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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/203    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/19 Formannskap 30.09.2019 

 

INNSTILLING: 

Delegerte vedtak: 

19/7 16.09.2019 DS  17/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Taste of Træna v/ Ida Buschmann  

SKJENKEBEVILLING EN BESTEMT ANLEDNING 24.09.2019 

 

Søknad om økonomisk støtte: 

E-post datert 29.08.2019 fra Distriktskomiteen for operasjon Dagsverk på Helgeland – Søknad 

om støtte på kr 4 000,- til gjennomføring av OD 2019. De opplyser at pengene vil føre til at de 

kan sette internasjonale tema i fokus på skolene. 

 

Ordfører orienterer: 

 

 

 

Rådmannen orienterer: 
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SØKNAD OM STØTTE TIL LURØY/TRÆNA-SERIEN 2019 - 2020 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 12/424    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/19 Formannskap 30.09.2019 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

E-post fra Jørgen Aakre Lovund Ungdoms- og idrettslag Hovedarrangør Lurøy/Træna-serien 

2019-2020 datert 16. mai 2019. 

 

Fakta: 

Aakre skriver følgende i søknad til Træna kommune: 

Henvender jeg meg til dere for å undersøke hvorvidt det er behandlet av Træna Kommunen å 

gi økonomisk støtte til drift av Lurøy/Træna-serien (fotball). Arve Jørgensen i Træna 

Ungdoms- og Idrettslag nevnte at han har vært i kontakt med kommunen vedr. støtte. Kan det 

undersøkes om dette er behandlet? 

  

Lurøy Kommune har på sin side vedtatt årlig støtte på 25 000,- for drift av serien som 

arrangeres gjennom flere turneringsdager for over 100 barn og unge i Lurøy og Træna 

Kommune. Forhåpentligvis vil også Træna Kommune også være med på å bidra økonomisk til 

tiltaket. 

 

Saksbehandler har etter at søknaden kom inn henvendt seg til Aakre for ytterligere 

opplysninger. Disse er lagt med saksfremstillingen – se vedlegg. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er ikke avsatt midler på Træna kommunes driftsbudsjett for 2019 til slike tiltak. 

Avsatte kulturmidler er tildelt i år. 

 

Vurdering: 

Rådmannen mener at Lurøy/Træna-serien bidrar til at barn og unge får kontakt med andre på 

samme alder her på Ytre Helgeland. Saken legges frem uten innstilling da det ikke er midler 

avsatt i kommunens driftsbudsjett for 2019. 

 

Vedlegg: 

Svar på brev fra oss datert 17.07.2019 

 

Træna 19.09.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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OPPRETTELSE AV HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 026 &85  

Arkivsaksnr.: 19/135    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/19 Formannskap 30.09.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune tiltrer samarbeidsavtale og vedtekter for Helgeland interkommunalt 

politisk råd. 

2. Træna kommune samtykker i opprettelse av Helgeland interkommunalt politisk råd på 

grunnlag av samarbeidsavtalen. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

I politiske saker av betydning for Helgelandsregionen vil samarbeid mellom kommuner i 

regionen kunne være av betydning for å oppnå tilstrekkelig gjennomslag. 

 

Det vurderes følgelig at det bør etableres et formalisert organ som legger til rette for å 

videreutvikle og styrke det politiske samarbeidet mellom kommuner i regionen, slik at det 

skapes en felles identitet i de viktigste sakene som angår Helgeland.  

   

Fakta: 

Etter forhandlinger mellom representanter for helgelandskommunene Alstahaug, Bindal, 

Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad ble det 

utarbeidet et foreløpig utkast til samarbeidsavtale for Helgeland interkommunalt politisk råd. 

Det var videre enighet om at Vefsn kommune skulle forestå felles saksbehandling av 

samarbeidsavtalen. 

Loven oppstiller krav om vedtekter. Idet utkastet til samarbeidsavtale også oppfyller kravene 

til vedtekter, foreslås at dokumentet betegnes i innledningen som «samarbeidsavtale og 

vedtekter». 

