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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/178    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/19 Formannskap 29.08.2019 

 

Delegerte vedtak: 

 

18/14 20.05.2019 DS  9/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

ALOHA CAFE AS V/ M.R. Johansen - skjenkebevilling endret uteområde 

 

19/7 21.05.2019 DS  10/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18  

Smak av Selvær - skjenkebevilling en bestemt anledning 2019  

 

19/7 18.06.2019 DS  11/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

MS Gamle Salten - Skjenkebevilling en bestemt anledning 2019  

 

19/7 18.06.2019 DS  12/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18  

Museumstunet - Skjenkebevilling en bestemt anledning 2019  

 

19/7 04.07.2019 DS  13/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Øyhopping - Skjenkebevilling en bestemt anledning 2019  

 

19/7 04.07.2019 DS  14/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

«Hjella» - Skjenkebevilling en bestemt anledning 2019  

 

12/125 04.07.2019 DS  15/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Fast skjenkebevilling – Endring for drikk gruppe 3 - Trænafestivalen  

 

19/7 09.07.2019 DS  16/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Uteservering Holmens Overnatting - Skjenkebevilling en bestemt anledning 

2019  

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

14/50-13 20.05.2019 RÅDM/TEKN/MT P01 

515/19 Notat 

VEDTATT FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT I TRÆNA KOMMUNE - 

INNKREVING ISPS GEBYR  

 

15/361-16 24.05.2019 RÅDM/RÅDM/GE U40 

583/19 Nordland Fylkes Fiskarlag 

TILDELING AV MIDLER FRA HAVBRUKSFONDET - LOKAL BRUK 

AV MIDLENE  

 

18/164-3 28.05.2019 RÅDM/RÅDM/GE 026 V00 

615/19 Fylkesmannen i Nordland 
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VARSEL OM FORVALTNINGSKONTROLL INNEN LANDBRUK - 

DOKUMENTKONTROLL  

 

18/164-4 28.05.2019 RÅDM/RÅDM/GE 026 V00 

617/19 Fylkesmannen i Nordland 

SVAR - VARSEL OM FORVALTNINGSKONTROLL INNEN 

LANDBRUK - DOKUMENTKONTROLL  

 

18/216-2 24.06.2019 RÅDM/TEKN/MT GNR/B 8/16 

718/19 Trygve Selvær 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE 

TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 8/16 - TOMT TIL BRYGGE  

 

19/149-1 08.07.2019 RÅDM/RÅDM/GE C51 

795/19 Nordland Fylkeskommune 

INFORMASJON OM FOTEFAR MOT NORD-PROSJEKTET  

 

18/89-5 29.07.2019 RÅDM/RÅDM/GE U63 

876/19 Nordfjeldske Kontroll AS 

SALG, SKJENKE- OG RØYKEKONTROLLER 12. JULI 2019  

 

Nærings- og fiskeridepartementet – brev datert 12.08.19 – Høring av endring av 

Havbruksfondet – Departementet foreslår at når en lokalitet krysser en kommunegrense, skal 

man i fremtidige utbetalinger dele det beløpet som denne lokaliteten gir opphav til mellom de 

to kommunene, proporsjonalt med andelen det kartfestede arealbeslaget i vannoverflaten i hver 

av kommunene. 

 

 

Søknad om støtte: 

E-post fra Helgeland Historielag v/ Harry Martinsen – søknad om støtte til Årbok for 

Helgeland 2019. 

 

Ordfører orienterer: 

Drøfte høstens møteplan. 

 

 

 

Rådmannen orienterer: 
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TV-AKSJON 2019 - CARE 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 19/107    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/19 Formannskap 29.08.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Træna formannskap er Kommunekomité for TV-aksjon 2019. 

2. Træna kommune støtter TV-aksjon NRK 2019 med kr 6 000. 

Støtten belastes driftsbudsjett 2019 konto Formannskapets bestemmelse. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

Ordfører orienterte følgende i Formannskapets møte 19.06.2019 om årets TV-aksjon: 

Går i år til Care, Norge  

til hjelp for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.  

