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HØRING - ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: N30  

Arkivsaksnr.: 15/273    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/19 Formannskap 30.10.2019 

51/19 Formannskap 27.11.2019 

 

INNSTILLING: 

Det ble enstemmig enighet på møte 30.10.19 om å utsette saken. Det var ønskelig at flere 

parter blir hørt før vedtak gjøres. 

 

Saken settes igjen opp på sakskartet. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Brev fra Nordland fylkeskommune (Nfk) datert 18.10.2019. 

 

Fakta: 

Saken ble diskutert i formannskapets møte 30.10.2019 – da ble det enstemmig enighet på 

bakgrunn av forslag fra Fellesliste Sp/KrF ved Lena Holmen om å utsette saken. Begrunnelse 

for å utsette saken var at det er ønskelig at flere parter blir hørt før vedtak gjøres.  

Til møte 30.10.2019 forelå forslag til endring av noen ruter og ruteområder. 

I etterkant er også forslag til vinter- og sommerrute for Helgelandspendelen mottatt, som vil bli 

tatt med i formannskapets høringsuttalelse. 

 

Høringsfrist til Nordland fylkeskommune er satt til 22. november 2019.  

Ordfører opplyser at det vil bli avholdt folkemøter i Selvær og på Husøy ang. saken: 

18. november kl 156.30 – 18.00 Selvær skole 

19. november kl 18.00 – 20.00 Foajéen Rådhuset 

 

Vurdering: 

Saken legges frem for Træna formannskap (Træna kommunes kommunikasjonsnemnd) uten 

innstilling. 

 

Vedlegg: 

Saksfremlegg til formannskapets møte 30.10.2019 

Tiltak på rute og ruteområdet – høringsfrist 22.11.2019 

Helgelandspendelen Forslag vinterrute 

Helgelandspendelen Forslag sommerrute 

 

 

Træna 13.11.2019  

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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Rådmanns innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 30.10.2019 sak 50/19 

 

Behandling: 

Saken ble diskutert og det ble enstemmig enighet på bakgrunn av forslag fra Fellesliste ved 

Lena Holmen om å utsette saken. Det er ønskelig at flere parter blir hørt før vedtak gjøres.  

Det planlegges et nytt møte i formannskapet samme dag som kommunestyrets arbeidsmøte 

med budsjett 2020 (14.11.19). 

 

Vedtak: 

Det ble enstemmig enighet på bakgrunn av forslag fra Fellesliste ved Lena Holmen om å utsette 

saken. Det er ønskelig at flere parter blir hørt før vedtak gjøres. 
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KULTUR- OG MILJØPRIS 2019 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 19/200    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/19 Formannskap 27.11.2019 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Utlysing av Kultur- og miljøprisen, frist for forslag ble satt til 31. oktober 2019. 

 

Fakta: 

Prisen er bekjentgjort via «Utposten», 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) 
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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 2019 - inkludert retningslinjer. 

 

Træna 06.11.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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NYE POLITIVEDTEKTER FOR TRÆNA KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: X31 &00  

Arkivsaksnr.: 18/40    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/19 Formannskap 29.08.2019 

53/19 Formannskap 27.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommune vedtar vedlagte forslag til ny forskrift / politivedtekter for Træna kommune, 

datert 25.10.2019. 

Forskriften skal benevnes «Politivedtekter for Træna kommune» og trer i kraft 1 måned etter 

at Politidirektoratet har stadfestet den. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Politidirektoratet har i rundskriv 02/2018 komme med nye normalpolitivedtekter for 

kommunene. Træna kommunes politivedtekter fastsatt av Træna kommunestyre 2. mars 2008 

er fortsatt gjeldende, men det er en forutsetning i henhold til politiloven § 31 at kommunale 

vedtekter blir gjennomgått og revidert. 

 

Politivedtektene skal behandles som en forskrift etter forvaltningsloven §§ 37 og 38. Før 

kommunen vedtar nye vedtekter skal kommunen kunngjøre og gi frist for høring. 

