
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: SKYPE evt. TEAMS  

Møtedato: 28.05.2020 Tid: 08:30  

 

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 

Leder Jan Helge Andersen   

Nestleder Marianne Olsen Sjøset   

Medlem Bjørn Olsen FO  

Medlem Kristine Monsen   

Medlem Lena Holmen   

Varamedlem Trond Vegard Sletten  Trond Vegard Sletten 

 

 

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

 

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

31/20 20/120    

 REFERAT OG MELDINGER  

 

32/20 20/113    

 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON FRA OG MED 2020  

 

33/20 20/56    

 SØKNAD - TILSKUDD / LÅN - MODOLV SJØSET FISK AS  

 

 

 

 

Træna, 22.05.2020 

 

Jan Helge Andersen 

ordfører  
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/120    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/20 Formannskap 28.05.2020 

 

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

20/114-1 12.05.2020 RÅDM/RÅDM/GE N40 

701/20 Samferdselsdepartementet 

FLYPLASS PÅ HELGELAND SOM OPPSTARTSKLART 

STIMULERINGSTILTAK ETTER KORONAKRISEN - 

TILBAKEMELDING  

 

18/84-4 12.05.2020 RÅDM/RÅDM/GE X31 

696/20 Nordland Politidistrikt 

VS: BESLUTNING OM IKRAFTTREDELSETIDSPUNKT FOR 

GRENSEREGULERING AV NAMSMANNSDISTRIKT I NORDLAND 

POLITIDISTRIKT  

 

Orientering: 

 Helgeland Museum har i sitt rådsmøte valgt inn Moa Björnson i styret. 

Vedtaksprotokoll sendes alle kommuner 

 

 Kystverket har avsatt midler til oppussing av Træna Fyr og det planlegges nå. Vår 

kontaktperson på Kystverket lager et budsjett og han tar høyde for både utvendig og 

noe innvendig oppussing. Opp mot 5 mill NOK har vært nevnt. 

 

 Hurtigruten har revidert planene for 2021 og planlegger nå for halvert aktivitet, det vil 

si 14 anløp. Dermed er det besøk av HR ca. hver 12 dag.  

 

 Træna Kommune har gjennom utviklingsprosjektet og tilknyttede prosjekter arbeidet 

med utvikling av Træna 365 – et utbyggingsområde på Nordhusøy for etablering av 

museumsbygg, hotell og overnattingsenheter samt kultur- og næringslokaler. 

Reguleringsplanen for området er på høring og ventes kunne endelig vedtas i juni. For å 

komme videre med etableringen av satsingen foreslås å etablere et utviklingsselskap 

(Utviklingsselskapet Træna 365 AS) som på en næringsmessig måte kan tilrettelegge 

for å drive satsingen fremad.  

Som aksjeeiere foreslås at Træna Kommune inngår med 25 %, Utbygger 25 %, 

Grunneiere 25 % og Helgeland Museum 25 %. Det føres nå dialog med nevnte aktører 

og vi forventer å kunne kommer tilbake med en sak til formannskapet snarlig.  
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Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 20/113    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/20 Formannskap 28.05.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommune kan ikke ta mer enn kr. 84 945,- i egenbetaling pr mnd. for institusjonsplass i 

sykehjem jf. makspris pr. døgn for 2020.   

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I henhold til forskrift for opphold i institusjon § 3 heter det at «egenandelen må ikke overstige de 

reelle oppholdsutgifter. Kapitalutgiftene skal ikke tas med i beregningen av oppholdsutgiftene. 

Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon» 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Utregning for fastsetting av makspris for egenbetaling. Tallgrunnlaget er hentet fra 2020 

budsjett.  

 

Driftsutgifter – driftsinntekteri = faktiske driftsutgifter 

12 287 165 – 55. 000 = 12. 232 165,-  

 
i Brukerbetaling skal ikke legges med i tallgrunnlaget jf. forskrift.  

 

Driftsutgifter: 12 senger: 12 måneder = Maxpris pr. institusjonsplass pr. mnd.  

12. 232 165: 12 :12 = 84 945,- institusjonsplass pr. mnd.  

 

Vurdering: 

Makspris for brukerbetaling bør utarbeides årlig, og innarbeides i budsjettdokumentet. Det vil 

gi en oversikt over faktiske driftskostnader for en institusjonsplass.  

 

 

Træna 12.05.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Pernille Øijord 

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

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/56    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Formannskap 27.04.2020 

29/20 Formannskap 14.05.2020 

33/20 Formannskap 28.05.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune gir et kriselån på 3 mill NOK over 6 år (inkludert inneværende år) til 

Modolv Sjøset Fisk AS org.nr 958 514 956. 

2. Rente tilsvarende Husbankens flytende rente med et tillegg på 0,5 % 

3. Rente og avdragsfritt for året 2020, deretter et serielån med like årlige avdrag over 5 

år. 