Dronning Sonja er aksjons høye beskytter.  Care Norge er en del av Care International og 

har hjelpearbeid over hele verden. 

Aksjonsdato:  

søndag 20. oktober 

Komite: 

Træna formannskap 

Kommunalt bidrag foreslås som i fjor 

Opplegg: 

Som tidligere + innspill mottas med takk 

 Lotteri – søkes igangsatt før festivalen, hvis mulig…. 

 Internasjonal Matdag er under planlegging og legges i år til lørdag den 14. september som 
siste post i kulturminneuka (uke 37) 

 Giverstafetten – iverksettes på høstparten 

 

Kommer opp som egen sak på første formannskapsmøte 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er i 2019, som tidligere år ikke avsatt egne midler på Træna kommunes driftsbudsjett til 

TV-aksjon. 

I 2017 bidro Træna kommune med et pengebidrag på kr 5 000, i 2018 med kr 6 000. 

 

Konto for formannskapets bestemmelse (ansvar 1000) er på driftsbudsjettet 2019 satt til kr 

10 000 – oversikten pr dags dato viser følgende bruk av denne konto: kr 10 600 (Norsk 

fyrhistorisk forening kr 600 og støtte til Redningsskøyta kr 10 000). 

 

Træna 22.05.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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TASTE OF TRÆNA / IDA BUSCHMANN - SERVERINGSBEVILLING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 19/143    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/19 Formannskap 29.08.2019 

 

INNSTILLING: 

1. TASTE OF TRÆNA / IDA BUSCHMANN org. nr 822 910 262 gis 

serveringsbevilling. 

2. Bevillingen kan utøves fra eget hjem ved salg av tradisjonsmat til gjester som på 

forhånd har booket gjennom Taste of Træna. 

3. Daglig leder er Ida Buschmann f. 20.02.1974. 

4. Bevillingen gis i henhold til Serveringsloven med tilhørende forskrift og Træna 

kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Ida Buschmann datert 02.07.2019. 

 

Fakta: 

Ida Buschmann har ved kopi av Firmaattest datert 17.06.2019 registrert et enkeltmannsforetak 

– TASTE OG TRÆNA / IDA BUSCHMANN hvor planen er å drive næringsvirksomhet – 

Hjemmerestaurant, salg av tradisjonsmat. 

Hun skriver blant annet følgende i søknad: 

Konseptet er rettet mot gjester som ønsker å komme hjem til meg, og få servert lokal- og 

tradisjonsmat fra Helgelandskysten. Jeg sitter sammen med dem og spiser, og forteller om 

livet og historier fra Træna. Folk må bestille på forhånd. 

 

I  følge Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 1997-06-13 nr 55, må den som «vil 

gjøre seg nærings av å drive serveringssted» ha serveringsbevilling fra kommunen. 

 

Bevillingen skal gis dersom kravene i §§ 4 (daglig leder), 5 (krav om etablererprøve), 6 (krav 

til vandel) og 7 (konsolidering av eierandeler), og det ikke foreligger forhold som av 

politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. 

 

Ida Buschmann er eier, bevillingssøker og daglig leder av enkeltmannsforetaket Taste of 

Træna. Hun har avlagt og bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. 

 

Politiet har uttalt seg mht vandel – og har intet å bemerke.  

 

Bekreftelse på registrering hos Mattilsynet foreligger i brev fra dem datert 02.07.2019. 

Virksomheten er registrert under aktiviteten «Detaljomsetning og servering av mat og drikke». 
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I motsetning til skjenkebevilling, som kun gis for inntil fire år av gangen, gjelder 

serveringsbevilling uten tidsbegrensninger. 

 

Den som søker har krav på å få bevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det 

ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig at bevilling gis. 

 

Vurdering: 

Rådmannen tilrår at TASTE OF TRÆNA / IDA BUSCHMANN gis serveringsbevilling slik 

omsøkt for servering av lokalmat fra eget hjem. Bevillingen gis i henhold til Serveringsloven 

med gjeldende forskrift, samt Træna kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider for 

serveringssteder m.m. 