Hensikten med kunngjøring er at offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de 

erverv, fag eller interessegrupper som forskriften skal gjelde eller gjelder for eller hvis 

interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret 

eller opphevet. 

 

Fakta: 

Gjeldende politivedtekter for Træna kommune ble vedtatt av kommunestyret 02.03.2007. 

Disse politivedtektene gjelder inntil kommunestyret har fattet vedtak om nye politivedtekter og 

at disse er stadfestet av Politidirektoratet og kunngjort. 

 

Politidirektoratet har 13. februar 2018 sendt rundskriv 02/2018 til blant annet kommunene der 

de redegjør for nye politivedtekter til kommunene. 

 

Bakgrunnen for dette er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer som 

innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, samtidig som andre bestemmelser som tidligere 

reguleres i politivedtekter er tatt ut fordi det reguleres i annen lovgivning. De nye 

normalpolitivedtektene avløser tidligere normalpolitivedtekter av 31. mai 1996. 

 

Formannskapet fattet vedtak i sak 37/19 om å legge utarbeidet forslag, basert på 

normalpolitivedtektene,  ut på høring med frist 1. oktober 2019. 
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Forslaget har vært kunngjort på kommunens hjemmeside, ved oppslag og ved direkte brev til 

Rødøy kommune, Lurøy kommune, Rana politikammer samt lensmannen i Lurøy og Træna. 

 

Det er innen fristen ikke mottatt noen høringsinnspill på forslag til nye politivedtekter.  

 

Videre behandling: 

Kommunestyrets vedtak om nye eller endret politivedtekter oversendes direkte til 

Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

Nye politivedtekter for kommunen vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av 

Politidirektoratet. 

 

Klage 

Det er ikke klageadgang på vedtaket om forskrift/kommunale politivedtekter. 

 

Klage på politiets vedtak som er fattet med hjemmel i politivedtekter skal oversendes 

Politidirektoratet. Dette gjelder likevel ikke påbud fra politiet til opprettholdelse av den 

alminnelige ro og orden, jf. Forvaltningsforskriften av 15. desember 2006 nr 1456 § 30, eller 

avgjørelser om påtalespørsmål. Klage over kommunens vedtak jf. Normalpolitivedtekten § 9-3 

om kommunal håndheving, skal oversendes til kommunen som har fattet vedtaket. 

 

Vurdering: 

Rådmannen tilrår at vedlagte forslag (datert 25.10.2019) til nye politivedtekter for Træna 

kommune vedtas. 

 

Vedlegg: 

NYE Politivedtekter for Træna kommune (datert 25.10.2019) 

Træna 25.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 29.08.2019 sak 37/19 

 

Behandling: 

Forslag fra Fellesliste Sp/KrF v/ Per Pedersen: 

§ 2-4: Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt. 

 

Rådmannens innstilling med Felleslistens forslag til ordlyd i § 2-4 ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna formannskap vedtar at politivedtekter for Træna kommune datert 02.03.2007 skal 

revideres, jfr. Politidirektoratets rundskriv 02/2018. 

Formannskapet vedtar at framlagte forslag til Nye politivedtekter for Træna kommune (datert 

05.08.2019) legges ut til offentlig ettersyn, med tillegg av: 

§ 2-4 Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt. 

Frist for innspill settes til 1. oktober 2019. Alle innspill skal være skriftlige. 

Hjemmel for vedtaket er forvaltningslovens §§ 37 og 38. 
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INNOVASJONSPRISEN 2018 - BRUK AV MIDLER 

 

 

Saksbehandler:  Moa Björnson Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 18/117    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/19 Formannskap 27.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Prissummen på 500.000 foreslås avsettes med 200.000 kr til ungdomstiltak, 200.000 kr til 

fellestiltak i offentlig miljø og 100.000 kr øremerket til Selvær. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna Kommune vant Innovasjonsprisen 2018 som ble delt ut av Kommunal og 

Moderniseringsdepartementet. Juryens begrunnelse var: 

 
«Juryen berømmer Træna kommune for å virkeliggjøre den skaperkraften og 

innovasjonspotensialet som eksisterer hos innbyggerne. De slipper til dem som vil noe og 

trekker til seg dem som bærer på en idé de ønsker å realisere. For dette 

samskapingsperspektivet, en tydelig innovasjonskultur og gode resultater mener juryen at 

Træna kommune fortjener KMDs innovasjonspris 2018.» 

