Træna kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Fjernmøte - SKYPE
Møtedato: 01.04.2020
Tid: 15:30
Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800
Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Træna kommunes hjemmeside.
Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Jan Helge Andersen
Marianne Olsen Sjøset
Bjørn Olsen
Trond Vegard Sletten
Jan Agnar Willumsen
Kristine Monsen
Ida K. W. Holmen
Nina-Karin Blomsø
Per Pedersen
Lena Holmen
Geir Anders Sjøset

Forfall Møtt for

Ordfører vil – før møtet – sende ut link for pålogging til Skype.
SAKSLISTE
Saksnr.
12/20

Arkivsaksnr.
Tittel
20/70
REFERAT OG MELDINGER

13/20

20/79
INFORMASJON VEDRØRENDE KORONA-PANDEMIEN - COVID-19
TIL FORMANNSKAPET 25.03.2020

14/20

09/283
TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD
OM OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD

15/20

16/5
FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE ÅRSMELDING 2019

16/20

13/164
RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND - REVIDERING

17/20

20/12
KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP
2019

18/20

20/13
REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2019

19/20

19/270
FINANSIERING- REPARASJON BASSENG OG GARDEROBER
TRÆNAHALLEN

20/20

15/273
ENDRING AV KNUTEPUNKT - TRÆNARUTEN /
HELGELANDSPENDELEN

21/20

16/354
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020 - REVIDERING

Træna, 26.03.2020
Jan Helge Andersen
ordfører

Sak 12/20
REFERAT OG MELDINGER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunn Eliassen
20/70

Saksnr.: Utvalg
4/20
Kommunestyret
12/20
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
12.03.2020
01.04.2020

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.03.2020 sak 4/20
Behandling:
SAKEN UTSATT
Vedtak:
SAKEN UTSATT

Ordfører orienterer:
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Sak 13/20
INFORMASJON VEDRØRENDE KORONA-PANDEMIEN - COVID-19 TIL
FORMANNSKAPET 25.03.2020

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunn Eliassen
20/79

Saksnr.: Utvalg
13/20
Formannskap
13/20
Kommunestyret

Arkiv: X20

Møtedato
25.03.2020
01.04.2020

INNSTILLING:
Ordfører informerer følgende i Formannskapets møte 25.03.2020 om Kriseledelsens arbeid i
forbindelse med Covid-19:
13.03.2020

Ble krisestab satt for første gang i forbindelse med Covid-19, det ble laget et
Infoskriv til innbyggerne
15.03.2020 Nytt møte i kriseledelsen hvor kommunelegen/smittevernlegen fattet et vedtak
i medhold av smittevernloven § 4.1 5 ledd om utvidet karantene (Helgeland) og
det ble vedtatt å leie Rorbuer på Husøy / Selvær for personer som ikke kunne
være i hjemmekarantene.
16.032020
Kommunen etterlyser ledige ressurser for å lage en liste over personell som kan
benyttes spesielt på helse om det blir behov
17.03.2020 Rådmannen fikk overlevert en slik liste fra sektorene
21.03.2020 Nytt møte i Kriseledelsen hvor smittevernlegen videreførte den utvidet
karantene (Helgeland) i ytterligere sju dager.
25.03.2020 Ordfører, kommunelege og rådmann deltok på fylkesmannens ukentlige
Skype-møte om Koronasituasjonen. Her ble det poengtert at smittevernlegen
ikke så mange ganger kan foreta et «hastevedtak» før kommunestyret må
behandle dette.

SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn:
Vedtatte (K-sak 13/19) overordnet beredskapsplan for Træna kommune, hvor det på side 5
under Kriseledelsens ansvar blant annet står:
«Jevnlig orientere formannskap og kommunestyre ved håndtering av langvarige uønskede
hendelser».
Fakta:
Ordfører har i e-post datert 23.03.2020 innkalt Træna formannskap:
Det er satt opp et formannskapsmøte den 25. mars - det er ingen saker til dette møte pga
administrative problemer med karantener, hjemmeskole osv. Men jeg tenker at vi tar dette
møtet uansett og informasjon vedrørende korona-pandemien og hva som er gjort i kommunen
vil bli gitt på dette møtet.
Vi må også se litt på møteplanen fram til sommeren må vi justere på denne?
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Så tenker jeg at vi tar dette møte på Skype (blir en grei øvelse for fortsettelsen). Det vil kom
en egen e-post til formannskapsmedlemmene med hvordan man kobler oss sammen. Så er det
kort frist og uvanlige tider så møte tidspunktet for møte blir kl 15.00, regner med at alle er
ferdig med hjemmeskole da. Skulle det bli vanskelig så må vi kunne forskyve litt.
Så vil jeg lage et notat til medlemmer og vara til kommunestyret vedrørende hva som er gjort.
Slik at dere er informert alle sammen.
Træna 25.03.2020
Jan Helge Andersen
ordfører
Rådmanns innstilling:
Ordfører informerer om Kriseledelsens arbeid i forbindelse med Covid-19
Behandling/vedtak i Formannskap den 25.03.2020 sak 13/20
Behandling:
Ordfører informerte følgende:
13.03.2020 Ble krisestab satt for første gang i forbindelse med Covid-19, det ble laget et
Infoskriv til innbyggerne
15.03.2020 Nytt møte i kriseledelsen hvor kommunelegen/smittevernlegen fattet et vedtak
i medhold av smittevernloven § 4.1 5 ledd om utvidet karantene (Helgeland) og
det ble vedtatt å leie Rorbuer på Husøy / Selvær for personer som ikke kunne
være i hjemmekarantene.
16.032020
Kommunen etterlyser ledige ressurser for å lage en liste over personell som kan
benyttes spesielt på helse om det blir behov
17.03.2020 Rådmannen fikk overlevert en slik liste fra sektorene
21.03.2020 Nytt møte i Kriseledelsen hvor smittevernlegen videreførte den utvidet
karantene (Helgeland) i ytterligere sju dager.
25.03.2020 Ordfører, kommunelege og rådmann deltok på fylkesmannens ukentlige
Skype-møte om Koronasituasjonen. Her ble det poengtert at smittevernlegen
ikke så mange ganger kan foreta et «hastevedtak» før kommunestyret må
behandle dette.
Kristine Monsen
stilte spørsmål om den økonomiske situasjonen, og hva karantenene kostet Træna kommune.
Dette med bakgrunn i at kriseledelsen etter vedtatt beredskapsplan har fullmakt til å iverksette
tiltak og belaste Træna kommune økonomisk inntil kr 50.000,-.
Rådmannen svarte at det skulle gis en økonomisk oversikt i berammet møte i kommunestyret
01.04.2020.
Lena Holmen
var bekymret over hvordan vi skal kunne ivareta offentligheten i fremtidige møter?
Bjørn Olsen
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Stilte spørsmål om hvem som tar avgjørelsen om hvem som skal i karantene på Rorbuferien.
Rådmannen svarte at det gjorde hun i medhold av smittevernlegen sitt vedtak.
Olsen stilte også spørsmål om kommunen har permittert noen av sine ansatte.
Svaret fra rådmannen er nei det er ikke gjort.
Møteplanen
Det ble diskutert om denne må endres og det ble bestemt at den bli satt på sakskartet til
kommunestyrets møte 01.04.2020.
Kommunestyrets møte 01.04.2020 gjennomføres som et Skypmøte i henhold til nylig vedtatt
midlertidig forskrift om fjernmøter og av det starter kl 15:30.
Vedtak:
Ordfører informerer om Kriseledelsens arbeid i forbindelse med Covid-19:
13.03.2020