 

Træna 01.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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STYRKING AV NÆRINGSFOND SAMT ENDRE RETNINGSLINJER 

NÆRINGSFOND 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 19/172    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/19 Formannskap 29.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Kr 400 000 av avsatte midler i K-sak 48/17 tilføres næringsfond A. 

 

2. Retningslinjer næringsfond Træna kommune kapittel LÅN FRA NÆRINGSFOND A 

tilføyes følgende:  

Tilbakebetalte avdrag og renter fra lån gitt fra næringsfond A tilbakeføres, ved årlig 

regnskapsavslutning, til næringsfond A. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Sakene om status næringsfondene pr 31.12.2018 – behandlet i Træna kommunestyre 

19.06.2019. 

 

Fakta: 

Status pd. på de kommunale næringsfondene er: 

 

 Regionale utviklingsmidler (RU)  kr  -49 176,50 

 Næringsfond A   kr 244 379,51 

 Gründerfond    kr 127 000,00 

 

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

annet gjør gjennom utviklingsprosjektet. Vi ønsker også å kunne bidra direkte til lokalt 

næringsliv, når nye idéer eller behov oppstår.  

 

Som status viser er det ikke midler igjen til tilskudd via Regionale utviklingsmidler (RU), det er 

heller ikke mye midler igjen til utlån via Næringsfond A. Gründerfondet kan kun benyttes til 

unge med konkrete forretningsidéer og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på 

å starte egen bedrift. 

 

I K-sak 48/17 ble resttilskuddet fra Utviklingsprosjektet 2015 vedtatt avsatt på 

disposisjonsfond til bruk for næringsformål. 

 

Pr dags dato har vi to ubehandlede søknader om tilskudd/lån fra Næringsfond: 

Camilla HA AS (Havfolkets Hus) Lån på kr 80 000 og tilskudd på kr 70 000. 

Træna Artic Fishind fase to Investeringstilskudd på kr 150 000. 
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I 2017 styrket kommunestyret i sak 25/17 næringsfond A med kr 1 mill til videre utlån til 

næringslivet. 

I 2018 ble hele beløpet fra Havbruksfondet 2017 tilført næringsfond A – kr 50.044. 

Samme år – 2018 ble deler av Havbruksfondet tilført næringsfond A – kr 1.296.136. 

 

Vurdering: 

Ovenstående oversikt viser at det er behov i næringslivet i Træna for risikolån 

(toppfinansiering).   

På denne bakgrunn anbefales det at kr 400 000 av midlene fra vedtatt avsetning til 

disposisjonsfond til bruk for næringsformål tilføres næringsfond A. 

 

Vedlegg: 

Samlet saksfremstilling - utviklingsprosjekt Træna - avsetning til fond 2017 

Vedtatte retningslinjer næringsfond - Træna kommune 

 

Træna 12.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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SØKNAD OM TILSKUDD EVT LÅN FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - SJØSET 

FISHING (INGVALD SJØSET) 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 19/169    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/19 Formannskap 29.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Sjøset Fishing (Ingvald Sjøset) gis et tilskudd på kr 100 000 til oppstart av egen 

virksomhet ved å investere i fiskebåt og rigging for fangst. 

 

2. Tilskuddet belastes avsatte midler til bruk for næringsformål jfr kommunestyrets vedtak 

i møte 15.12.2017 sak 48/17. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Sjøset Fishing (Ingvald Sjøset) mottatt 31.07.2019. 

Enkeltmannsforetaket Sjøset Fishing er registrert i Enhetsregisteret 23.07.2019 og har fått 

org.nr 923 120 750. 

 

Fakta: 

Ingvald Sjøset skriver i sin søknad om tilskudd eventuelt lån, at han skal starte opp egen 

virksomhet ved å investere i en fiskebåt for å drive med fangst av torsk, sei hyse og annen 

bifangst samt krabbe. 

Han etablerer nå eget selskap og skal satse på å bygge opp virksomheten til å bli en lønnsom 

og stabil bedrift i Træna. Samtidig som han gjør dette skal han samarbeide med Jim Lorentsen 

fra Nesøy som lott-taker (mannskap) på hans båt under vinterfiske. Og lott-taker (mannskap) 

under blåkveitefiske sammen med Gjøran Frismo. 

