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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/220    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/17 Formannskap 30.11.2017 

 

 

Vedtak gjort i henhold til delegert myndighet: 

17/36 18.10.2017 DS  32/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Revygruppa Sjettsú – lørdag 4. november 2017  

SKJENKEBEVILLING - EN BESTEMT ANLEDNING 2017  

 

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

15/49-7 26.09.2017 RÅDM/RÅDM/GE 033 

1079/17 Valgnemnda 

AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMNDER - 

MULIGHET TIL Å STILLE MED REPRESENTANTER TIL NEMND PÅ 

DISTRIKTSNIVÅ  

 

Ordfører orienterer: 
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KULTUR- OG MILJØPRIS 2017 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 17/189    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/17 Formannskap 30.11.2017 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Utlysing av Kultur- og miljøprisen, frist for forslag ble satt til 31. oktober 2017. 

 

Fakta: 

Prisen er bekjentgjort via «Utposten», på Træna kommunes hjemmeside og facebookside, 

samt ved oppslag på Husøy og Selvær. 

 

Det var innen fristens utløp kommet inn tre forslag.  

 

Kultur- og miljøprisen ble opprettet av Kommunestyret i møte 21.02.2000 sak 10/00. Den har 

i løpet va disse årene blitt tildelt: 

 

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 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er på Træna kommunes driftsbudsjett for 2017 under rammeområde 2600 Kulturformål 

avsatt kr 6 000 til Kultur- og miljøpris. 
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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: 

Retningslinjer for Kultur- og miljøpris 

Forslagene er unntatt offentlighet 

 

Træna 09.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT 

TILRETTELAGT HELDØGNSTJENESTE - SLUTTBEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: H12  

Arkivsaksnr.: 17/45    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/17 Formannskap 14.06.2017 

51/17 Formannskap 18.10.2017 

3/17 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 29.11.2017 

58/17 Formannskap 30.11.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forskrift datert 04.08.2017. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

Træna formannskap vedtok i møte 4.6.2017, sak 36/17 å legge utkast til forskrift angående rett 

til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjeneste ut på 

høring med frist 04.08.2017. 

 

Innen høringsfristen var det ikke kommet inn noen kommentarer. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at forslaget til ny forskrift vedtas. 

 

Vedlegg: 

Forskrift datert 04.08.2017. 

 

 

Træna 03.10.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Pernille Øijord 

rådmann        saksbehandler 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 14.06.2017 sak 36/17 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommune legger utkast til forskrift om kommunal rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjeneste på høring i 4 uker, jf. 

forvaltningsloven kap. VII.   

 

Behandling: 

Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommune legger utkast til forskrift om kommunal rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjeneste på høring i 4 uker, jf. 

forvaltningsloven kap. VII.   

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 18.10.2017 sak 51/17 

 

Behandling: 

Etter forslag fra Unni Jakobsen Træna AP, ble saken enstemmig sendt tilbake til 

administrasjonen, som ble bedt om at Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede behandlet 

forskriften før videre politisk behandling. 

 

Vedtak: 

Saken behandles av Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede før videre politisk behandling  

 

 

 

Behandling i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 29.11.2017 sak 3/17 

Fellesrådets uttalelse vil bli lagt frem direkte i møte. 
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VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT TRÆNA - STØTTE FRA 

NÆRINGSFOND REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2018, 2019, 2020 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 233 U01 &40  

Arkivsaksnr.: 14/210    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/17 Formannskap 30.11.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Det gis et tilskudd på kr 300 000 til videreføring av Utviklingsprosjekt Træna, fordelt 

på kr 100 000 for hvert av prosjektårene 2018, 2019 og 2020. 

 

2. Beløpet belastes næringsfond Regionale utviklingsmidler. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Vedtak i K-sak 6/17 (møte 20.04.2017):  

Træna kommune søker Nordland fylkeskommune om å få forlenge utviklingsprosjektet Tenk 

Træna i inntil 3 nye år. 

 

Fakta: 

I søknaden til Nordland fylkeskommune (Nfk) er det budsjettert med, slik det var ved 

opprettelsen av utviklingsprosjektet, (jfr F-sak 73/14, møte 26.11.2014) kr 100 000 hvert år i 

tre år fremover (2018, 2019 og 2020)  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunen binder opp kr 300 000 av tildelte midler på næringsfond Regionale 

utviklingsmidler. Saldo på dette fondet er pr dags dato på ca kr 580 000. 

