
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: SKYPE-møte  

Møtedato: 27.04.2020 Tid: 16:00  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er, på grunn av Covid-19 kun utlagt til offentlig ettersyn på  Træna kommunes 

hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Jan Helge Andersen   

Nestleder Marianne Olsen Sjøset   

Medlem Bjørn Olsen   

Medlem Kristine Monsen   

Medlem Lena Holmen   

 

 

Ordfører vil – før møtet – sende ut en link for pålogging til Skype. 

 

  

SAKSLISTE 
Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

15/20 20/92    

 REFERAT OG MELDINGER  

16/20 20/44    

 TRÆNA NÆRINGSFOND - SØKNAD OM TILSKUDD - HMS 

OLDERØY  

17/20 20/56    

 SØKNAD - TILSKUDD / LÅN - MODOLV SJØSET FISK AS  

18/20 20/90    

 FINANSIERING BERØRINGSFRI ARMATURER SKOLE OG 

BARNEHAGE  

19/20 20/54    

 FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TRÆNA 

KOMMUNE - HØRING  

20/20 20/91    

 17. MAI 2020  

 

 

Træna, 21.04.2020 

 

Jan Helge Andersen 



ordfører  



  Sak  15/20 

 

Side 3 av 11   

REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/92    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/20 Formannskap 27.04.2020 

 

 

Delegerte vedtak: 

20/45 27.02.2020 DS  7/20 RÅDM/TEKN/MT GNR/B 1/255 

Træna Gjestegård AS  

FORHÅNDSVARSEL OM ENKELTVEDTAK - STENGING AV TRÆNA 

GJESTEGÅRD - 1/255  

 

20/41 27.02.2020 DS  8/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Tast of Træna – lukket selskap 4 og 5.3.2020 

SKJENKEBEVILLING EN ENKELT ANLEDNING  2020  

         

20/41 27.02.2020 DS  9/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Trænafestivalen – Workation Week 7.3.2020  

SKJENKEBEVILLING EN ENKELT ANLEDNING 2020  

 

19/266 07.04.2020 DS  10/20 RÅDM/TEKN/MT GNR/B 4/5 

Willy Eliassen, Eilif Eliassen  

SØKNAD OM TILTAK - 4/5 - MATRIKKELENHET NAUST  

 

Søknad om støtte: 

 Brev fra Helgeland Historielag datert 07.04.2020 

Forespørsel om støtte til Helgeland Historielag i 2020 

 

 Henvendelse fra Irene Mathisen om støtte til kreftsaken 
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TRÆNA NÆRINGSFOND - SØKNAD OM TILSKUDD - HMS OLDERØY 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/44    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Formannskap 27.04.2020 

 

INNSTILLING: 

HMS Olderøy AS Org.nr: 920 919 073 gis et tilskudd på kr 50 000,- og et lån på kr 75 000,-til 

innkjøp og installering av slamavskiller og etablering av nytt pauserom med garderobe og 

toaletter på Olderstad. 

 

Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og 

utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

Lånet belastes Træna kommunes næringsfond A med en avdragstid på 10 år, de tre første årene 

med avdrags- og rentefrihet. Rentesats Husbankens flytende rente. Renter og avdrag belastes i 

halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar og 30. juli. Det skal 

utferdiges gjeldsbrev uten pant på lånet og lånet skal ha sisteprioritet. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra HMS Olderøy AS datert 05.02.2020. 

 

Fakta: 

HMS Olderøy AS søker om tilskudd til oppgradering av næringsbygget Olderstad, Selvær. 

Firmaet eies av Monika Holmen Slotterøy (25%), Ivan Holmen (25%), Håvard A. Holmen 

(25%) og Kåre Johan Myhre (25%) og ble etablert i mai 2018. 

 

De har estimert sine kostnader til oppgradering av næringsbygget på Olderstad i Selvær til kr 

250 000,- inkl. mva. De søker om tilskudd tilsvarende 50 % av investeringsbeløpet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Saldo pr 31.12.2019 var på næringsfond Regionale utviklingsmidler på minus 28 000,-. Etter 

vedtak om tilbakeføring av ubenyttede midler i K-sak 18/20 er nå saldo på dette næringsfondet 

på ca kr 220 000,-. 

 

På næringsfond A er saldo på ca 350 000 pr 31.12.2019. 