 

Sjøset har følgende finansieringsplan for oppstarten: 

 

Investeringsplan  inv mva       

Kjøp av båt 825 206     1 031 

rigg og oppgradering, rigging for krabbefiske, kjøp av teiner og tauverk 260 

Arbeidskapital          9 

Sum finansieringsbehov          1 300 

Finansieringsplan            

  Egenkapital      400 

  Tilskudd/Lån Træna Næringsfond 100 

  Ansvarlig lån/risikolån II   100 

  Banklån        700 

Sum finansiering          1300 
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  Rente banklån/ansvarlig lån    5,00% 

 
Merknader rigg og 
oppgradering: 

Teiner   140 

Tau   20 

Rigging for krabbe 100 

Sum:   260 

 

Retningslinjer næringsfond (vedtatt i K-sak 21/18) sier at tildeling av tilskudd gis fra 

næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og tildeling av lån gis fra Kommunalt 

næringsfond A. Gründerfondet skal benyttes til unge gründere (18  35 år) med konkrete 

forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen 

bedrift. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Status pd. på de kommunale næringsfondene er: 

 

 Regionale utviklingsmidler (RU)  kr  -49 176,50 

 Næringsfond A   kr 244 379,51 

 Gründerfond    kr 127 000,00 

 Avsatte midler til bruk for  

 næringsformål – K-sak 48/17  kr 500 000,00 

 

Ingvald Sjøset søker om tilskudd evnt lån fra næringsfond på kr 80 000 og kr 20 000 fra 

Gründerfondet. Slik finansieringsplanen hans lyder skal hele beløpet kr 100 000 gå til 

investeringer i fiskebåt, rigg og oppgradering. Gründerfondet kan ifølge våre og Nfk sine 

retningslinjer kun benyttes til personer som har behov for å øke sin kompetanse på å starte 

egen bedrift. 

 

Sjøset er en av de få unge i Træna som satser på et yrke i fiskebåten –  en av strategiene i 

kommuneplanens samfunnsdel under næringsliv i utvikling sier følgende: «Tilrettelegging for 

lokale fiskere og fiskere som ønsker å etablere seg her». Sjøset etablerer nå et 

enkeltmannsforetak – han investerer i båt med den hensikt å drive fiske på felleskvoter samtidig 

som han samarbeider med erfarne fisker for å lære mest mulig om dette yrket. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ser meget positivt på at en ung Trænværing ønsker å etablere seg som fisker 

og mener på denne bakgrunn at kr 100 000 av avsatte midler til næringsformål i K-sak 48/17 

kan gis som tilskudd til Sjøset Fishing (Ingvald Sjøset) og hans kjøp og rigging av fiskebåt. 

 

Vedlegg: 

Søknad til Træna Næringsfond fra Sjøset Fishing  

Retningslinjer næringsfond 

Samlet saksfremstilling K-sak 48/17 

 

Træna 12.08.2019  

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler   
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SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - CAMILLA HA 

AS (HAVFOLKETS HUS) 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 19/97    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/19 Formannskap 29.08.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Camilla HA AS (Havfolkets Hus), org.nr 922 667 225 innvilges et lån på kr 120 000 til 

oppgradering av lokalene og inventaret, samt til investering i nytt utstyr. Lånet kan ikke 

benyttes til å bygge opp varelager. 

2. Lånet belastes Træna kommunes næringsfond A med en avdragstid på 10 år, de tre 

første årene avdrags- og rentefritt. 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 på lånet og lånet skal ha sisteprioritet. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Camilla Haugen Anshus, Camilla HA AS (Havfolkets hus) datert 03.05.2019. 

 

Fakta: 

Søker startet opp driften igjen i Havfolkets Hus 01.06.2019. Målet for bedriften er å ha en 

plass for både folk her ute og turister, en plass folk vil være – vil trives og komme tilbake til. 

Effekten som kan oppnås er at turister som kommer til øya har et større tilbud, da de vil ha 

åpent hver dag i sommersesongen.  