 

Vurdering: 

Utviklingsprosjektet er og vil fortsatt være viktig for Træna kommune. Rådmannen anbefaler 

derfor at det avsettes kr 300 000 av næringsfond Regionale utviklingsmidler til videreføringen 

av utviklingsprosjektet. 

 

 

Træna 20.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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GJESTEKAI I SELVÆR - SØKNAD OM TILSKUDD - NÆRINGSFOND 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243 P28  

Arkivsaksnr.: 17/66    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/17 Formannskap 30.11.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Selvær Bygdeutvikling gis et tilskudd på kr 50 000,- til dekning av kostnader med å 

legge ut nytt flytekai/gjestekai i Selvær. 

2. Det forutsettes at gjesteplasser merkes. 

3. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler og 

utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad datert 19.10.2017 fra Selvær Bygdeutvikling v/ Heidi Pedersen. 

 

Fakta: 

Selvær Bygdeutvikling søker om tilskudd til nytt gjestekai i Selvær. Tilbud på et flytekai på ca 

60 kvadratmeter er innhentet og har en kostnadsramme på ca 150 000 inklusive dekke, 

fortøyninger, frakt og utsett. I tillegg regner de med å bruke en del timer på dugnad.  

 

De håper kommunen kan være med på å sponse utgiften, slik at de får en god gjestekai, som 

kan brukes av både kommunens egne innbyggere og av tilreisende båtturister.  

Videre opplyser de at Selvær Handel jobber med å få satt opp drivstoffanlegg for bensin. 

Bensintank er innkjøpt, og så snart alle papirer er på plass vil tanken monteres opp. Tanken 

er å få lagt det opp slik at de med småbåter kan fylle fra flytekaiet. Dette kaiet er tenkt til bruk 

for de som trenger et sted å ligge i noen timer, ikke for langtidsbruk. 

 

Det nye kaiet er tenkt plassert der kommunens flytekai lå tidligere. Træna kommunestyre 

fattet i K-sak 9/17 følgende vedtak: 

1. Kommunal flytebrygge i Selvær selges til Selvær Bygdeutvikling for kr 1.  

2. Salget forutsetter at brygga vedlikeholdes og at den brukes til allmennyttige formål.  

3. Kommunal tomt i tilknytning til flytekaia selges til Selvær Bygdeutvikling. Salgsprisen 

blir i hht vanlig tomtepris.  

4. Kommunen har gjenkjøpsrett til både tomt og brygge.  

 

Det har tidligere blitt gitt tilskudd til kostnader ved å legge ut flytekai på Sanna ved Sannas 

Venner (F-sak 32/10), på Rødskjærholmen ved Øivind Holmen (F-sak 33/10) og på Husøy 

ved Træna Båtforening (F-sak 31/14), som hver har fått et tilskudd på kr 50 000. 

 

Vurdering: 

I vedtatt kommuneplan er et av satsningsområdene at vi skal ha et næringsliv i utvikling og 

med et delmål: Turisme- og opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale 
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næringsliv. En av strategiene er at vi skal drive Aktiv tilretteleggelse for aktører som ønsker å 

utvikle reiseliv- og opplevelsestilbud på Træna.  

 

I vedtektene til næringsfond, under del A Formål pkt 6 fremgår det at det kan gis 

næringsstøtte til blant annet kommunale fellestiltak. Da mange ønsker å besøke Selvær også 

ved egen eller leid båt, vil god infrastruktur være med på å bidra til ønsket vekst i vår 

turismenæring.  

 

Når det gis midler av fellesskapet til et slikt tiltak, bør det i vedtaket om tildeling av midlene 

settes krav om merking av gjesteplasser.  

 

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at Selvær Bygdeutvikling gis et tilskudd på kr 

50 000,- til innkjøp og utlegging av ny flytebrygge. Tilskuddet belastes næringsfond 

Regionale utviklingsmidler. 

 

  

Vedlegg: 

Kostnad med finansiering 

 

 

Træna 10.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - NY MOTOR OG GEAR - O. M. 

