
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 20.03.2019 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 

 

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

10/19 19/40    

 REFERAT OG MELDINGER  

 

11/19 17/227    

 KEMNEREN I HELGELAND - OPPTAK AV NY SAMARBEIDENDE 
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Træna, 12.03.2019 

 

Per Pedersen 

ordfører  
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/40    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/19 Formannskap 20.03.2019 

 

Delegerte vedtak: 

19/7 27.02.2019 DS  5/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Aloha Cafe AS  

SKJENKEBEVILLING EN BESTEMT ANLEDNING 2019 – Fest med bandet 

«3 Tonn på Grendahuset lørdag 16. mars 2019 

 

Søknad om støtte: 

Brev fra Oladalens Venner datert 06.03.2019 – Søknad om finansiell støtte til forprosjekt 

dokumentarfilm.  

En gruppe bestående av representanter fra Oladalens Venner/Helgeland 

Hjemmefrontmuseum, Mosjøen, og Falstadsenteret, Ekne, har initiert et prosjekt med formål 

å produsere en dokumentarfilm om operasjoner på Helgeland under 2. verdenskrig, hendelser 

som bl.a ledet til det som vi kjenner som Majavasstragedien, høsten 1942. Forprosjektet har 

et budsjett på kr 450 000. 

 

Ordfører orienterer: 
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KEMNEREN I HELGELAND - OPPTAK AV NY SAMARBEIDENDE KOMMUNE. 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 200 &01  

Arkivsaksnr.: 17/227    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Formannskap 20.03.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune innlemmes i kommunesamarbeid 

«Kemneren i Helgelandsregionen». Forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale 

revideres i tråd med dette. 

2. Vedlagte vedtekter og samarbeidsavtale for «Kemneren i Helgelandsregionen» vedtas, 

og gjøres gjeldende fra det tidspunktet samtlige kommunestyrer i samarbeidet har 

vedtatt likelydende vedtekter.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune har søkt om å bli med i det interkommunale 

samarbeidet «Kemneren i Helgelandsregionen». Saken er behandlet av styret i samarbeidet, 

som anbefaler at Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune tas opp. 

 

Fakta: 

Kemneren i Helgeland er pr. i dag et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27 og 

omfatter pr kommunene Vefsn, Lurøy, Træna og Nesna.  

Træna kommune vedtok i kommunestyre sak 44/17 i møte 15.12.17  å gå inn i samarbeidet. 

Samarbeidet ble endret organisatorisk til et IKS som kommunen sluttet seg til i 

kommunestyresak 19/18 i møte 20.6.18. 

 

Hattfjelldal kommune vedtok å søke om å bli med i samarbeidet 19. september 2018 og 

Vevelstad kommune den 13. februar 2019. 

 

Saken har vært behandlet av styret i Kemneren i Helgeland 4. desember 2018 vedrørende 

opptak av Hattfjelldal kommune og den 6. februar 2019 opptak av Vevelstad kommune. Styret 

anbefaler at begge kommunene tas opp i samarbeidet. 

 

Økonomi: 

Frem til nå har Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune hatt en samarbeidsavtale om 

kemner funksjonen og betalt sin andel til Kemneren i Helgelandsregionen. Inntreden i 

samarbeidet har dermed ingen økonomisk virkning, men bidrar til at kommunene får reell 

innflytelse på selskapet gjennom plasser i styret.  
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Vurdering: 

Som følge av opptaket må §1 i vedtektene endres slik at også Hattfjelldal kommune og 

Vevelstad kommune fremgår av vedtaket.  

I § 9 er ordlyden «Det velges personlige varamedlemmer, en fra hver kommune» endret til: 

«Rådmann utpeker selv sitt varamedlem.» 

 

I samarbeidsavtalen er det  valgt å ta ut setningen i § 8 om økonomi som angir prisen pr 

innbygger ved oppstart. Det er gjort en vurdering av at dette er en setning som er unødvendig 

og kan også skape uklarheter ved fremtidige opptak. Videre i samme paragraf er reglene om 

oppjør avvikende i forhold til lignende samarbeid, hvor oppgjørene skjer ved regnskapets 

avleggelse. Det forslås derfor at man endrer samarbeidsavtalen også på dette punktet. 

 

Videre må paragrafene 1 og to endres slik at Vevelstad kommune og Hattfjelldal kommune 

fremgår. 

 

Vedlegg: 

Vedtekter og samarbeidsavtale, reviderte 2019 

Vedtekter og samarbeidsavtale 2018 

 

 

Træna 11.03.2019  

 

Liv-Hege Martinussen     Eva-Merete Johansen 

rådmann       saksbehandler 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2016 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/85    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/19 Formannskap 20.03.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2016. 

2. Træna kommunestyre tar årsmeldingen for 2016 til orientering 

3. Træna kommunestyre vedtar følgende disponering av regnskapsmessige overskudd, kr  

1 370 252,77 avsettes til disposisjonsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

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

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

innstilling fra formannskap eller fylkesutvalget. 

Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 

regnskapsmessig underskudd.» 

 

Fakta: 

Kommunens drifts-og investeringsregnskap med noter for 2016 ble avlagt 28.03.2018 Fristen 

var 15.02.2017.  

Årsmeldingen 2016 ble oversendt revisjonen 7.12.18, fristen var 31.03.2017. 

Revisjonsberetning forelå 13.2.19 og ble behandlet i kontrollutvalget 19.2.19 

 

Vurdering: 

Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 370 353.  

 

Det er overført kr 882 136 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, som er 117 864 

mindre enn budsjettert. Årsaken er at det ikke er behov for hele overføringen til finansiering av 

investeringene. Finansieringen av investeringsbudsjettet skal i utgangspunktet følge budsjettet, 

men det skal ikke inntektsføres mer enn det investeringsregnskapet har behov for. 

 

Den totale budsjetterte investeringsrammen for anleggsmidler var på Kr. 2 239 000 uten mva. 

Regnskapet viser en investering på kr 2 427 436 inkluder mva. og uten mva kr 2 007 749 

 

Salg av boliger og et ekstraordinært utbytte ble avsatt på ubundet kapitalfond med  

kr 6 000 000 

 

Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er forbedret, fra 2,3%  i 2015 til 5,1% i 2016. 

Disposisjonsfond i forhold til driftsinntektene er uendret fra 2015 på 9,1%. Korrigeres 

disposisjonsfond for udisponible midler utgjør fondene 5,7% av driftsinntektene.  
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Netto lånegjeld utgjør 78,6% av driftsinntektene i 2016 gjennomsnittet på landsbasis er 73,5%. 

Det er ikke foretatt nye låneopptak til investering i 2016, men lånebelastningen er fortsatt stor. 

Træna kommune har utfra disse måltallene et moderat økonomisk handlingsrom. 

 

Vedlegg 

Særutskrift fra kontrollutvalget protokoll sak 03.2019. 

Træna kommune - revisjonsberetning 2016. 

Regnskap og årsberetning for 2016. 

Hovedoversikter og noter 2016. 

 

 

Træna 11.03.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 