Søker skriver også følgende i sin søknad om tilskudd og lån: 

På sikt håper jeg det kan bli nye arbeidsplasser. Jeg er interessert i å kunne ha folk på 

arbeidstrening fra NAV, og veldig interessert i å kunne ha lærlinger etter hvert. Da jeg liker å 

lære bort min kunnskap, og har hatt ansvar for de på utplassering og lærlinger på nesten hver 

plass jeg har jobbet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Pr. dags dato er det ikke midler til tilskudd fra Næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU), 

men en saldo på Næringsfond A – til utlån - på kr 244 379,51. 

 

Vurdering: 

I vår samfunnsplan, som også fungerer som en næringsplan er Bostedsattraktivitet og et 

Næringsliv i utvikling to av hovedmålene. På denne bakgrunn er Havfolkets Hus viktig både 

for å kunne ha et utvidet tilbud hele året for alle som bor her ute, samt at det på sikt – slik 

søker skriver – kan gi flere arbeidsplasser, et sted hvor arbeidstrening og læringer kan utvikle 

kunnskap, og hvor sjømatprodukter kan produseres. Rådmannen anbefaler at Camilla HA AS 

gis et lån fra Næringsfond A på kr 120 000 med de vilkår som Næringsfondenes Retningslinjer 

gir. 
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Vedlegg: 

Søknad til Træna Næringsfond fra Camilla HA AS 

 

 

Træna 13.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - TRÆNA ARCTIC 

FISHING - FASE TO 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 19/61    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/19 Formannskap 29.08.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Helgeland Adventure AS, org.nr 989 945 262, Prosjekt «Træna Arctic Fishing» 

innvilges et lån på kr 120 000 til Helgeland Adventure – Fase to, slik skissert i søknad 

datert 26.03.2019. 

2. Lånet belastes Træna kommunes næringsfond A med en avdragstid på 10 år, de tre 

første årene avdrags- og rentefritt. Rentesats Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag belastes halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar og 

30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet og lånet skal ha sisteprioritet. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Helgeland Adventure AS, Prosjekt «Træna Arctic Fishing» datert 26.03.2019. 

 

Fakta: 

Træna Arctic Fishing startet opp i Selvær i mai 2017, med utgangspunkt i en oppusset brygge 

med plass til totalt 12 overnattende gjester. Med en nærmest fullbooket sesong for året 2019 

ser de nå muligheten til å utvikle bedriften videre og investere i nye overnattingsenheter slik at 

kapasiteten dobles. 

 

For mer informasjon om Fase to vises det til søknaden som er vedlagt. 

Utviklingssjefen i Træna kommune informerer om at Træna Arctic Fishing har fått kr 900 000 i 

investeringstilskudd fra Innovasjon Norge. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Pr dags dato er det ikke midler til tilskudd fra Næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU), 

men en saldo på Næringsfond A – til utlån – på kr 244 379,51. 

 

Vurdering: 

I vår samfunnsplan, som også fungerer som en næringsplan er et Næringsliv i utvikling ett av 

hovedmålene.  

 

I samfunnsplanen kap 6 sier vi at Husøy og Selvær er primære områder for boligbygging, da 

er det viktig å etablere og opprettholde arbeidsplasser også i Selvær, noe som igjen vil være 

med på å opprettholde infrastruktur som f.eks. offentlig transport. 

 

Vedlegg: 

Søknad til Træna Næringsfond fra Helgeland Adventure AS 

Presentasjon av Træna Arctic Fishing 
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Træna 13.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 



  Sak  37/19 

 

Side 16 av 24   

NYE POLITIVEDTEKTER FOR TRÆNA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: X31 &00  

Arkivsaksnr.: 18/40    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/19 Formannskap 29.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

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. 

 

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

Hjemmel for vedtaket er forvaltningslovens §§ 37 og 38. 

 

 

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. 
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Bestemmelser som ikke er videreført: 

Tidligere § 5 annet ledd i normalpolitivedtekten om forbud mot å bære ladd skytevåpen på 

offentlig sted, da forholdet i dag reguleres av straffeloven (2005) § 189. 

Tidligere § 21 tredje ledd, §§ 23 – 25 om forhold knyttet til hund og hundehold, da forholdene 

nå reguleres i hundeloven av 4. juli 2003 nr 74. 