SVENDSEN 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 15/313    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/17 Formannskap 30.11.2017 

 

INNSTILLING: 

Søknad fra Odd Magne Svendsen om 50 % støtte fra næringsfond til investering i ny motor og 

gear avslås. Avslaget begrunnes med at næringsfondet er et toppfinansieringsorgan etter at 

andre finansieringsmuligheter er utnyttet, jfr vedtektenes pkt A 9). 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Odd Magne Svendsen datert 12.10.2017, med tilleggsopplysninger datert 

23.10.2017. 

 

Fakta: 

Svendsen er selvstendig næringsdrivende, arbeidsplassen hans er fiskebåten «Sannagutt». Han 

opplyser i sin søknad at han har kostet ny motor og gear til båten – noe som medførte en 

kostnad på totalt kr 676 000,-. Han søker næringsfondet om 50% (jfr søknad datert 12.10.17) 

tilskudd til denne investeringen. Han har levert faktura på dette og opplyser på telefon at disse 

er betalt.  

 

På forespørsel fra saksbehandler om hvordan Svendsen har finansiert denne investeringen 

svarer han følgende på e-post datert 23.10.17: 

Etter samtale med både Ordfører og varaordfører Per Pedersen og Lena Holmen ble jeg 

oppfordret til å søke om tilskudd til denne investeringen. 

 

Har på alle mine tidligere søknader fra start av fått avslag på hjelp støtte til min 

arbeidsplass, og har heller ikke den store trua på noe nå heller tross det heter vi satser på 

fiskeri her ute. 

Sist jeg søkte var da eg fornyet hele propellsystemet til arbeidsplassen min. Fikk ei strålende 

innstilling på det fra Rådmannen, men den gang og Nei. 

Har nå fått siste faktura fra verksted jeg var på, og sender den til deg. 

Det er det eg har av opplysninger, Noen finansieringsplan her eg ikke, betaler fakturaene og 

ferdig med det. Presiserer at det er tilskudd av den totale summen kr 676 000,- jeg søker om. 

Ikke lån…. 

 

Svendsen har investert et stort beløp i sin arbeidsplass, noe som gjør at han nå har en båt som 

«vil være en trygg arbeidsplass i sin levetid» som han sier.  

 

I vedtatte vedtekter for kommunalt næringsfond heter det i del A-Formål blant annet følgende: 
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Næringsfondets formål er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av 

eksisterende virksomhet og bedrifter i Træna kommune. Det skal vektlegges at tiltaket gir økt 

antall arbeidsplasser eller trygger utsatte arbeidsplasser.  

 

Det står videre i pkt 8) at næringsfondets midler ikke kan benyttes til sanering av gjeld og 

driftstilskudd til bedrifter samt i 9) at fondet er et toppfinansieringsorgan som yter lån og 

tilskudd etter at andre finansieringsmuligheter er utnyttet. 

 

Tidligere, før 2009/2010, har det blitt gitt tilskudd fra næringsfondet til kostnader fiskere 

hadde på sine fiskebåter, Svendsen var da en av dem som fikk et tilskudd på kr 36.127 - 15 % 

(PU-sak 33/07) av kostnadene til ombygging av fiskebåten «Sannagutt». 

 

Dette var en etablert praksis – å gi 15 % tilskudd til investeringer. En praksis som opphørte i 

2009/2010 etter politiske signaler, med bakgrunn i at en da så at næringsfondet var på vei til å 

bli brukt opp og at det da ikke var midler igjen til nyetableringer. Det ble da bedt om at 

administrasjonen i sin saksbehandling vektla at fondet skulle være et toppfinansieringsorgan 

som skulle yte lån og tilskudd etter at andre finansieringsmuligheter er utnyttet. 

 

Vurdering: 

Næringsfondets formål sier at det, i vurderingen av om lån og tilskudd skal gis, skal 

vektlegges at tiltaket gir økt antall arbeidsplasser eller trygger utsatte arbeidsplasser, i dette 

tilfellet mener administrasjonen at disse kriteriene ikke er oppfylt. Svendsen har finansiert og 

betalt investeringen av egne midler, han har ikke hatt behov for lån for å finansiere bytte av 

motor og gear. Han har heller ikke hatt behov for en toppfinansiering fra næringsfondet. På 

denne bakgrunn anbefaler rådmannen at søknaden avslås. 