 

Fakta: 

Midlene ble overført kommunen under høsten 2018. Det er opp til kommunen å disponere 

prissummen etter behov. Det foreligger ingen krav om rapportering til bidragsgiver. 

 

I desember ble det arrangert workshop og idédugnad for kommunens alle innbyggere for å få 

innspill på hvordan prissummen bør brukes. En worskhop ble gjennomført på Selvær 11.12.18 

og en på Husøy 12.12.18. Det deltok totalt 40 personer. Alle innspill ble sammenstilt i et 

dokument (se vedlegg) og lagt ut på kommunens hjemmeside. En kunne også sende innspill per 

mail, telefon eller post.  

 

Mange av forslagene som kom opp handler om å fokusere på ungdommene i kommunen. 

Mange vil ha innsatser som gir effekt her og nå, og som er synlige for folk flest. Satsting på 

innsatser som skaper lokal stolthet, bolyst og trivsel i offentlig miljø, samt aktiviteter i 

utendørsmiljø kommer opp blant forslagene. Det gjør også foreningslokaler og Grendahus. På 

Selvær poengteres aktiviteter for både eldre og yngre.  

 

Vurdering: 

Satsinger som skaper lokal stolthet bør prioriteres. Lokalt engasjement, trivsel og bolyst i 

øysamfunnet er nøkkelen for å få et livskraftig lokalsamfunn. Bruken av midlene bør komme 

flest mulig av øybefolkningen til gode. Ungdom er den viktigste målgruppen for fremtiden. 

 

Bruken av midler foreslås som følger: 
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200.000 kr øremerkes til innsatser for ungdom. Ungdomsrådet er høringsinstans for bruk av 

midlene.  

100.000 kr øremerkes til innsatser på Selvær. Selvær bygdeutvikling er høringsinstans for bruk 

av midlene.  

200.000 kr øremerkes til innsatser for forskjønning og trivsel i lokalmiljøet. Administrasjonen 

forbereder sak 

 

Vedlegg: 

Sammenstilling idédugnad 11.-12. desember 2018 

 

 

Træna 18.11.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Moa Björnson 

rådmann       saksbehandler 
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KOMMUNALE AVGIFTER 2020 (TEKNISK) 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: M00  

Arkivsaksnr.: 19/256    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 26.11.2019 

55/19 Formannskap 27.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Kommunale gebyrer, husleie og betalingssatser reguleres pr.1.januar 2020 i henhold til 

prisstigning i kommunal sektor anslått av kommunale- og 

moderninseringsdepartementet til 3,1 % for 2020. 

2. Avgifter for vann, avløp og feiing holdes uendret. 

3. Gebyrer innenfor tekniske tjenester økes i forhold til forventet lønnsvekst med 3,5 %. 

Øvrige satser vedtas i henhold til vedlegg: Gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- 

og oppmålingssaker 2020. 

4. Gebyrer for husholdnings- og fritidsrenovasjon fastsettes som vedtatt i 

representantskapsmøte i HAF IKS jf. Vedlegg. Gebyrene holdes uendret fra 2019. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunale avgifter bør vurderes og vedtas før årsskiftet.  

 

Fakta: 

Vannavgift og vanngebyrer foreslås opprettholdt på dagens nivå. 

 I løpet av 2020 vil det bli utarbeidet ny hovedplan vann som vil ende opp med en 

innvesteringsplan på fremtidsrettet vannproduksjon etter dagens og fremtidens behov og etter 

drikkevannsforskriften.  

Oversikt gebyrer vil bli utarbeidet i samme prosess. 

 

Avløpsavgift og avløpsgebyrer foreslås opprettholdt på dagens nivå. 