 

Vurdering: 

Det har i den senere tid ikke vært gitt mye tilskudd fra næringsfond i Træna kommune, flere 

aktører har fått næringslån fra Næringsfond A, med bakgrunn i at det er viktig at disse midlene 

kan tilbakeføres etter hvert som bedriftene klarer seg selv. Kommunen kan dermed igjen 

benytte midlene til å utvikle næringslivet i vår kommune. 
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Det er nå viktigere enn noen gang at vårt næringsliv har midler til å satse og derfor anbefaler 

rådmannen at det gis et tilskudd på kr 50 000,- fra næringsfond Regionale utviklingsmidler og 

et lån på kr 75 000,- fra næringsfond A til HMS Olderøy AS til innkjøp og installering av 

slamavskiller og etablering av nytt pauserom med garderobe og toalett på Olderstad. 

 

Vedlegg: 

Søknad om tilskudd fra HMS Olderøy AS datert 05.02.2020 

 

 

Træna 20.04.2020 

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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SØKNAD - TILSKUDD / LÅN - MODOLV SJØSET FISK AS 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/56    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Formannskap 27.04.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunes formannskap bes drøfte hvorvidt de ønsker at Træna kommune skal gå 

videre med utredning på hvor disse midlene skal kunne hentes. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Modolv Sjøset Fisk AS har søkt Træna kommune om tilskudd, lån og/eller 

aksjetegning/aksjekjøp for inntil 3 millioner kroner, eventuelt en blanding av disse. 

 

Fakta: 

Som tidligere informert om er Modolv Sjøset Fisk AS kommet i en svært vanskelig økonomisk 

situasjon. Det er flere årsaker til dette, blant annet drift av mottaksstasjonene samt innfrakt av 

fisk fra mottaksstasjonene til moderbedriften på Træna. Markedet har vært problematisk over 

tid. Nedgang i tilgjengelig råstoff samt nedgang i antall fartøy er også medvirkende årsaker.  

 

Modolv Sjøset Fisk AS sysselsetter i dag 25-30 personer, i tillegg til at svært mange fiskere i 

hele regionen Helgeland vil bli sterkt berørt dersom bedriften ikke skulle komme over denne 

økonomiske krisen. Det vises til vedlagte dokumentasjon over innkjøpt råstoff, antall fartøy, 

omsetning og antall landinger (unntatt off.). 

 

For å sikre nok råstoff, har bedriften investert i fire egne fartøy som alle leverer til bedriften 

eller til en av mottaksstasjonene. I disse dager vurderer man også muligheten for å åpne 

mottaksstasjon i Finnmark der tanken er å benytte egne fartøy som lander fisken ved denne 

stasjonen under vårtorskefisket. Fisken skal fraktes på trailer til Træna for produksjon.  

 

Over tid har vi Modolv Sjøset Fisk AS lagt om på produksjonen av filet med nyere og bedre 

maskiner der man nå har behov for færre ansatte. 

 

Økonomi: 

Træna kommune har pr. i dag ikke midler avsatt i en slik størrelsesorden som Modolv Sjøset 

Fisk AS er i behov av. Ved bruk av disposisjonsfond må administrasjonen gjennomgå 

budsjetterte tiltak i økonomiplanperioden for å redusere bruken av budsjettert bruk av midler. 

Eventuelle krisepakker og mulighet for å søke om midler i forbindelse med støtteordninger fra 

regjeringen etter Coronakrisen vil også gjennomgås og vurderes. 

 

Vurdering: 

Træna kommune har ikke råd til å la en arbeidsplass i denne størrelsesorden miste mulighet for 

videre drift. Administrasjonen vurderer at Træna kommune bør finne kapital for å hjelpe 
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Modolv Sjøset Fisk AS til å kunne opprettholde driften. Træna kommunes formannskap bes 

drøfte hvorvidt de ønsker at Træna kommune skal gå videre med utredning på hvor disse 

midlene skal kunne hentes. 

 

Træna 20.04.2020  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann           
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FINANSIERING BERØRINGSFRI ARMATURER SKOLE OG BARNEHAGE 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 20/90    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Formannskap 27.04.2020 

 

INNSTILLING: 

1. Træna formannskap vedtar å kjøpe inn berøringsfrie servantkraner til skole og 

barnehage i Træna kommune. 