 

Vedlegg: 

Vedtekter næringsfond 

 

 

Træna 10.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - OPPGRADERING AV STRØM I 

BÅT - S. AMUNDSEN 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 17/208    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/17 Formannskap 30.11.2017 

 

INNSTILLING: 

Søknad fra Sigbjørn Amundsen om tilskudd fra næringsfond til installering av nytt 

strømsystem i sin fiskebåt avslås. Avslaget begrunnes med at næringsfondet er et 

toppfinansieringsorgan etter at andre finansieringsmuligheter er utnyttet, jfr vedtektenes pkt A 

9). 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Sigbjørn Amundsen datert 03.11.2017. 

 

Fakta: 

Amundsen er selvstendig næringsdrivende, arbeidsplassen hans er fiskebåten «Hilde-Helene». 

Han søker om et tilskudd fra Træna næringsfond til dekning av utgifter i forbindelse med 

installering av nytt strømsystem i sin fiskebåt. Han har hatt en utgift til dette på kr 227 840,-. 

Kopi av regning fra elektriker ligger ved søknaden. 

 

Amundsen skriver følgende i sin søknad: 

Viser til vedtekter for næringsfond A og B Træna kommune, hvor det blant annet står at; 

Næringsfondets formål er videreutvikling av eksisterende virksomheter og bedrifter i Træna 

kommune. Videre står det beskrevet at; tiltaket skal trygge utsatte arbeidsplasser. 

 

Høsten 2016 ble jeg tvunget til å skrifte ut et analogt ekkolodd og pga modernisering av 

ekkolodd, måtte jeg installere et digitalt ekkolodd og ekkolodd Botten under båten. Etter 

denne installeringen viste det seg at det oppsto strømlekkasje i hele båten, som følge av 

installering av nytt digitalt utstyr. Det ble påvist en forstyrrelse på nytt ekkolodd som gjorde 

store utslag på hele det elektriske anlegget om bord i båten. Etter flere turer til mekanisk slip 

både i Sandnessjøen og på Sleneset, ble det til slutt anbefalt av både mekanisk verksted og 

elektriker at jeg måtte installere nytt strømsystem slik at nytt digitalt utstyr fungerte riktig 

sammen med resten av anlegget om bord. 

 

Dette ble påbegynt i november 2016, avslutt i januar 2017.  

 

På forespørsel fra saksbehandler om hvordan Amundsen har finansiert denne investeringen, 

opplyses det at det er finansiert over drift, han har ikke tatt opp lån til denne investeringen. 

 

I vedtatte vedtekter for kommunalt næringsfond heter det i del A-Formål blant annet følgende: 
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Næringsfondets formål er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av 

eksisterende virksomhet og bedrifter i Træna kommune. Det skal vektlegges at tiltaket gir økt 

antall arbeidsplasser eller trygger utsatte arbeidsplasser. 

 

Det står videre i pkt 8) at næringsfondets midler ikke kan benyttes til sanering av gjeld og 

driftstilskudd til bedrifter samt i 9) at fondet er et toppfinansieringsorgan som yter lån og 

tilskudd etter at andre finansieringsmuligheter er utnyttet. 

 

Tidligere, før 2009/2010, har det blitt gitt tilskudd fra næringsfondet til kostnader fiskere 

hadde på sine fiskebåter, Amundsen var da en av dem som fikk et tilskudd på kr 47 893 – 15 

% (F-sak 51/08) av kostnadene til endringer på M/K «Hilde Helene». 

 

Dette var en etablert praksis – å gi 15 % tilskudd til investeringer. En praksis som opphørte i 

2009/2010 etter politiske signaler, med bakgrunn i at en da så at næringsfondet var på vei å bli 

brukt opp og at det da ikke var midler igjen til nyetableringer. Det ble da bedt om at 

administrasjonen i sin saksbehandling vektla at fondet skulle være et toppfinansieringsorgan 

som skulle yte lån og tilskudd etter at andre finansieringsmuligheter er utnyttet. 

 

Vurdering: 

Næringsfondets formål sier at det, i vurderingen av om lån og tilskudd skal gis, skal 

vektlegges at tiltaket gir økt antall arbeidsplasser eller trygger utsatte arbeidsplasser, i dette 

tilfellet mener administrasjonen at disse kriteriene ikke er oppfylt. Amundsen har finansiert og 

betalt investering av egne midler, han har ikke hatt behov for lån for å finansiere installasjon 

av nytt strømsystem i sin båt. Han har heller ikke hatt behov for en toppfinansiering fra 

næringsfondet. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at søknaden avslås. 

