viktig å opprettholde gode og godt 

innarbeidede tilbud innen veterinærtjenesten.  

 

Det foreslås derfor at framlagte forslag til avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for 

kommunene Træna, Lurøy og Nesna kommuner vedtas. Forslag til avtale er gjennomgått i 

felleskap av administrasjonene i kommunene. Det gjøres oppmerksom på at avtalen må vedtas i 

alle kommuner for å tre i kraft. 

 

Vedlegg: 

 Forslag til ny avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for Træna, Lurøy og 

Nesna 2021- 2024. 

 Avtale fra 2016 

 

 

Træna 05.11.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV 

VALGDAG 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 20/210    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/20 Formannskap 19.11.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar at stortings- og sametingsvalget 2021 avvikles over en dag; 

mandag 13. september 2021. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I statsråd 6. mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021fastsatt til 

mandag 13. september 2021. 

 

Fakta: 

Hvert kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg på ett eller flere steder også søndagen før den 

offisielle valgdagen. Dette er en praksis som Træna kommune ikke har benyttet seg av. 

 

Valggjennomføringen i 2021 vil med stor sannsynlighet bli i lys av den pågående covid-19 

pandemien. Kommunal- og moderniseringsministeren Nicolai Astrup har i brev til Valgstyrene 

og Fylkesvalgstyrene datert 27. august 2020 bedt om at det tas høyde for at viruset kan blusse 

opp nasjonalt og lokalt, før og under valget.  

 

Departementet har nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å forberede smitteverntiltak 

knyttet til valggjennomføringen i 2021. Denne gruppen skal innen utgangen av 2020 kartlegge 

hvordan en vedvarende epidemi vil påvirke valggjennomføringen, og hvordan vi best kan løse 

utfordringene det fører med seg.  

 

Når arbeidsgruppen kommer med sine vurderinger, vil departementet sende ut mer informasjon 

til kommunen, men kommunene blir bedt om allerede nå å begynne å tenke på hvordan de 

dimensjonerer valggjennomføringen i sine kommuner. 

 

I Træna har vi to stemmekretser og det er lagt til valgstyret (formannskapet) å bestemme 

hvilke lokaler som kan benyttes og hvor mange muligheter innbyggerne våre vil ha for å avgi 

forhåndsstemmer, samt ta høyde for nødvendige smitteverntiltak i lokalene både under 

forhåndsstemmemottak og på selve valgdagen. 

 

Vurdering: 

Det foreslås at det avholdes valgting ved stortings- og sametingsvalget 2021 en dag i Træna 

kommune – på valgdagen mandag 13. september 2021. 
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Med bakgrunn i de åpningstidene og antall stemmeberettigede det har vært tidligere år, mener 

administrasjonen at valget 2021 kan gjennomføres på en trygg måte med en dags valgting og 

en lang forhåndsstemmeperiode samt gode smitteverntiltak. 

 

Træna 14.10.2020 

 

Torild Fogelberg Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 



  Sak  70/20 

 

Side 11 av 16   

NÆRINGSFOND - SØKNAD OM STØTTE OG TILSKUDD - ARCTIC 

PRESENTATION V/ TOM ERIK MOE 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/229    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/20 Formannskap 19.11.2020 

 

INNSTILLING: 

Søknad om støtte til utarbeidelse av ressursoversikt fra Arctic Presentation avslås med 

begrunnelse i at dette arbeidet bør, om det allerede ikke eksisterer, utføres av fylke evt 

regionråd. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad datert 19.10.2020 fra Arctic Presentation v/ Tom Erik Moe. 

 

Fakta: 

Moe skriver at målet med søknaden er å legge til rette for at en nærings- og ressursoversikt 

kan lages til glede for alle parter som arbeider med å markedsføre sine kommuner. 

 

Han søker om kr 10 000 fra hver enkelt kommune i Nord-Norge, 80 i alt. Han søker videre om 

kr 160 000 fra Nordland fylkeskommune og kr 320 000 fra Troms og Finnmark kommune. 

Totalt søknadsbeløp ligger på kr 1 208 004. Det er med andre ord helfinansiert av støtte (se 

vedlegg 3). 

 

Bruksområdet, se side 3 i vedlegg 2, til løsningen er i all enkelthet å gi beslutningstakere en 

helhetlig oversikt over muligheter i Nord-Norge, uavhengig av sted. 