4. Det utferdiges gjeldsbrev på lånet med pant i gnr/bnr 2/2 eid av Modolv Sjøset AS etter 

andre lån. Det forutsettes at det i fremtiden blir ett selskap under ett 

organisasjonsnummer. 

5. Lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfond 

6. Innkomne renter og avdrag avsettes på disposisjonsfond 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

Modolv Sjøset Fisk AS fremmet 04.12.2019 søknad om tilskudd, lån og/eller aksjetegning for 

inntil 3 mill NOK. 

Denne søknaden ble behandlet av Træna formannskap i møte 27.04.20, et enstemmig 

formannskap sendte saken tilbake til administrasjonen hvor de ber om en mer detaljert og 

spesifisert søknad fra bedriften, samt en ny mer detaljert saksutredning mht hvilke eventuelle 

muligheter Træna kommune har for å gi tilskudd, kriselån eller aksjetegning. 

 

Etter dette møtet sendte Per-Arne Ingebrigtsen, på vegne av Modolv Sjøset Fisk AS ytterligere 

informasjon om hva som er gjort og hva som tenkes skal gjøres mht at Sjøset er kommet i en 

vanskelig økonomisk situasjon, der det har vært røde tall over flere år. Dette dokumentet er 

datert 04.05.2020. 

 

I formannskapets møte 14.05.2020 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Træna kommune 

og Modolv Sjøset Fisk AS, med den intensjon at det tilstrebes dialog mellom partene med 

utgangspunkt i å finne en løsning.  

 

Som det står i skriv fra bedriften, dokument datert 04.05.2020, ble det i februar avholdt et 

møte med banken. 14 mill NOK måtte på bordet for å få til en videre drift. 

 

Banken kunne gå inn med halvparten, i form av gjeldssanering.  

Denne saneringen, alene, vil gi en bedring på 500 000 NOK på bunnlinjen hvert år framover. 
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Bedriften har selv gått inn med 4 mill NOK i egenkapital. Dette gjøres ved at Modolv Sjøset 

Fisk AS og Arctic Fish Export AS slår seg sammen og store deler av denne egenkapitalen føres 

inn i Sjøset Fisk. 

Ocean Impex AS (her er Oddgeir Sjøset daglig leder med styreleder Geir Anders Sjøset) går 

inn med 3 mill NOK. Arctic Fish Holding AS går inn med 1 mill NOK. 

 

De siste 3 mill NOK må bedriften skaffe utenfra for at banken skal innfri sine forpliktelser. 

 

Modolv Sjøset Fisk AS skriver blant annet i sin søknad datert 04.12.2019 at de 

sysselsetter direkte 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 ble 19.5.2020 avholdt et møte om saken med følgende personer tilstede: 

For søker: Geir Anders Sjøset og Per Arne Ingebrigtsen.  

For kommunen: Eva-Merete Johansen, Moa Björnson og Gunn Eliassen. 

 

Det ble da opplyst at om bedriften ikke fikk på plass denne refinansieringen, er det ikke mulig å 

fortsette driften og de planer som er lagt fremover vil ikke bli realisert. 

 

Når siste del av kapitalbehovet er på plass vil bedriften kunne få til planlagt videreutvikling 

inkludert samlokalisering av alle aktørene. Å kunne samle alle på en plass vil, etter bedriftens 

mening, gi større muligheter for å effektivisere driften, samtidig som det å ha stedlig ledelse 

også vil kunne ytterligere bedre både kvalitet og gi nyutvikling. 

 

Det vil etter planlagt refinansiering ikke bli et nytt selskap, de vil ha samme organisasjons-

nummer, men planen på sikt ut over året er å endre navn på selskapet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det å skulle gå inn med 3 mill NOK for at Modolv Sjøset Fisk AS skal kunne refinansiere og 

fortsette driften innebærer at Træna kommune må se på de investeringsplanene som foreligger i 

inneværende periode.  

 

Det er ikke mulig for kommunen å låne disse pengene for så å låne de videre ut, jfr 

kommunelovens § 14-17. 

Etter saksbehandlers mening er tilskudd ikke et alternativ, all den stund dette er penger som 

bør og skal tilbakebetales til fellesskapet så raskt det lar seg gjøre. Derfor er heller ikke 

aksjekjøp vurdert. 