Ble krisestab satt for første gang i forbindelse med Covid-19, det ble laget et
Infoskriv til innbyggerne
15.03.2020 Nytt møte i kriseledelsen hvor kommunelegen/smittevernlegen fattet et vedtak
i medhold av smittevernloven § 4.1 5 ledd om utvidet karantene (Helgeland) og
det ble vedtatt å leie Rorbuer på Husøy / Selvær for personer som ikke kunne
være i hjemmekarantene.
16.032020
Kommunen etterlyser ledige ressurser for å lage en liste over personell som kan
benyttes spesielt på helse om det blir behov
17.03.2020 Rådmannen fikk overlevert en slik liste fra sektorene
21.03.2020 Nytt møte i Kriseledelsen hvor smittevernlegen videreførte den utvidet
karantene (Helgeland) i ytterligere sju dager.
25.03.2020 Ordfører, kommunelege og rådmann deltok på fylkesmannens ukentlige
Skype-møte om Koronasituasjonen. Her ble det poengtert at smittevernlegen
ikke så mange ganger kan foreta et «hastevedtak» før kommunestyret må
behandle dette.
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TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD OM
OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
8/20
5/20
14/20

Gunn Eliassen
09/283

Arkiv: 243

Utvalg
Formannskap
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
27.02.2020
12.03.2020
01.04.2020

INNSTILLING:
Søknad om omgjøring av tilstått lån til tilskudd til Træna Handel Eiendom AS og Træna
Handel AS avslås, med begrunnelse i at det ikke er et økonomisk godtgjort at de ikke kan
tilbakebetale restgjelden på sine to næringslån.
SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn:
Søknad fra Gunn Olsen om å få omgjort restgjelden til tilskudd på næringslån til Træna Handel
Eiendom AS (F-sak 81/09) og Træna Handel AS (F-sak 30/10).
Fakta:
Restgjeld pr januar 2020 er på:
Træna Handel Eiendom AS
Træna Handel AS

kr 123 179,73
kr 123 543,00

På forespørsel fra administrasjon i Træna kommune gir de følgende begrunnelse for sin søknad:
Grunnen til denne søknaden har bakgrunn fra tidligere søknader om tilskudd, hvor vi fikk
avslag, men tilbud om lån som vi aksepterte.
I ettertid har vi en gang søkt om å få lånene omgjort til tilskudd der vi fikk avslag igjen, men
nye 3 års avdrag og rentefrihet.
Nå når lånene er delvis nedbetalt prøver vi igjen, med håp om større velvillighet fra
kommunen til å støtte vår bedrift.
Træna Handel Eiendom AS ble i F-sak 81/09 gitt et lån fra Træna næringsfond A, til utvidelse
av forretningslokalet på Træna på kr 250 000 over 10 år med rente og avdragsfrihet i 3 år.
Træna Handel AS ble i F-sak 30/10 gitt et lån fra Træna næringsfond A, til tilrettelegging av
butikklokale, for å møte behov fra økt turisme og fiskeri på kr 150 000 med 10 års avdragstid
og 3 års avdrags- og rentefritak.
I F-sak 30/15 ble følgende vedtak fattet:
1. Det innvilges 3 års rente- og avdragsfritak på lån nr 227323 (utestående saldo pr 1.juni
2015 kr 150 000) og lån nr 216693 (utestående saldo pr 1.juni 2015 kr 202 737,73)
2. Ved behov for ytterligere avdragsfritak utover 3 år må det søkes på nytt
3. Omkostninger til låneadministrasjon under fritaksperioden på 3 år dekkes av Træna
Handel AS.
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Vurdering:
Det har ikke tidligere vært praksis å omgjøre innvilgede næringslån til næringstilskudd.
Begrunnelse for dette har vært at når man gir støtte som lån og bedriften etter hvert klarer seg
selv økonomisk, kan lån tilbakebetales og gis videre til nye / andre bedrifter. På denne måten
vil det kunne være tilgjengelige midler til å yte næringsstøtte.
Træna Handel Eiendom AS og Træna Handel AS har ikke gitt økonomiske begrunnelser for
sitt ønske om å omgjøre lån til tilskudd. De skriver i sin søknad at de håper på større
velvillighet fra kommunen til å støtte deres bedrift. På denne bakgrunn innstilles det på å avslå
søknaden.
Vedlegg:
Søknad datert 27.01.2020
Vedlegg til søknad datert 28.01.2020
Træna 11.02.2020
Liv-Hege Martinussen
rådmann

