
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 29.01.2018 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 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen   

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Jan Agnar Willumsen   
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Træna, 23.01.2018 

 

Per Pedersen 

ordfører  
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/8    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Formannskap 29.01.2018 

 

INNSTILLING: 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

17/112-6 30.11.2017 RÅDM/RÅDM/GE U63 

1295/17 Nordfjeldske Kontroll AS 

RAPPORT VEDRØRENDE SALGS, SKJENKE OG 

RØYKEKONTROLLER - NOVEMBER 2017  

 

Orientering fra ordfører: 
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FORSLAG TIL ENDRING AV FERGERUTA - RUTE 18-192 STOKKVÅGEN - 

TRÆNA 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: N33  

Arkivsaksnr.: 13/385    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/18 Formannskap 29.01.2018 

 

INNSTILLING: 

1. For å imøtekomme den voksende etterspørsel for fergeanløp på Selvær på lørdag kveld, 

ber man Nordland fylkeskommune om at fergeruta på fredag, lørdag og søndag kveld 

legges om som følger:  

kl 17:45:  Avgang Stokkvågen   

ca kl 19:55:  Ankomst Selvær (behovsanløp) 

ca kl 20:25:  Ankomst Husøy. 

 

2. Træna kommune ber Nordland fylkeskommune om å legge opp til fergetur på lørdag 

formiddag som følger: 

Kl 09:05: Avgang fra Stokkvågen 

Kl 11.05: Ankomst Husøy 

Kl 11:35: Ankomst Selvær (behovstur) 

Kl 12:05: Ankomst Husøy 

Kl 15:15: Avgang Husøy 

Kl 17:15: Ankomst Stokkvågen 

Kl 17:45: Avgang Stokkvågen 

Kl 19:55: Ankomst Selvær (behovstur) 

Kl 20:25: Ankomst Husøy 

 

Begrunnelsen for formiddagstur fra Stokkvågen til Træna er av hensyn til 

lokalbefolkningen og næringslivet, både i reiselivssammenheng og med tanke på 

primærnæringen som har behov/ må ha mulighet for å få servicepersoner til Træna for å 

unngå for lang produksjonsstans – samt mulighet for å sende ut fisk også på lørdag. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Da fergeruta ble lagt opp, viste det seg at det ikke var nok arbeidstid for mannskapet for å få til 

anløp av Selvær på lørdag kveld. 

Pr i dag er det ikke fergeavgang fra Stokkvågen til Træna på lørdag formiddag.   

 

Vurdering: 

Anløp i Selvær lørdag kveld: 
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I det siste har man sett ei utvikling der flere, ikke minst tilreisende fisketurister, ønsker å 

ankomme Selvær lørdag kveld med ferge.  De aller fleste som benytter dette tilbudet, ønsker å 

ta med seg bilen ut til Selvær ettersom det oppleves for tungvint å pakke om fra bil til hurtigbåt 

på Stokkvågen ved reise til Selvær. 

 

I et møte med fylkeskommunens samferdselsavdeling den 3. januar ble blant annet denne saken 

diskutert.  En mulig løsning for å få til behovsanløp på Selvær på lørdag kveld er å kunne 

«spare inn» tid på andre ruteavganger.  Dersom man f. eks. på fredag og søndag snur på ruta 

slik at ferga om kvelden går Stokkvågen – Selvær – Husøy med behovsanløp av Selvær, vil 

man frigjøre nok arbeidstid til kunne få til tilsvarende ruteproduksjon også på lørdag – dvs at 

ferga både fredag, lørdag og søndag kveld går Stokkvågen – Selvær – Husøy med behovsanløp 

av Selvær. 

 

Fordel med en slik løsning er at Selvær vil få fergeanløp også på lørdag kveld.  Dette vil være 

av stor betydning for tilrettelegging for både befolkning og næringsliv i Selvær.  Befolkningen 

vil kunne benytte lørdag på fastlandet og vil kunne returnere til Selvær om kvelden.  

Reiselivsnæringen vil kunne få tilreisende til Selvær på lørdag kveld mens man i dag må vente 

til søndag.  Det er uttrykt sterke ønsker om ankomst Selvær på lørdag. 

 

Ulempen med tiltaket er at de blir lengere reisetid for reisende til Husøy.  Omlegging vil 

medføre at reisende til Husøy kommer ca 40 min seinere til Husøy når det er behovstur til 

Selvær.  Det andre er at man ikke kan benytte ferga fra Husøy til Selvær de nevnte tre 

kveldene.  Disse reisende må vente til hurtigbåtens avgang kl 21.30/ 22.30. 

 

Denne omleggingen vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Nordland fylkeskommune utover 

drivstoffutgifter da tidsbruken er innenfor mannskapets arbeidstid. 

 

Fergeanløp på Træna lørdag formiddag: 

Det er pr i dag ikke mulig å reise fra Stokkvågen til Træna (Husøy og Selvær) etter kl 17:45 på 

fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag kl 17:30 (hurtigbåt)/ kl 17:45 (ferge).  Mannskapet 

har ikke hviletid mens ferga ligger i Stokkvågen hele dagen.  Mannskapet har arbeidstid, er det 

blitt opplyst.  Denne arbeidstiden bør brukes til ruteproduksjon og ikke til annet.  Der er behov 

for at man får til anløp også på lørdag formiddag – ikke minst for næringslivets del. 

 

Heller ikke denne omleggingen vil ha økonomiske konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

utover drivstoffutgifter da tidsbruken er innenfor mannskapets arbeidstid. 

 

 

Træna 22.01.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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LØNNSFORHANDLINGER STILLING SOM UTVIKLINGSSJEF 2017 HTA KAP5 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 411  

Arkivsaksnr.: 14/288    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Formannskap 29.01.2018 

 

INNSTILLING: 

Formannskapet godkjenner vedlagte forhandlingsprotokoll for avlønning gjeldende fra 

1.5.2017 for utviklingssjef Moa Björnson. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Protokoll fra forhandlingsmøte 18.12.2017. 

 

Fakta: 

I henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) skal lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 5, hvor 

utviklingssjefen er plassert, foregå i sin helhet lokalt i den enkelte kommune. Ved 

lønnsfastsettelse skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes 

kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. 

 

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste 

tilbud skal da vedtas. 

Forhandlingsprotokoller skal i henhold til Træna kommunes Delegeringsreglement – 

Formannskap – Myndighet i personalsaker – godkjennes av formannskapet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Lønnsøkningen vil gi en årlig økning på kr 45.000,-. 

 

Vurdering: 

Vedlagte forhandlingsprotokoll for utviklingssjef Moa Björnson anbefales godkjent. 

 

Vedlegg: 

Protokoll lønnsforhandling utviklingssjef 18.12.2017 

 

 

Træna 23.01.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 