 

Økonomiske konsekvenser / Vurdering: 

En slik oversikt vil i utgangspunktet koste Træna kommune kr 10 000. Om ikke det blir 

positivt svar fra alle 80 kommuner samt 2 fylkeskommuner, vil beløpet bli noe helt annet for 

hver deltakende kommune. 

 

Rådmannen mener dette er et altfor usikkert prosjekt, rent økonomisk. Tanken bak er helt 

sikkert bra, men om det skal utarbeides en slik oversikt og i fremtiden vedlikeholdes, mener vi 

at dette er en oppgave for regionale ledd. 

 

Vedlegg: 

1. Søknad datert 19.10.2020 

2. Ressursoversikt i Nord-Norge mulighetenes landsdel 

3. Kopi av søknad i RF 13:50 med kostnadsplan og finansieringsplan 

Træna 28.10.2020  

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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KULTURMIDLER 2020 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 20/66    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/20 Formannskap 19.11.2020 

 

INNSTILLING: 

Kulturmidler 2020 tildeles slik: 

Jann Sandøy    kr 5 000 

Maren Saedi og  

Selvær Bygdeutvikling  kr 10 000 

Træna Idrettslag   kr 5 000 

Træna Kunstforening   kr 5 000 

Foreldregruppa på Træna/ 

en aktivitetsgruppe   kr 10 000 

Åse Hunstad   kr 0 

Sørhaug Forlag   kr 5 000 

Tim P. Kristiansen  kr 0 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kulturmidlene har vært utlyst digitalt og ved oppslag i vår kommune. Fristen ble på grunn av 

Covid-19 satt til 5. oktober og på grunn av få innkomne søknader utvidet til 19. oktober 2020. 

 

Fakta: 

Følgende lag / foreninger / enkeltpersoner har søkt om midler: 

 

Navn Budsjett 

Brutto 

Søkn. 

Sum 

Forslag 

tildeling 

Kommentarer 

Jann Sandøy 61 000  ? 5 000 - Rekonstruksjon av Rorbu / skole 

fra Selvær. 

- Ikke næringsvirksomhet 

- 6 personer opptil 16 år av 60 har 

vært med  

- Ikke mottatt kulturmidler tidligere 

 

Maren Saedi og 

Selvær 

Bygdeutvikling 

  20 000 10 000 - Dugnadsbaserte kultur-prosjekter 

på Selvær vår og sommer 2021 

- Kulturmidler vil bli øremerket 

prosjekter for barn og unge voksne 

- Ikke næringsvirksomhet 

- Ikke mottatt kulturmidler tidligere 
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Træna Idrettslag 50 000 15 000 5 000 - Oppgradering/ nytt utstyr til 

treningsrommet på Træna 

- Ikke næringsvirksomhet 

- TUIL har tidligere mottatt 

kulturmidler bl.a. 2017 kr 5000, 

2018 kr 10 000 og 2019 kr 10 000 

 

Træna 

Kunstforening 

25 000 10 000 5 000 - 6 nye kunstfoto i utevegg/ 

fjellvegg i Museumshagen 

- Fotoutstilling av om med 

barnehage og skoleelever 

- Ikke næringsvirksomhet 

- Mottatt kulturmidler i 2018 kr 

5 000 og 2019 kr 10 000 

 

Foreldregruppa på 

Træna /en 

aktivitetsgruppe  

100 000 20 000 10 000 - Innkjøp av lavvo og tilhørende 

utstyr til Museumshagen 

- Gjøre Museumshagen attraktiv 

som uteområde året rundt 

- Ikke næringsvirksomhet 

- Ikke mottatt kulturmidler tidligere 

 

Åse Hunstad 11 418 ? 0 - UV-lysboks med vakuum for å 

arbeide med alternative 

fotografiske teknikker og grafikk 

- Plan på sikt er atelier/grafisk 

verksted, gjestekunstnere, kurs for 

barn og voksne, styrking av 

kulturlivet på Træna 

- Flytter til Træna 01.12.2020 

- næringsvirksomhet 

- Ikke mottatt kulturmidler tidligere 

 

Sørhaug Forlag v/ 

Olav Kjell Sørhaug 

50 000 ? 5 000 - Lokalhistorisk bok om Træna 

kirke gjennom tidene.  