Gunn Eliassen
saksbehandler

Rådmanns innstilling:
Søknad om omgjøring av tilstått lån til tilskudd til Træna Handel Eiendom AS og Træna
Handel AS avslås, med begrunnelse i at det ikke er et økonomisk godtgjort at de ikke kan
tilbakebetale restgjelden på sine to næringslån.
Behandling/vedtak i Formannskap den 27.02.2020 sak 8/20
Behandling:
Marianne O. Sjøset ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at eier Ole J. Olsen er
hennes onkel.
Bjørn Olsen ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i sitt nære vennskap med Gunn og
Ole J. Olsen.
De forlot møtet og Trond Vegard Sletten og Ida K. W Holmen tiltrådte møtet under
behandling av habilitetsspørsmålet og den videre behandling av saken.
Marianne O. Sjøset ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 første
ledd bokstav b. Bjørn Olsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6
andre ledd.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om omgjøring av tilstått lån til tilskudd til Træna Handel Eiendom AS og Træna
Handel AS avslås, med begrunnelse i at det ikke er et økonomisk godtgjort at de ikke kan
tilbakebetale restgjelden på sine to næringslån.
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.03.2020 sak 5/20
Behandling:
SAKEN UTSATT
Vedtak:
SAKEN UTSATT
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Sak 15/20
FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
3/20
6/20
15/20

Gunn Eliassen
16/5

Arkiv: 033

Utvalg
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
04.02.2020
12.03.2020
01.04.2020

INNSTILLING:
Årsmelding datert 15.01.2020 for året 2019 godkjennes.
SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn/Fakta:
I Fellesrådets retningslinjer punkt 6, 7 ledd heter det:
«Rådet utarbeider hvert år en melding om sin virksomhet. Årsmeldingen legge fram for
kommunestyret til behandling».
Vedlegg:
Fellesråd for eldre og funksjonshemmede – årsmelding 2019
Træna 15.01.2020
Liv-Hege Martinussen
rådmann

s

Gunn Eliassen
saksbehandler

Rådmanns innstilling:
Årsmelding datert 15.01.2020 for året 2019 godkjennes.
Behandling/vedtak i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 04.02.2020 sak 3/20
Behandling:
Årsmelding for året 2019 ble godkjent uten anmerkning.
Vedtak:
Årsmelding datert 15.01.2020 for året 2019 godkjennes.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.03.2020 sak 6/20
Behandling:
SAKEN UTSATT
Vedtak:
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SAKEN UTSATT
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Sak 16/20
RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND - REVIDERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
4/20
7/20
16/20

Gunn Eliassen
13/164

Utvalg
Formannskap
Kommunestyret
Kommunestyret

Arkiv: 259 &00

Møtedato
22.01.2020
12.03.2020
01.04.2020

INNSTILLING:
Vedlagte justerte retningslinjer næringsfond Træna kommune (datert 13.01.2020) vedtas, med
følgende endringer:
Følgende setninger side 3 fjernes:
Kommunestyret avsetter i årsbudsjett størrelse på bruk av næringsfond
Eller
Det settes en beløpsgrense på hvor store lån og tilskudd som kan gis fra næringsfond.
Følgende endring gjøres i punktet Oppbygging og utøving avsnitt 7:
Tildeling av tilskudd gis i hovedsak fra Kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler
(RU).
Tildeling av lå gis i hovedsak fra Kommunalt næringsfond A, det kan i enkelte tilfeller også
gis tilskudd fra dette fondet.

SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn:
Kommunestyret ba administrasjonen i møte 18.12.2019 sak 56/19 om å legge frem et forslag til
reviderte retningslinjer for næringsfondene.
Fakta:
Træna kommunestyre vedtok i møte 20.06.2018 sak 21/18 gjeldende retningslinjer
næringsfond Træna kommune.
Det ble i K-sak 18/19 foretatt en liten justering som gikk på hvordan en håndterer tilbakebetalt
avdrag og renter fra lån fra næringsfond A.
Administrasjonen har gått igjennom retningslinjene og har ingen store forslag til endringer
unntatt at det foreslås at kommunestyret hvert år ved sitt årsbudsjett avsetter størrelsen på
bruk av næringsfond det enkelte år. Eller at det settes en begrensning på hvor store lån og
tilskudd som kan gis fra næringsfond.
Det foreslås også at grensen for gjeldsbrev uten pant på lån settes til kr 200 000, samt at det
også kan gis tilskudd fra næringsfond A. Det siste begrunnes med at slik signalene foreligger
fra Nordland Fylkeskommune (Nfk), vil det med stor sannsynlighet ikke gis midler fra dem via
Regionale utviklingsmidler (RU).
Vurdering:
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Rådmannen anbefaler at vedlagte justerte retningslinjer næringsfond Træna kommune vedtas.
Vedlegg:
Forslag til justerte retningslinjer næringsfond Træna kommune (datert 13.01.2020)
Træna 13.01.2020
Liv-Hege Martinussen
rådmann