 

Det er presisert i rundskrivet at politiet skal involveres når kommunen igangsetter arbeidet med 

å endre eller utarbeide politivedtekter for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og være 

høringsinstans. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å kunne oppnå størst mulig grad 

av likhet mellom kommunene innenfor samme politidistrikt. 

 

Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektenes system og ordlyd for de 

bestemmelsene kommunen ønsker å vedta. 

 

Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løsninger så langt politiloven § 14 tillater. 

Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger på prinsippet om at politivedtekter ikke bør regulere 

forhold: 

 Som er uttømmende regulert i eller i medhold av annen lov 

 Som andre myndigheter har overtatt det faglige ansvaret for 

 Som i sin art bør være politiet uvedkommende 

 Som er uhensiktsmessig/ overflødig etter dagens samfunnsforhold og alminnelige 

toleranseregler. 

 

Kommunale politivedtekter er en forskrift og skal behandles etter saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven §§ 37 og 38. 

 

I forvaltningsloven § 37 heter det at forvaltningsorganet (kommunen) skal påse at saken er så 

godt opplyst som mulig før vedtak treffes: 

 Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller 

 interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser 

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

 eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også 

 søkes innhentet fra andre. 

Dette innebærer også at forskriften skal gjøres kjent for kommunens innbyggere, f.eks. via 

hjemmesiden, på Rådhuset m.f. 

 

Fristen for uttalelse må settes slik at de berørte får rimelig tid til å uttalelse seg, minimum tre 

uker. Høringsuttalelsene skal i utgangspunktet være skriftlig, jf. forvaltningsloven § 37 femte 

ledd. 

 

Når høringsfristen er ute, behandles innspillene av kommunen og politiet, og det utarbeides så 

et forslag til politivedtekter som kommunestyret skal behandle og vedtar politivedtektenes 

endelige ordlyd. 

 

Kommunestyrets vedtak om nye eller endret politivedtekter oversendes direkte til 

Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidende. 

 

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

Politidirektoratet. 
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Det er ikke klageadgang på vedtak om forskrift/ kommunale politivedtekter. 

Klage over 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, jfr. forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 nr. 1456 § 30, 

eller avgjørelse om påtalespørsmål. 

Klage over kommunens vedtak jf. Normalpolitivedtekten § 9-3 om kommunal håndheving, skal 

oversendes til kommunen som har fattet vedtaket. 

 

Vurdering: 

De nye normalpolitivedtektene har en del språklige endringer, er oppgradert i henhold til 

lovhenvisninger og har fått nytt paragrafsystem med kapittelvis nummerering. 

 

Træna kommunes vedtatte politivedtekter, har ikke samme inndelingen som i de nye 

normalpolitivedtektene, administrasjonen foreslår at dette endres i den nye forskriften. 

Rådmannen gjør oppmerksom på anbefalingen fra politidirektoratet om at kommunen ikke bør 

fravike de nye politivedtektene vesentlig. Det er et mål at politivedtektene innenfor en region 

er mest mulig lik.  

 

Dersom kommunen ønsker å regulere tigging har politidirektoratet fremmet tre ulike forslag, 

rådmannen ber formannskapet være oppmerksom på at det i pkt 2-4. Tigging er foreslått tre 

alternativer. Før saken legges ut på høring er det ønskelig at formannskapet velger et alternativ 

for høringen. 

 

Vedlegg: 

Brev fra Politidirektoratet datert 13.02.2018 

Rundskriv 02/2018 - Normalpolitivedtekter 

Gjeldende politivedtekter for Træna kommune med forslag til endringer 

 

 

Træna 05.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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TRÆNA BRANN-OG REDNINGSTJENESTE - UTDANNING 

BRANNMANNSKAPER 2019 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: M74  

Arkivsaksnr.: 19/174    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/19 Formannskap 29.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Kommunestyret vedtar å finansiere utdanning av brannmannskaper på kr 300 000; ved 

bruk av disposisjonsfond. 