Videre foreslås § 8 tillagt et nytt annet avsnitt for å oppfylle lovkrav til regulering av en 

eventuell avviklingsprosedyre. 

Ellers foreslås ingen endringer i den fremforhandlede avtalen.  

Helgeland interkommunalt politisk råd foreslås etablert fra første konstituerende 

kommunestyremøte etter kommunevalget 2019. Samarbeidet vil bli etablert i henhold til 

kapittel 18 i kommuneloven av 2018. Nevnte kapittel er forutsatt å tre i kraft på dette 

tidspunkt. 

 

Rådet skal ikke være et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, men skal 

kunne initiere og eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres. 
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Rådet skal være en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv 

som også gir uttalelser i politiske spørsmål/saker som angår Helgeland.  

Rådet skal være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling, og et 

bindeledd mellom politikk, næringsliv, og andre regionale og statlige styringsorgan.  

Det vises til utkastets formålsbestemmelse i § 2. 

 

Rådet forutsettes etablert med organisatoriske organer i form av Representantskap, Årsmøte, 

Regionrådet og Arbeidsutvalg med Representantskapet som øverste organ. Dessuten skal rådet 

ha et eget sekretariat. 

 

Det vises til utkastets § 3. 

 

I utkastets § 4 er inntatt stemmerettsregler, foruten at det gis anvisning på at Rådet er 

selvstendig rettssubjekt. 

 

Driften av rådet finansieres ved kontingenter fra deltagerkommunene. 20 % er basert på en fast 

sum fordelt med likt beløp på hver av deltakerkommunene, og 80 % fordeles proporsjonalt 

etter folketallet i kommunene per 01.07 året før budsjettår.  

De enkelte medlemskommunene deltar med like eierdeler og ansvarsdeler i selskapet, hvilket 

tilsvarer 1/12 hver. 

Det vises nærmere til utkastets § 5. 

Deltagerforholdet skal kunne sies opp med ett års skriftlig varsel. Oppsigelsestiden knyttes til 

budsjettår. Det vises til utkastets § 7. 

Det foreligger etter dette slikt utkast til  

 

 

 

 

SAMARBEIDSAVTALE OG VEDTEKTER  

FOR  

HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

§ 1 OMRÅDE  

Helgeland interkommunalt politisk råd er et politisk samarbeidsorgan for 

helgelandskommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, 

Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Helgeland interkommunalt politisk råd etableres fra første 

konstituerende kommunestyremøte etter kommunevalget 2019. Samarbeidet er etablert i 

henhold til kommunelovens kapittel 18.  

§ 2 FORMÅL  

Helgeland interkommunalt politisk råd oppretter iht. kommuneloven § 18-3 Helgeland 

Regionråd. 
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Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette 

bidra til å skape en felles identitet på Helgeland. Rådets rolle er å ta opp og fremme de 

viktigste sakene som angår Helgeland.  

Rådet skal være en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv 

som også gir uttalelser i politiske spørsmål/saker som angår Helgeland.  

Rådet skal være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling, og et 

bindeledd mellom politikk, næringsliv, og andre regionale og statlige styringsorgan.  

Rådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, men kan initiere og 

eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres. 

 

§ 3 ORGANISERING 

 

 

1. Representantskap 

Representantskapet er øverste organ i Helgeland interkommunalt politisk råd.  

Deltakerkommunene velger én representant som medlem, med én personlig vararepresentant, 

til representantskapet.  

Representantskapet vedtar samarbeidsavtalen for Helgeland interkommunalt politisk råd i 

henhold til kommunelovens § 18-4.  

 

2. Helgelandstinget/årsmøte 
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Helgelandstinget gjennomføres en gang hvert år, og er rådets årsmøte. Dette gjennomføres i 

andre kvartal. Her behandles budsjett, regnskap, strategi- og handlingsplan, og evt. andre 

overordnede saker.  