 

Det som er vurdert er følgende: 

 Det gis et kriselån på 3 mill NOK over 6 år (inkludert inneværende år) til Modolv 

Sjøset Fisk AS 

 Rente tilsvarende Husbankens flytende rente med et tillegg på 0,5 % 

 Rente og avdragsfritt for året 2020, deretter et serielån med like årlige avdrag over 5 år 

 Det utferdiges gjeldsbrev på lånet med pant i gnr/bnr 2/2 eid av Modolv Sjøset AS etter 

andre lån 

 Lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfond 

 Innkomne renter og avdrag avsettes på disposisjonsfond 
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Pr dags dato eier Modolv Sjøset Fisk AS org.nr 958 514 956 gnr/bnr 2/15, Modolv Sjøset AS 

org.nr 964 677 867 eier gnr/bnr 2/2 og 2/16. Hovedeiendommen er registrert på gnr/bnr 2/2. 

Geir Anders Sjøset opplyser at på sikt vil det kun bli ett selskap under ett organisasjons-

nummer. På denne bakgrunn tas det pant i hovedeiendommen gnr/bnr 2/2. 

 

Ved budsjettprosess 2021 og langtidsprogram for 2021-2024 må en gå igjennom hva som må 

bli helhetsvurderinger og prioriteringer fremover. Saksbehandler ønsker ikke å peke på ett 

enkelt investeringsprosjekt som eventuelt må vike eller finansieres på andre måter. Dette får bli 

en politisk helhetsvurdering. 

 

I andre tertial 2020 vil konsekvensene av dette lånet bli innarbeidet. 

 

Vurdering: 

Søker er en bedrift i Træna kommune med rundt 80 mill NOK i omsetning hvert år og som 

bidrar med innbyggere og skatteinngang, en nedleggelse vil ha store konsekvenser for 

lokalsamfunnet, mao en av våre hjørnesteinsbedrifter. 

 

Det anbefales med bakgrunn i ovenstående at det gis et kriselån til Modolv Sjøset Fisk AS på 3 

mill NOK over seks år, med en rente tilsvarende Husbankens flytende rente med et tillegg på 

0,5 %.  I 2020 rente og avdragsfritt, deretter et serielån med like årlige avdrag over 5 år. Det 

utferdiges gjeldsbrev med pant i g.nr/bnr 2/2 med prioritet etter andre lån. 

 

Lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Innkomne renter og avdrag avsettes på 

disposisjonsfond. 

 

Vedlegg: 

Søknad datert 04.12.2019 

Utdyping av søknad datert 04.05.2020 

 

Træna 20.05.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 

      

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 27.04.2020 sak 17/20 

 

Behandling: 

Lena Holmen ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er ansatt ved Modolv 

Sjøset Fisk AS. Hun ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 andre 

ledd og fratrådte møtet. 

Vararepresentant på denne listen, Geir Sjøset, er inhabil som part i saken. 

 

Marianne O. Sjøset ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er gift med sønn til 

eier av Modolv Sjøset Fisk AS. Hun ble enstemmig erklært inhabil i henhold til 

forvaltningslovens § 6 andre ledd og fratrådte møtet. Vararepresentant Trond Vegard Sletten 

tiltrådte møtet under behandling av habilitet og sak. 
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Per Arne Ingebrigtsen, på vegne av Modolv Sjøset Fisk AS, orienterte nærmere om hvorfor 

det nå forelå en søknad fra bedriften om kommunal støtte, samt hvilke planer bedriften har 

fremover. Det ble også åpnet for spørsmål fra representanten til Ingebrigtsen. 

 

Etter dette innlegget konkluderte Formannskapet med at det er vanskelig å ta stilling til 

søknaden fra Modolv Sjøset Fisk AS slik den ligger til behandling i dag. Etter deres vurdering 

foreligger det veldig liten informasjon om bakgrunn for søknaden og eventuelt hvilke 

muligheter Træna kommune har for å gi slik støtte. På denne bakgrunn ble det enstemmig valgt 

å sende saken tilbake til administrasjonen for en mer detaljert saksutredning før det 

konkluderes. 

 

Vedtak: 

Saken sendes i retur til administrasjonen.  

Formannskapet ber om en mer detaljert og spesifisert søknad fra Modolv Sjøset Fisk AS og en 

ny mer detaljert saksutredning mht hvilke eventuelle muligheter Træna kommune har for å gi 

tilskudd, kriselån eller aksjetegning.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 14.05.2020 sak 29/20 

 

Behandling: 

Lena Holmen ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er ansatt ved Modolv 

Sjøset Fisk AS. Hun ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 andre 

ledd og fratrådte møtet. 

Vararepresentant på denne listen, Geir Sjøset, er inhabil som part i saken. 

 

Marianne Olsen Sjøset ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er gift med sønn 

til eier av Modolv sjøset Fisk AS. Hun ble enstemmig erklært inhabil i henhold til 

forvaltningslovens § 6 andre ledd og fratrådte møtet. Vararepresentant Ida W. Holmen tiltrådte 

møtet under behandling av habilitet og sak. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna formannskap vedtar vedlagte forslag (14.05.2020) til intensjonsavtale mellom Træna 

kommune og Modolv Sjøset Fisk AS. 

 

 

 