- Et samarbeid med Træna 

Menighetsråd  

O. K. Sørhaug ikke bosatt i Træna 

- Ikke næringsvirksomhet 

- Ikke mottatt kulturmidler tidligere 

MEN: to bøker har fått kr 10 000 

hver over kommunens 

driftsbudsjett 

 

      40 000   

 

  

Søknad innkommet 

etter frist: 

20 000   0 - Oppstart av galleri Pin – bilder på 

utvendig vegg samt uthus som 
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Tim P. Kristiansen galleri 

- Ikke næringsvirksomhet om han - 

ikke leier ut sitt «Uthus» 

- Ikke mottatt kulturmidler tidligere 

 

 

I år er det, som oversikten viser kommet inn sju søknader innen fristen, en etter frist. I noen av 

søknadene er det ikke satt opp hvilket beløp det søkes om, men kun at de søker støtte, derfor 

spørsmålstegn i oversikten. 

 

I Kulturmidlenes retningslinjer pkt 1 står det at kulturmidlene kan tildeles enkeltpersoner, lag 

og foreninger i Træna kommune. 

 

I pkt 5 står det at Kulturmidlene skal fortrinnsvis tildeles lag og foreninger som driver arbeid 

blant barn og unge i Træna kommune. Ved for eksempel større investeringer, spesielle 

arrangementer eller lignende, kan lag og foreninger som retter sin aktivitet fortrinnsvis mot 

voksne også tildeles kulturmidler. 

 

I pkt 6 står det at Støtteforeninger og ideelle foreninger/organisasjoner som driver sin 

aktivitet rettet mot/til støtte for næringsvirksomheter, eller som driver som nærings-

virksomheter, ikke skal tildeles kulturmidler. 

 

Vurdering: 

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

midler som er til rådighet; kr 40 000. Det er forsøkt å legge til grunn for vurderingen, om 

tiltaket kommer barn og unge til gode, om det drives næringsvirksomhet og om det tidligere er 

gitt kulturmidler. 

Slik søknaden foreligger fra Åse Hunstad er dette et tiltak som driver næringsvirksomhet og er 

av den grunn innstilt til ikke å motta kulturmidler. 

Søknaden fra Tim Kristiansen kom inn etter søknadsfrist og det er innstilt på å ikke gis 

kulturmidler. 

 

Foreldregruppa på Træna og Maren Saedi/Selvær Bygdeutvikling har planer, som etter vår 

vurdering vil øke tilbudet for barn og unge i hele vår kommune og er innstilt til å få kr 10 000 

hver, de andre tiltakene er også gode tiltak som har fokus på barn og unge og det innstilles på 

at resterende kr 20 000 fordeles mellom dem med like stort beløp – kr 5 000. 

 

Vedlegg: 

Kulturmidler – utlysning 

7 søknader 

En søknad innkommet etter frist 

Oversikt over tildelte kulturmidler 2013 – 2019 

 

Træna 09.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Utlysing av Kultur- og miljøprisen, frist for forslag ble satt til 31. oktober 2020. 

 

Fakta: 

Prisen er bekjentgjort på Træna kommunes hjemmeside og Facebookside, samt ved oppslag på 

Husøy og Selvær. 

Det var innen fristens utløp ikke kommet inn noen forslag. 

 

Kultur- og miljøprisen ble opprettet av Kommunestyret i møte 21.02.2000 sak 10/00. Den har i 

løpet av årene blitt tildelt: 

År Navn 

2000 Trygve og Vegard Selvær 

2001 Gunvor Lauritsen 

2002 Morten Tøgersen og Øyvind Olsen 

2003 Asbjørg Ludviksen og Jorunn Johnsen 

2004 Sverre Hyttan 

2005 Olaf Kjell Sørhaug 

2006   

2007 Arnold Holmen 

2008 Jan Helge Andersen 

2009 Træna Båtforening 

2010 Revygruppa ”Sjettsú” 

2011 Gerd Jakobsen 

2012 Steve Jørgensen 

2013 Anita Reine 

2014 Øivind Holmen 

2015 Eivind Hansen 

2016 Tormod Lauritzen 

2017 Harry E. Sørvik 

2018 Træna Jeger og Frilufts Forening (TJFF) 

2019 Mai-Lis Amundsen og Laila Hanne Olsen 
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Vurdering: 

Formannskapet er, i henhold til retningslinjene, tildelt myndighet til å fatte vedtak om hvem 

denne prisen skal gis til. Saken legges frem for politisk behandling, slik tradisjon har vært, uten 

innstilling fra administrasjonen. 

 

Vedlegg: 

Utlysing av Kultur- og miljøprisen 2020 – inkludert retningslinjer 

 

 

Træna 05.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 