2. Dersom kommunen får tildelt skjønnsmidler i 2020, vil beløpet overføres 

disposisjonsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Krav i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §§7-3 og 7-7. datert 

01.11.2015. Her står det at kommunen har ansvar for at ansatte i brannvesen skal ha 

gjennomført yrkesutdannelse for konstabel og utrykningsleder. 

 

Fakta: 

Træna brann- og redningstjeneste har de siste årene hatt mange vakante stillinger. Det er også i 

2019 gjort en innsats for å få rekruttert nye brannmannskaper slik at man oppfyller krav i 

forskriften som krever at en kommune på Trænas størrelse skal ha 16 ansatte. 

Det er ansatt 7 nye mannskaper i 2019. 

 

I forbindelse med at det er ansatt nye mannskaper, krever dette også at disse utdannes. Dette 

er viktig for å oppfylle krav i brann- og IK forskriften, men også for å øke kompetansen slik at 

de føler seg bedre rustet til innsats. 

 

Det er et etablert et samarbeid mellom Træna og Rana brann for å gjennomføre utdanningen. 

Utdanningen består av en teoretisk del som de gjennomfører på nett, og en praksisuke som 

gjennomføres i Mo i Rana høsten 2019. 

 

Det er også behov for å utdanne utrykningsledere i 2020, dette vil bli tatt med i arbeidet med 

neste års budsjett. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er avsatt kr 80 000; til utdanning i budsjett 2019. Det er til nå brukt kr 40 000; av årets 

budsjett. Den totale kostnaden for å få gjennomført utdanning for de ansatte er på kr 315 000. 

Det vil være mulig å søke om skjønnsmidler til denne ekstra kostnaden. 
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Vurdering: 

Rådmannen vurderer at det å få oppbemannet og utdannet brannmannskaper er særdeles viktig 

for beredskapen i  Træna kommune. 

Finansieringen gjøres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Vedlegg: 

Kostnadsoverslag, datert 19.08.19 

 

Træna 14.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 

rådmann        saksbehandler 
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REDNINGSSKØYTE- ETABLERING KAI OG BYGG TOTAL KOSTNADSRAMME 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: X27  

Arkivsaksnr.: 14/68    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/19 Formannskap 29.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Vedtak om endelig finansiering ifølge K-sak 4/19: 

1. Godkjenning av anbud vedrørende investering i kai og bygg, totalt kr 1 644 000 inkl 

mva 

2. Finansieres ved refusjon av mva kr 144 000 samt låneopptak kr 1 500 000. Lånet tas 

opp som serielån over 20 år. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Vedtak i K-styret, sak 4/19 møte 27.03.19 om etablering og finansiering av kai og bygg for 

redningsskøyten på Ærøya, samt notat om kostnader i formannskapet 19.06.19. I 

formannskaps møte ble det stilt spørsmål om bruk av havneavgift til å finansiere etableringen. 

 

Fakta: 

Kommunen har leid inn Gärtners driftstøtte for å få på plass kaiet før redningsskøyten kom i 

juni.  For selve flytekaiet ble det innhentet pris fra to leverandører som leverer denne type kai, 

det billigste tilbudet ble valgt. Det har også vært leid inn grunnentreprenør på timebasis for å 

klargjøre området. 

 

Det er forespurt pris hos fem entreprenører for tømrerarbeid på bygg. Det er innkommet to 

tilbud innen fristens utløp. Det er også innhentet pris på elektroarbeider. 

 

Kostnad: 

Kai og landgang – Helgeland marina system AS: kr 571 000; eks.mva 

Gangvei og landfeste- Træna Snekkerservice:       kr 121 400; eks. mva           

Grunnarbeid- Træna Trading:                                kr 61287; eks.mva 

Anleggsbidrag strøm- Nordlandsnett                      kr 80 000; eks. mva 

Komplett bygg (30 m2)-                                         kr 364 088; eks.mva 

El- arbeid-                                                               kr 37 400; eks.mva 

VVS- arbeid-                                                          kr 10 000; eks.mva 

Uforutsett                                                                kr 10 000; eks.mva 

Prosjektleder- konsulent:                                        kr 60 000; eks.mva 

Totalt               kr    1 315 175;  

Totalt inkludert mva                                                kr   1 644 000 

 

 

Når det gjelder mulighet for bruk av havneavgift, så står det i Havne- og farvannslovens § 48 
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Hovedregelen om forvaltning av havnekapitalen står imidlertid i § 48, 1. ledd, 
som lyder: 
” Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, 
herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av 
offentlig myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av loven her og 
tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder. Av 
årsresultatet kan det foretas avsetning til fremtidig utviklingstiltak og investeringer 
i havnevirksomhet.” 
 