Til Helgelandstinget inviteres hver deltakerkommune med å stille med sitt formannskap, alle 

med møte-, tale- og forslagsrett. Ordfører og opposisjonsleder har også stemmerett. 

Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett. 

 

3. Regionrådet  

Regionrådet består av to representanter fra hver av deltagerkommunene; ordfører og 

opposisjonsleder.  

Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett i regionrådet.  

Leder- og nestleder velges for to år i det første møte etter kommunevalg. Etter to år tiltrer 

nestleder som leder og ny nestleder velges. 

Regionrådet kan danne aktuelle komiteer innenfor de strategiske områdene som regionrådet 

har fastsatt. Komiteene møtes i forkant av regionrådets møter, eller ved behov. De aktuelle 

komiteene velges for fire år (valgperioden), på samme møte. 

Rådmannsforum består av rådmennene fra deltakerkommunen. Forumet kan etablere 

fagnettverk innenfor ulike fagområder ved behov. Forumet velger selv sin leder. 

 

4. Arbeidsutvalget  

Arbeidsutvalget består av rådets leder, nestleder og fire valgte representanter fra regionrådet.  

Leder- og nestleder velges for to år i det første møte etter kommunevalg og er samfallende 

med leder- og nestleder i regionrådet. Etter to år tiltrer nestleder som leder og ny nestleder 

velges. Avgåtte leder fortsetter i AU som ordinært medlem. 

Én valgt representant for rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett. 

Arbeidsutvalget velges for fire år (valgperioden). 

Arbeidsutvalget forbereder regionrådsmøtene og samordner aktivitet i og mellom komiteene.  

Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra regionrådet. 

 

5. Sekretariatet  

Den daglige virksomheten ledes av en sekretariatsleder. Sekretariatsleder er øverste 

administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet på rådets vegne.  

Sekretariatet har kontorsted i Sandnessjøen med Alstahaug kommune som vertskommune. 

Representantskapet har fullmakt til å endre kontorsted og vertskommune. 
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Kommunale egenandeler skal finansiere regionrådets drift og administrasjon.  

Egenandeler til prosjekter tas som hovedregel av regionrådets utviklingsfond og 

samferdselsfond, inkludert prosjektledelse.  

Sekretariatslederen deltar i regionrådets møter med tale- og forslagsrett, og skal påse at det 

føres protokoll over rådets beslutninger.  

Sekretariatet skal, i den utstrekning arbeidsutvalget finner det hensiktsmessig, også fungere 

som sekretariat for andre permanente eller midlertidige interkommunale organ, komiteer, 

forum, og utvalg som arbeider innenfor regionrådets virkefelt.  

Sekretariatet foretar utredninger, driver saksbehandling og administrerer prosjekter i tråd med 

Helgeland interkommunalt politisk råd sine intensjoner og beslutninger. 

 

§ 4 LEGITIMITET  

Helgeland interkommunalt politisk råd er et eget rettssubjekt. 

I Helgeland interkommunalt politisk råd, Helgelandstinget/årsmøte, Helgeland regionråd og i 

arbeidsutvalget har de folkevalgte medlemmene stemmerett. 

Vedtak i Helgeland interkommunalt politisk råd, Helgelandstinget/årsmøtet, Helgeland 

regionråd og arbeidsutvalget gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor arbeidsutvalget har 

avgjørelsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtak inn for regionrådet.  

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

Helgeland interkommunalt politisk råd, Helgelandstinget/årsmøtet, Helgeland regionråd og 

arbeidsutvalget er vedtaksført når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til 

stede.  

 

§ 5 ØKONOMISK FORDELING  

Den enkelte medlemskommune deltar med like eierdeler og ansvarsdeler i selskapet, hvilket 

tilsvarer 1/12 hver. 

Driften av regionrådet finansieres av medlemskommunene ved årlig kontingent som beregnes 

slik:  

-  20 % av kommunes andel er basert på en fast sum og 80 % etter folketallet i kommunen per 

01.07 året før budsjettår. 