Kostnader for drift av kommunalt avløpsanlegg har vært stabile over flere år. Kommunen har 

utbedret de fleste problemavløp som er registrert pr. 2019. Det som vil være en kostnad for 

neste år er at det planlegges å lage en hovedplan avløp. Denne er viktig å få utarbeidet, med 

tanke på at nye krav til utslipp.  Denne skal være grunnlag for å søke om  

tilskudd for større rehabiliteringsprosjekter i årene fremover. Dette kan gi økt avgift på sikt. 

 

Feieavgift opprettholdes på 2019 nivå. 

 

Renovasjon opprettholdes på 2019 nivå. Dette iht til vedtak i representantskapsmøte i HAF 

25.10.19. 

 

Gebyrer innenfor tekniske tjenester som gjelder timesats økes med 3,5 % iht til forventet 

lønnsvekst i 2020. 
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Gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- og oppmålingssaker 2020 økes generelt med 3,1 %. 

Disse har ikke vørt justert siden 2014. 

For fradelings- og oppmålingssaker økes enkelte gebyrer iht til avtale med Lantek AS, som 

kommunen leier inn for oppmåling og føring av matrikkelen. 

 

For bygge- og plansaker økes enkelte gebyrer iht til kostnad for innleie av byggesaksjurist. 

 

Vurdering: 

Rådmannen legger frem forslag til kommunale avgifter. 

 

Vedlegg: 

1. Revidert gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- og oppmålingssaker 2020. 

2. Gebyrer HAF IKS 2020 

 

 

Træna 18.11.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 

rådmann        saksbehandler 
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KOMMUNALE SATSER FOR HELSE 2020 

 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 16/215    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/19 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 26.11.2019 

56/19 Formannskap 27.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar egenandelsatser for helse- og omsorgstjenesten i Træna kommune 

for 2020.  

 

For institusjonsplass følger Træna kommunen til enhver tid gjeldende satser fastsatt av Helse- 

og omsorgsdepartementet jf. forskrift om egenandeler i institusjon.  

 

Egenandel for trygghetsalarm øker med kr. 40,- i mnd jf. selvkostprinsippet.  

 

Kjøp av måltider fra institusjonskjøkken øker med 3,1 %. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Fakta: 

Årlig justeres helse- og omsorgssektoren sine egenandelsatser.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune opererer med en egenandel hvor pris på helsetjenester er fastsatt av Helse- og 

omsorgsdepartementet som regulerer hvor mye kommuner kan ta i vederlag for opphold i 

institusjon. Langtidsopphold, korttidsopphold, dag/natt opphold fastsettes jmf. Forskrift om 

egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester, vederlag for opphold i institusjon m.v 

beregnes etter inntekt.  

 

Maks beløp for langtidsopphold på kr. 62.000, - pr mnd er fastsatt av kommunestyret i K- sak 

50/13.  

 

Beløpet blir fastsatt av kommunen på grunnlag av beboers inntekter. Av inntekter inntil 

folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på 7000 kroner per år betaler beboeren inntil 

75 prosent av inntekten. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler beboeren inntil 

85 prosent. Dette er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 og i forskrift om 

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Folketrygdens grunnbeløp (G) er per 1. mai 2019 kr. 99 858,-.  

Øvrige satser for hjemmehjelp er inntektsgradert etter vedtak i K- sak 66/12.  

 

Inntekt Utgiftstak 

2-3 G Kr. 900,- pr. mnd. 

http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1349.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1349.html
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3-4 G Kr. 1350,- pr- mnd. 

Over 4 G Kr. 1800,- pr. mnd.  

 

Annen prisendring som er lagt til grunn er 3,1 % som regulerer kjøp av mat fra kjøkkenet på 

sykehjemmet.  

 

Tjenester Pris 2019 Pris 2020 Kommentar 

Korttidsopphold Kr. 165,- pr. døgn Nye satser Jf. Forskrift 

Dag/natt opphold Kr. 85,- pr. døgn Nye satser Jf. Forskrift 

Egenandel 

hjemmehjelp under 2 

G 

  

Kr. 210,- pr. mnd.  