Kommunens sjøområde defineres som kommunegrensene. 

 

Slik loven beskriver er dette tiltaket innenfor vilkår for å kunne bruke fondsmidler fra 

havneavgift. 

 

Vurdering: 

Rådmannen foreslår at formannskapet vedtar kostnadsoppsett som skissert ovenfor og at dette 

finansieres slik vedtak i K-ak 4/19 beskriver. Fond fra havneavgift vil bli brukt til å 

vedlikeholde og tilrettelegge kaivirksomheten. 

 

Træna 14.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 

rådmann        saksbehandler 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 19/177    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/19 Formannskap 29.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunes regnskap for 2018, med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

2 115 708, godkjennes 

2. Mindreforbruket på kr 2 115 708 avsettes til disposisjonsfond. 

3. Rådmannens årsberetning for 2018 godkjennes. 

  

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I henhold til kommunelovens § 48 pkt 1 skal det for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap 

og årsberetning. 

Regnskapet skal behandles i henhold til kommunelovens § 48 pkt 3. 

«Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av 

innstilling fra formannskap eller fylkesutvalget. 

Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 

regnskapsmessig underskudd.» 

 

Fakta: 

Kommunens drifts-og investeringsregnskap med noter for 2018 ble avlagt 18.07.2019,  fristen 

var 15.02.2019.  

Årsberetningen ble oversendt revisjonen 18.7.2019, fristen var 31.03.2019. 

Revisjonsberetning forelå 20.8.2019. 

Kontrollutvalgets behandling den 28.8.2019 vil bli lagt fram i møte 29.8.2019. 

 

Merknader fra revisjonen: 

Revisjon Midt-Norge SA har i brev av 20.8.2019, avgitt sin uttalelse om revisjonen av 

årsregnskapet. Revisjonen har konkludert med følgende: 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Træna kommune per 31. desember 
2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal regnskapsskikk i Norge 
 
Konklusjon med presisering om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene 
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 
Vi presiserer at det foreligger vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett i skjema 2A og 2B. 
Avvikene er forklart i årsberetningen. 
 

Revisjon Midt-Norge SA kommer også med følgende bemerkning til årsberetningen:  
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Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 

Vurdering: 

Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på drift med kr 2 115 708. Årsaken er et 

mindreforbruk totalt på sektorene samt merinntekter på skatt og finans. Dette er nærmere 

redegjort for i årsberetningen. 

 

Den budsjetterte investeringsrammen for anleggsmidler var på kr 2 264 400. Regnskapet viser 

en investering på kr 1 194 042. Prosjektene ble ikke ferdigstilt i 2018 men forventes ferdigstilt i 

løpet av 2019.  

 

Det ble ikke tatt opp nye lån i 2018. Lånegjelden er på ca 50,5 millioner kroner, som er et høyt 

nivå med tanke på framtidig inndekning av høyere rente.  

 

Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er økt fra 0,4% i 2017 til 9,4% i 2018. 

Tildeling av 2,6 millioner kroner fra Havbruksfondet som ble av satt til fond var med å gi det 

gode resultatet. Totalt ble det netto avsatt til fond med ca. 4,7 millioner kroner 

 

Oppsummert har kommunen i løpet av 2018 styrket sitt handlingsrom med store avsetninger til 

fond, men pga høyt gjeldsnivå er handlingsrommet fortsatt moderat. 

 

Vedlegg: 

Årsregnskap 2018 

Årsberetning for 2018 

Revisjonsberetning 20.8.2019 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte den 28.8.2019 vil bli lagt fram i formannskapsmøte 

29.8.2019. 

 

Træna 20.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 


