
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Selvær  

Møtedato: 21.06.2017 Tid: 08:30  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen FO  

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Johannes Sørheim Bøe FO  

Varamedlem Kåre Johan Myhre  Johnny Hansen 

Varamedlem Bjørn Olsen  Johannes Sørheim Bøe 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

38/17 16/326   

 OPPGRADERING AV KJØKKEN OG VASKEROM TAS  

 

39/17 17/115   

 STYRKING AV NÆRINGSFOND TIL UTLÅN  

 

40/17 16/381   

 ÅRLIG BUDSJETTPROSESS - RUTINER OG ÅRSHJUL  

 

41/17 16/215   

 KOMMUNALE SATSER FOR HELSE 2018  

 

 

 

 

Træna, 20.06.2017 

 

Per Pedersen 

ordfører 
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OPPGRADERING AV KJØKKEN OG VASKEROM TAS 

 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: 614 &46  

Arkivsaksnr.: 16/326   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/17 Formannskap 21.06.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune vedtar oppgradering av kjøkken og vaskerom på Træna alders- og 

sykehjem. 

2. Det tas opp lån kr 1 million for å sikre at arbeidet kan fullføres innen utgangen av 2017 

3. Dersom endelige kostnader avviker betydelig i forhold til låneopptak jfr pkt 2, skal det 

fremmes ny sak. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Sykehjemmet ble ferdigsstilt våren 1986 og insitusjonskjøkkenet ved Træna alders- og 

sykehjem bærer preg av mangeårig bruk og slitasje. Det foreligger i dag et behov for 

oppgradering av kjøkkenet som tilfredsstiller dagens krav.  

 

Mattilsynet har gjennomført inspeksjoner og pålagt Træna kommune å utbedre 3 forhold. 

Disse 3 forholdene gjelder avvik på gulvbelegg, nedslitt kjøkkeninnredning, og 

overflatebehandling av vinduskarmer.  

 

Mattilsynet har vurdert at gulvet på hovedkjøkkenet ikke oppfyller 

næringsmiddelhygieneforskriften krav. Eksisterende gulv er gammelt og slitt med sprekker og 

hakk i, noe som gjør det vanskelig å rengjøre. Benkeplate er det hakk og riper i. 

Kjøkkeninnredningen skal være glatt og lett vaskbar. Skadet benkeplate vil kunne være 

potensiell vekstflate for bakterier og tilfredstiller dermed ikke kravene. Skuffseksjonene er 

slitt og er blitt reparert gjentatt ganger gjennom årenes løp. Vinduskarmene må males slik at 

de er vaskbare. Kjemikalier skal oppbevares i låsbare skap. Porselensvasken på kjøkkenet har 

sprekker i og må derfor skiftes ut.  

 

Vaskerommet tilfredsstiller ikke krav i henhold til våtrommsnormen. Veggene består i dag av 

delvis avrevet tapet. Det er behov for å plateslå veggene, slik at de blir vaskbare.  

 

I hovedsak skal følgende gjennomføres: 

- Nytt gulv 

- Nye veggflater 

- Nytt listverk rundt dører og vinduer 

- Ny godkjent innredning 

- Nye fryseskap og Bjørn mikser 

- Nye vaskekummer og armaturer 

- Godkjent oppbevaring for kjemikalier 

- Nye veggplater på vaskerom 
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Arbeidet vil medføre både rørarbeid og elektrisk arbeid.  

 

Træna kommune har engasjert arkitekt. Sykdom hos eksterne konsulenter har medført 

forsinkelser i saken. For å sikre fremdriften og at vi følger oppsatt plan, legges det frem 

foreløpig sak, der vi ber om kr 1 million til arbeidet som er skissert, jfr vedlagte skisse fra 

arkitekt. Kommunen har frist til utgangen av 2017 til å få lukket avvikene og det er derfor 

viktig at arbeidet ikke stopper opp.  

 

Arkitekt i samarbeid med Nordland Teknikk vil innhente priser fra både lokale og eksterne 

leverandører. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Den endelige rammen for oppgraderingen av kjøkken og vaskerom på TAS er ikke kjent. Det 

forventes at den vil beløpe seg til minimum 1 mill kroner. For å komme i gang med arbeidet, 

som må være ferdigstilt innen utgangen av 2017, ber administrasjonen om at det tas opp et lån 

kr 1 mill til formålet. Lånet tas opp sammen med lån til oppgradering av eldreboliger, slik at 

man unngår flere smålån.  

 

Vurdering: 

Tiltaket er høyst nødvendig, både som følge av pålegg fra Mattilsynet og ut fra et 

arbeidsmiljø-messig hensyn.  