Den økonomiske fordelingen av utgifter til andre samarbeidsordninger i 

regionrådssammenheng avgjøres fra ordning til ordning. Fordelingsnøkkelen avgjøres på 

Helgelandstinget/årsmøtet og må vedtas i hvert enkelt kommunestyre. Eventuell ekstern 

finansiering trekkes fra før fordelinga mellom kommunene foretas.  

Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes finansiert gjennom anvendelse av for eksempel 

distriktspolitiske virkemidler og statlige tilskuddsordninger.  
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Den enkelte kommune bærer selv sine kostnader ved å delta i regionrådets møter og 

aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte-representanter.  

Regionrådet kan ikke ta opp lån.  

Vertskommunen ivaretar regnskap, revisjon, IKT og arkiv.  

Revidert regnskap skal godkjennes av Helgelandstinget/årsmøtet og sendes 

deltakerkommunene til orientering.  

 

Drift av sekretariatet  

Oppgaver og økonomi er bestemmende for bemanning (antall stillinger) av sekretariatet.  

Ansettelsesforhold knyttets til Helgeland interkommunalt politisk råd som eget rettssubjekt. 

(arbeidsgiveransvar, lønn, pensjon, kontorplass, osv.).  

Kommunale egenandeler fra medlemskommunene skal finansiere regionrådets aktivitet og 

administrasjon. Egenandeler til prosjekter finansieres av utviklingsmidlene/regionrådets 

fond/ekstern finansiering etter vedtak i regionrådet.  

 

§ 6 INNMELDING  

Opptak av nye medlemskommuner skal godkjennes av kommunestyrene i 

medlemskommunene.  

 

§ 7 UTTREDEN  

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Helgeland 

interkommunalt politiske råd og kreve seg utløst fra dette. Oppsigelsestiden knyttes til 

budsjettår. 

 

§ 8 OPPLØSNING  

Dersom 2/3 av deltakerkommunene er enige, kan rådet oppløses. Det enkelte kommunestyre 

gjør selv vedtak om det.  

Arbeidsutvalget forestår avviklingen av rådet og skal sørge for at de forpliktelser Helgeland 

politiske råd måtte ha blir dekket. Netto formue eller netto gjeld fordeles i samsvar med 

deltagerkommunenes eierandeler/ansvarsandeler. Vertskommunen skal ivareta 

avviklingsregnskapet og revisjon av avviklingsregnskapet. Avviklingsregnskapet i revidert 

stand fremlegges for endelig godkjennelse av Representantskapet. Rådet blir deretter å slette 

fra Brønnøysundregistrene. Vertskommunen skal ha ansvaret for oppbevaringen av rådets 

arkiver etter at rådet er oppløst. 

 

 

§ 9 REVISJON AV VEDTEKTER  
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Forslag til vedtektsendringer behandles i den enkelte kommune. Vedtektene vedtas på årsmøte, 

og trer i kraft når alle kommuner har gitt sin tilslutning til vedtektsendringen. 

 

Vurdering 

 

På basis av ovennevnte samarbeidsavtale og vedtekter vurderes etablering av Helgeland 

interkommunalt politisk råd som et godt og hensiktsmessig tiltak for å fremme Træna 

kommunes politiske interesser. 

 

Kostnadene ved drift av det foreslåtte organet vurderes å være meget begrensede, men 

forutsettes å ville kreve noen politiske og administrative ressurser. 

 

 

Træna 24.09.2019  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS (HAF) - EIERSTYRING OG 

ORGANISERING 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 026 M60  

Arkivsaksnr.: 18/186    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/19 Formannskap 30.09.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Kommunestyret vedtar rådmannens vedlagte utkast til styringsdokument for Helgeland 

Avfallsforedling IKS: Helgeland Avfallsforedling IKS- Eierstyring og selskapsledelse 

2. Rådmannen iverksetter arbeidet med å utarbeide en overordnet eierstrategi for 

Helgeland Avfallsforedling IKS. Arbeidet må forankres i selskapets styrende organer, 

og kommunestyret holdes løpende orientert om fremdriften. 