 

 

Træna 20.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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KOMMUNALE AVGIFTER 2018 - VANN, AVLØP, RENOVASJON OG FEIING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: M00  

Arkivsaksnr.: 16/219    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 29.11.2017 

63/17 Formannskap 30.11.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar følgende satser for kommunale avgifter 2018; vann, avløp, 

renovasjon og feiing. Endringene gjelder fra 01.01.2018: 

1. Vannavgift økes med 10 % 

2. Avløpsavgift økes med 10 % 

3. Renovasjon. Justeres årlig etter satser fastsatt av HAF (prognose tilsier 12 % økning). 

4. Feiing. Justeres årlig etter satser fastsatt av Rana kommune (prognose tilsier 2,6 % 

økning). 

5. Betaling for vann, avløp og feiing økes fra 3 til 4 årlige terminer fra 2018. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Fakta: 

1. Vannavgift økes med 10 % - stipulert forbruk for næringslivet ble ikke så stort som det var 

beregnet i 2017 og i tillegg vil det bli et underskudd på 2017 som må dekkes inn. 

 

2. Avløpsavgift økes med 10% - årsaken til økningen er at et underskudd for 2016 som må 

dekkes inn i perioden 2018 – 2020.  

 

3. Renovasjon økes i henhold til satser fra HAF. Det er representantskapet i HAF som 

fastsetter priser på renovasjon.  

 

4. Feieravgift - denne tjenesten kjøpes fra Rana kommune og det er deres satser som ligger til 

grunn for beregningen. 

 

5. Næringslivet med stort vannforbruk blir det gjennomført månedlig avlesning og 

fakturering, husstander og andre vil bli fakturert 4 ganger i året. 

 

Vedlegg: 

Satser for 2017, datert 02.06.16 

Beregning av selvkost – vannsektor 2018. 

 

Træna 20.11.2017  

Liv Hege Martinussen     Gunn Eliassen  

rådmann       saksbehandler 
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  Sak  64/17 

 

Side 16 av 17   

LØNNSMIDLER - AVSETNING TIL FOND 2017 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/216    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/17 Formannskap 30.11.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Følgende budsjettregulering foretas: 

Rammeområde for administrasjon reduseres med kr 400 000 og avsettes til disposisjonsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/Fakta: 

Lokale forhandlinger er ikke sluttført i 2017. 

 

I budsjett for 2017 er det avsatt midler til lokale forhandlinger. Budsjett 2018 er det ikke 

avsatt nok til å dekke både hovedoppgjør og lokale forhandlinger for 2017.  

 

Rådmannen forslår derfor at kr 400 000 av avsatte lønnsmidler 2017 avsettes til 

disposisjonsfond og overføres til budsjett 2018. 

 

 

Træna 21.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 
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BUDSJETT 2018 - HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2021 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 17/123    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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65/17 Formannskap 30.11.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre vedtar forslag til driftsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 

2021 slik det fremgår av oversikten i budsjettskjema 1A og 1B. 

 

2. Bruk av pensjonsfond KLP til reduksjon av årlig pensjonspremie med kr 700 000 for 

perioden 2018 – 2021. 

 

3. Træna kommunestyre vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2018 og økonomiplan 

2018 – 2021, slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B. 

 Nye investeringstiltak iverksettes ikke før det er foretatt endelig kostnadsoverslag og  

finansieringsplan for det enkelte prosjekt er vedtatt. 

 

4. Træna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2018 og 

mål/utfordringer i handlingsprogrammet 2018 – 2021. 

 

5. Det foretas slik utligning: 

Etterskuddsskatt og forskuddstrekk av inntekt etter skattebetalingsloven utlignes i 

henhold til Stortingets vedtak om skatteøre. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018 – 2021 legges frem for 

behandling. 

 

Vedtatte gebyrer/ leieinntekter og forslag til økning i gebyrer for vann, kloakk, renovasjon og 

feiing er tatt inn i budsjett 2018 og handlingsprogram 2018 – 2021. 

 

Vedlegg: 

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018 – 2021. 

 

Træna 20.11.2017  

Liv-Hege Martinussen        

rådmann         
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