 

Vedlegg: 

Bilder fra kjøkkenet i dag 

Arbeidstegning fra arkitekt 

 

 

Træna 06.06.2017  

 

Thore Hopperstad       Pernille Øijord 

rådmann        saksbehandler 
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STYRKING AV NÆRINGSFOND TIL UTLÅN 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 17/115   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/17 Formannskap 21.06.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

 

1. Træna kommune styrker næringsfond A med kr 1 million for videre utlån til 

næringslivet.  

2. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

For Træna kommune er det viktig å satse på utvikling av næringslivet i kommunen, noe vi 

blant annet gjør gjennom utviklingsprosjektet, som vi har fått økonomisk støtte til fra 

Nordland fylkeskommune. Vi ønsker også å kunne bidra direkte til lokalt næringsliv, når nye 

idèer eller behov oppstår. Næringslivet, både eksisterende og ved nyetableringer har fra tid til 

annen behov for å ta opp lån for å utvikle bedriften. Træna kommune bør ha mulighet til å 

kunne gi mindre lån, enten som del av egenkapital ved større investeringer eller som 

høyrisikolån når næringsbedriften ikke er i posisjon til å få lån eller tilstrekkelig lån i vanlig 

bank.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det foreslås at det tas 1 million kroner fra kommunens disposisjonsfond til å styrke 

næringsfond A. Næringsfond A disponeres da som et fond med rent kommunale midler, som 

det ikke skal rapporteres på til eksterne. Tidligere utlånte midler til Shellfish AS overføres til 

samme fond, slik at næringsfond A har en samlet kapital til utlån til næringslivet med kr 1,5 

mill. Utlån fra næringsfond A er å regne som høyrisikolån. Utlånte midler skal ved 

tilbakebetaling tilbakeføres næringsfond A.  

 

Vurdering: 

Satsning på næringsutvikling er en av de viktigste samfunnsutviklingstiltakene for Træna 

kommune og det er viktig, både som en signalfaktor og som ren drahjelp, at kommunen kan 

bidra med lån til næringslivet, når det er til gunst for Træna-samfunnet. Det anbefales derfor 

at kommunen vedtar å sette av midler fra disposisjonsfond til næringsfond A, der formålet er 

utlån til næringslivet.  

 

Træna 12.06.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann 
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ÅRLIG BUDSJETTPROSESS - RUTINER OG ÅRSHJUL 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 16/381   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/17 Formannskap 21.06.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

 

1. Fremlagt forslag til Rutiner for budsjettarbeidet i Træna kommune vedtas. 

2. Fremlagt Årshjul for budsjettprosess i Træna kommune vedtas. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med budsjettprosessen i 2016 ble det presisert at prosessen med budsjettarbeidet 

hadde vært for dårlig og at det skulle utarbeides gode rutiner for fremtidige budsjettprosesser. 

Ordfører har kommet med innspill til rutiner og administrasjonen har tatt utgangspunkt i disse.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Saken i seg selv medfører ingen økonomiske konsekvenser, men er med å å sikre bedre 

budsjett-prosess på generelt grunnlag. 

 

Vurdering: 

Det er nødvendig med bedre rutiner rundt økonomiprosessen og saken legges nå frem med 

forslag til slike rutiner, sammen med et forslag til et årshjul for budsjettprosessen. Det er 

viktig at årshjulet gjennomgås årlig, for å få inn både endringer i møtestruktur og 

møtetidspunkter, samt evt andre endringer i forhold til frister, etc.  

 

Vedlegg: 

Rutiner for budsjettarbeidet i Træna kommune 

Årshjul for budsjettprosess 

 

Træna 14.06.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann      
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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 

1/17 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 19.06.2017 

41/17 Formannskap 21.06.2017 

22/17 Kommunestyret 21.06.2017 

 

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 trygghetsalarm beholdes som i dag, 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.  
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Træna kommune   

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

gjeldende for langtidsopphold.   

  

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 

      

Behandling/vedtak i Formannskap den 14.06.2017 sak 32/17 

 

Behandling: 

Saken ble utsatt med bakgrunn i at Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede bør komme 

med en uttalelse før behandling av saken i formannskap og kommunestyre. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

Behandling/vedtak i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 19.06.2017 sak 1/17 

 

Behandling: 

Fellesrådet sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling pkt 1 – 3. 

 

De ga følgende uttalelse når det gjelder innstillingens pkt 4: 

Pris for trygghetsalarm beholdes som i dag, kr 150,-. 

 

Vedtak: 

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 trygghetsalarm beholdes som i dag, kr 150,-.  

 