3. Eierstrategi for Helgeland Avfallsforedling IKS legges frem for kommunestyret for 

endelig behandling. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunen har stor frihet til å organisere tjenestene slik den finner det hensiktsmessig, enten 

som del av kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av selvstendige 

rettssubjekter.  

 

Når en kommune velger å organisere tjenestene sine innenfor kommunen som organisasjon, 

gjelder de styringssystemer som følger av kommuneloven. I de tilfellene hvor hele eller deler av 

virksomheten blir lagt over i egne rettssubjekter, som for eksempel aksjeselskaper eller 

interkommunale selskaper, må styringssystemene følge den aktuelle lovgivningen. 

Kommunestyrets styring av selskapet må skje i selskapets eierorgan. Kommunen har likevel det 

overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av de kommunale 

selskapene.  

 

Når virksomheter eller tjenester skilles ut og legges over i egne selskaper, vil betingelsene for 

folkevalgt styring og kontroll endres. I de senere år har det vært et større fokus på arbeidet 

med å styrke kommunenes eierstyring. Det er blant annet foreslått nye krav til utarbeidelse av 

eierskapsmeldinger i forslaget til ny kommunelov. 

 

Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) er et interkommunalt avfallsselskap eid av Hemnes 

Kommune, Lurøy Kommune, Nesna Kommune, Rana Kommune, Rødøy Kommune og Træna 

Kommune. Selskapet har siden 2003 vært organisert som et interkommunalt selskap.  

 

Representantskapet i HAF består av 21 representanter fordelt på 10 representanter fra Rana, 3 

representanter fra Hemnes og 2 representanter fra hver av de andre kommunene; Lurøy, 

Nesna, Rødøy og Træna. 
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Det har aldri vært utarbeidet en eierstrategi for selskapet, eller formulert noen krav til 

måloppnåelse eller forventninger utover det som ligger i selskapsavtalen. Dette har vært 

diskutert blant rådmennene i eierkommunene, og det har også politisk vært ytret et ønske om å 

foreta en gjennomgang av selskapet med sikte på å etablere prinsipper for god styring og 

selskapsledelse. 

 

Rådmennene i eierkommunene er enige om at det i første omgang er hensiktsmessig å 

gjennomgå, justere og revidere styringsdokumentene for selskapet, slik at disse er i tråd med 

gode prinsipper for eierstyring og selskapskontroll. I neste fase er det behov for å utarbeide en 

eierstrategi for selskapet, hvor eierkommunene klart og åpent kan uttrykke sine mål og 

strategier for selskapet. Her vil det være aktuelt å vurdere en rekke spørsmål av stor prinsipiell 

betydning, og kommunene bør være rustet til å vurdere og til å avveie ulike mulige strategiske 

veier for selskapet. 

 

Arbeidet med en eierstrategi for selskapet vil ta mye tid og ressurser i eierkommunene, og 

arbeidet må forankres i selskapet og dets styrende organer. Rådmennene i eierkommunene har i 

første omgang ønsket å nedfelle prinsipper og krav til eierstyring og kontroll med selskapets 

styrende organer.  

 

Dersom nevnte prinsipper blir vedtatt i samtlige eierkommuner vil rådmennene utarbeide 

forslag til konkrete styringsdokumenter for selskapets styrende organer. Styringsdokumentene 

legges fram for politisk behandling sammen med eierstrategien for selskapet. 

 

 

Vurdering: 

Kommunalt eide selskaper skal opptre som ansvarlige samfunnsaktører og være seg bevisst sitt 

samfunnsansvar. Samfunnsansvaret omfatter blant annet hensynet til lokalsamfunn, ansatte, 

miljø, menneskerettigheter, likestilling mv. Langsiktighet og forutsigbarhet fra eierne skal 

legges til grunn slik at selskapet skal ha tydelige rammer for sitt arbeid. 