    

Jf. Forskrift 

Timesats 

hjemmehjelp 

  

Kr. 205,- pr. time 

  

208,- 

  

Trygghetsalarm Kr. 205,- i mnd Kr. 245,- i mnd Selvkostprinsippet 

Middag/dessert TAS Kr. 82,- pr posjon Kr. 84,- pr. posjon 3,1 % 

Middag og utkjøring 

åpen omsorg 

Kr. 82,- pr. posjon Kr. 84,- pr. posjon 3,1 % 

Frokost TAS Kr. 31,-  Kr. 32,-  3,1 % 

Kveldsmat TAS Kr. 31,- Kr. 32,- 3,1 % 

Vaskeritjenester  Kr. 31,- pr maskin Kr. 32,- pr. maskin 3,1 % 

 

 

Trygghetsalarm vil ha en prisøkning fra kr.205,- i mnd til kr. 245,- i mnd pr. bruker. 

Trygghetsalarm er ingen lovpålagt tjeneste. Tjenesten styres i henhold til selvkostprinsippet. 

Tjenesten vil derfor ha en økning på kr. 40,- i mnd. sammenlignet med 2019.   

 

Træna 17.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Pernille Øijord 

rådmann        saksbehandler 
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BUDSJETT 2020 - HANDLINGSPROGRAM 2020 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 19/218    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 26.11.2019 

57/19 Formannskap 27.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med obligatoriske oppstillinger og 

budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler.  

 

2. Årsbudsjett 2020 vedtas med ramme for tjenesteproduksjon til netto kr. 47 053 945 

 

3. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas med en total investeringsramme på kr. 

3 800 000.  

Nye investeringstiltak iverksettes ikke før det er foretatt endelig kostnadsoverslag og 

finansieringsplan for det enkelte prosjekt er vedtatt 

 

4. Det tas opp kr 1 500 000 i startlån i Husbanken 

 

5. Bruk av pensjonsfond KLP til reduksjon av årlig pensjonspremie på kr 1 000 000 for 

perioden 2020 – 2023 

 

6. Træna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2020 og mål / 

utfordringer i handlingsprogrammet 2020 – 2023 

 

7. Det kommunale skattøret settes til høyeste tillatte sats 

 

8. Foreldrebetaling i barnehage settes til makspris fastsatt i Statsbudsjettet 2020  

 

9. Avgift for vann og avløp holdes uendret 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 legges frem for 

behandling. 

 

Vedlegg: 

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 

Vil bli ettersendt til formannskapets medlemmer og lagt på Hjemmesiden under «Nyheter» 

 

Træna 15.11.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      

rådmann        
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Delegerte vedtak: 

19/7 11.11.2019 DS  18/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Aloha Cafe AS   

SKJENKEBEVILLING EN BESTEMT ANLEDNING – arrangement på 

Grendahuset lørdag 16. november 2019 

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

15/361-17 25.10.2019 RÅDM/RÅDM/GE U40 

1272/19 Fiskeridirektoratet 

UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET – 2019 

 

Søknad om støtte: 

E-post fra Adalia v/ Irén Therese Lervik datert 24.10.2019 – Søknad om økonomisk støtte til 

«Mitt yrke- unge gründere serien – Gründer på Træna». De søker Træna kommune om kr 

45.000,- (en fjerdedel av budsjett) for å sette fokus på gründere på Træna. Det blir og fokus på 

kommunen som gründervennlig kommune. 

 

Brev fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 06.11.2019 – de søker om kr 1 000,- i støtte fra oss 

for driftsåret 2020. De skriver blant annet i sitt brev at «Fra Træna mottok vi 1 sak i løpet av 

2018.» 

 

E-post fra Oladalens Venner v/ Olav Neeraas datert 18.11.2019 – Søknad om støtte til 

produksjon av filmen «Nordlands Jeanne d’Arc». De søker Træna kommune om kr 50 000,- i 

støtte til å produsere en film som skal fortelle den unike historien om Norges eneste kvinnelige, 

og høyt dekorerte SOE-agent under andre verdenskrig; Liv Grannes. 

 

Ordfører orienterer: 

 

 

 

Rådmannen orienterer: 

 

 

 

      

 

 