2. Rammen for planlegging/bygging 1714 tilføres kr 100 000; og innkjøpet finansieres ved 

bruk av ubundne fond med kr 100 000; 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Oppstart skole og barnehage etter Korona Pandemi, innkjøp berøringsfrie servantkraner, 

smittebegrensede tiltak. 

 

Fakta: 

I forbindelse med planlagt oppstart av skole og barnehage etter stenging har man vurdert ulike 

smittebegrensede tiltak. Det som vurderes som en av de største risikoene for smittespredning 

er bruk av tappekraner og såpedispensere. Alle gamle dispensere er byttet ut med berøringsfrie 

dispensere. Saksbehandler har innhentet pris på å bytte ut alle servantarmaturer på alle toaletter 

og garderober for barnehage, skole, basseng og Trænahallen. Monteringsarbeidet utføres av 

eget personell. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnaden for 35 stk Servantkran og batteripakke er kr 101 750;  

Det er ikke avsatt midler til dette på vedlikehold, teknisk drift. 

 

Vurdering: 

Rådmannen vurderer dette som et viktig bidrag for å unngå smittespredning generelt i byggene 

som kan bidra til mindre fravær hos barn og voksne. 

Dette vil også være en sikkerhet i forbindelse med den pågående pandemien. 

Kostanden finansieres ved bruk av ubundne fond 

 

Vedlegg:  

Pristilbud Brødrene Dahl AS 

 

Træna 20.04.2020 

  

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 

rådmann                   saksbehandler 
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FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TRÆNA KOMMUNE - 

HØRING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 082 &00  

Arkivsaksnr.: 20/54    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/20 Formannskap 27.04.2020 

 

INNSTILLING: 

Formannskapet legger vedlagte utkast (17.02.2020) til «Forskrift om godtgjørelse til 

folkevalgte i Træna kommune» ut på høring i medhold av forvaltningsloven § 37.  

 

Høringsfristen settes til tre uker fra vedtaksdato i formannskapet. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Den nye (2018) kommunelovens kapittel 8 inneholder bestemmelsene om rettigheter og plikter 

forfolkevalgte. Lovens § 8-3 regulerer spørsmålet om dekning av utgifter og økonomisk tap de 

folkevalgte har i forbindelse med vervet, og § 8-4 regulerer de folke-valgtes krav på 

godtgjøring for sitt arbeid. Begge bestemmelsene angir at det kommune-styret selv som skal gi 

forskrift om utgiftsdekning og godtgjøring. 

 

Det er et nytt krav om at deler av kommunens godtgjøringsregler må fastsettes som lokal 

forskrift i henhold til reglene i forvaltningsloven, og ikke som reglement. 

 

Fakta: 

Nåværende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune ble vedtatt av Træna 

kommunestyre i sak 28/96 – sist endret 30/14. 

 

Som ovenfor nevnt krever nå kommuneloven at kommunestyret selv skal gi forskrift om 

utgiftsdekning og godtgjøring til folkevalgte. 

 

Satsene til møtegodtgjørelse har ikke vært endret på mange år. Det er nå foreslått en mindre 

endring av alle. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Træna 

kommune legges ut til høring i henhold til forvaltningslovens § 37. Høringsfrist settes til tre 

uker fra vedtaksdato i formannskapet. 

 

Vedlegg: 

Gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte Træna kommune 

Utkast (17.02.2020) til forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune 

 

Træna 17.02.2020  

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 
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rådmann        saksbehandler 
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17. MAI 2020 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: X01  

Arkivsaksnr.: 20/91    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Formannskap 27.04.2020 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem til diskusjon. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Pandemien Covid-19. 

 

Fakta: 

Kulturminister Abid Raja ber nordmenn forberede seg på at årets 17. mai-feiring blir annerledes 

enn tidligere. Han varsler at endelige råd om feiringen kommer etter påske. 

 

Han sider videre – Vi ønsker at 17. mai-komiteer over hele landet skal få best mulig grunnlag 

for å avpasse feiringen lokalt til de føringer regjeringen gir nasjonalt. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

På Træna kommunes driftsbudsjett for 2020 er det avsatt kr 10 000 til 17. mai arrangement. 

 

Vurdering: 

Coronasituasjonen tilsier en annen type feiring. Saken legges frem for formannskapet uten 

innstilling. 

 

Vedlegg: 

Helsedirektoratets foreløpige retningslinjer for årets markering av 17. mai 

 

 

Træna 21.04.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

       

 