 

Eierrollen krever at det utøves et synlig, tydelig, ryddig og profesjonelt eierskap. Ved 

interkommunalt eierskap vil også et samordnet eierskap være viktig. 

 

Rådmannen legger med dette frem et dokument som beskriver eierkommunenes prinsipper og 

krav til eierstyring og kontroll med selskapets styrende organer. Disse prinsippene kan 

vurderes inntatt i eierskapsmelding for selskapet som er planlagt utarbeidet i neste fase. 

 

Representantskapet bør vurdere om noen av disse krav og prinsipper bør nedfelles i 

selskapsavtalen. Bestemmelser om endringer i selskapsavtalen følger av Lov om 

interkommunale selskaper § 4. Dette bør sees i sammenheng med de styringsdokumenter som 

blir utarbeidet fra eiernes side. 

 

Rådmannen ønsker i samarbeid med rådmannsgruppen i eierkommunene å arbeide videre med 

en overordnet strategi for selskapet, som kan legges fram for politisk behandling. Samtidig vil 

rådmennene utarbeide forslag til konkrete styringsdokumenter for selskapet. 
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Vedlegg: 

 Helgeland Avfallsforedling IKS – Eierstyring og selskapsledelse 

 

 

Træna 23.09.2019  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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2. TERTIALRAPPORT 2019 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 19/100    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/19 Formannskap 30.09.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre tar 2. tertialrapport 2019 til orientering.  

 

2. Det er pr. august 2019 tilkommet både ekstra utgifter og ekstra inntekter i kommunen.  

På bakgrunn av dette foreslår rådmannen følgende budsjettjusteringer: 

 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 

Red. inntekter 

Økt inntekt/ 

Red. utgift 
  
Finans 

Økt renteinntekt 

 

Politisk 

Årets tv-aksjon 

Kjøp av varer og tjenester 

 

Kultur og idrett 

Avtale museum 

 

Bruk av lønnsreserve  

Administrasjon 

Undervisning 

Barnehage 

Pleie/omsorg 

Tekniske tjenester, bygg 

 

Undervisning 

Tilskudd og refusjoner 

Lønn vikar og sosiale utgifter 

Reiseutgifter skoleeiersamling 

Kjøp av varer og tjenester 

IKT prosjekter 

Bruk av avsatte midler fond 2018 

 

Administrasjon 

Ref. sykepenger 

Kjøp av tjenester 

Lønn og sosiale utg. 

Inventar og utstyr 

Arkiv i Nordland, avtale  

 

Pleie og omsorg 

Ref. sykepenger 

Lønn vikar og sosiale utgifter 

 

Teknisk administrasjon 

Ref. sykepenger 

Redusert lønnsutgift  

  
  
  
  
  

6 000 

50 000 

 

 

50 000 

 

 

60 000 

120 000 

30 000 

230 000 

60 000 

 

 

 

478 000 

30 000 

24 000 

300 000 

 

 

 

 

50 000 

56 000 

30 000 

30 000 

 

 

 

                

452 000 

 

 

                 

  
  

150 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 

 

 

 

 

 

 

 

532 000 

 

 

 

 

300 000 

 

 

166 000 

 

 

 

 

 

 

                

452 000 
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Arealplan og kystsoneplan 

 

Drift av kommunale bygg 

Lønn  

 

Næring 

Utlån F-sak 35/18 

Bruk av fond A 

 

                210 

000 

                 

                 

                

150 000 

 

 

                

350 000 

 

209 000 

               151 000 

 

 

 

 

 

 

                 

                350 

000 

  

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunestyrets vedtak i sak 09/05 om budsjettprosess, hvor det ble vedtatt at det skal være 

rapportering hvert tertial. 

 

Fakta: 

Rapporten viser mål- og økonomistatus pr 30.08.2019. 

 

Vurdering: 

Rådmannen har ingen merknader ut over det som framkommer i 2. tertialrapport som følger 

vedlagt. 

 

Vedlegg: 

2. tertialrapport 2019 

 

 

Træna 23.09.2019  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

 

 

 

 