Gunn Eliassen
saksbehandler

Rådmanns innstilling:
Vedlagte justerte retningslinjer næringsfond Træna kommune (datert 13.01.2020) vedtas.
Behandling/vedtak i Formannskap den 22.01.2020 sak 4/20
Behandling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med følgende endringer:
Følgende setning side 3 fjernes:
Kommunestyret avsetter i årsbudsjett størrelse på bruk av næringsfond
Eller
Det settes en beløpsgrense på hvor store lån og tilskudd som kan gis fra næringsfond.
Følgende endring gjøres i punktet Oppbygging og utøving avsnitt 7:
Tildeling av tilskudd gis i hovedsak fra Kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler
(RU).
Tildeling av lå gis i hovedsak fra Kommunalt næringsfond A, det kan i enkelte tilfelle også gis
tilskudd fra dette fondet.
Vedtak:
Vedlagte justerte retningslinjer næringsfond Træna kommune (datert 13.01.2020) vedtas, med
følgende endringer:
Følgende setninger side 3 fjernes:
Kommunestyret avsetter i årsbudsjett størrelse på bruk av næringsfond
Eller
Det settes en beløpsgrense på hvor store lån og tilskudd som kan gis fra næringsfond.
Følgende endring gjøres i punktet Oppbygging og utøving avsnitt 7:
Tildeling av tilskudd gis i hovedsak fra Kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler
(RU).
Tildeling av lå gis i hovedsak fra Kommunalt næringsfond A, det kan i enkelte tilfeller også
gis tilskudd fra dette fondet.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.03.2020 sak 7/20
Behandling:
SAKEN UTSATT
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Vedtak:
SAKEN UTSATT
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
6/20
8/20
17/20

Gunn Eliassen
20/12

Utvalg
Formannskap
Kommunestyret
Kommunestyret

Arkiv: 259

Møtedato
27.02.2020
12.03.2020
01.04.2020

INNSTILLING:
Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As virksomhet
og regnskap for 2019.

SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn:
I Træna kommunes Retningslinjer for næringsfond, kapittel «Oppbygging og utøving» heter
det at «Melding om fondets virksomhet og regnskap legges hvert år frem for kommunestyret til
godkjenning».
Fakta:
Retningslinjer for næringsfond er revidert og vedtatt av Træna kommunestyre i møte
20.06.2018 sak 21/18.
Fra 2013 ble Træna kommunes næringsfond skilt i ett kommunalt næringsfond A, ett
kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU), det siste inkludert Gründermidler
(Gründerfondet). For næringsfond RU vises det til egen sak. Å skille disse fondene ble gjort for
til enhver tid å kunne ha en god oversikt som gir grunnlag når tilskudd skal gis og rapportering
skal foretas i fagsystemet RF 13.50.
Disponibel saldo på næringsfond A pr 31.12.2018 var på kr 108 803,51.
Regnskapsmessig saldo pr 01.01.2019 viste kr 2 082 797,82
Innbetalinger og utbetalinger fra fondet har i 2019 vært:
K-sak 57/19 Havbruksfondet
+kr 200 004,80
K-sak 18/19 styrking
+kr 400 000,00
F-sak 35/18 Utlån Holmens overnatting
- kr 350 000,00
F-sak 76/18 Shell Fish AS
- kr 1 700 000,00
K-sak 20/19 Camilla HA AS
- kr 150 000,00
K-sak 19/19 Sjøset Fishing (Ingvald)
- kr 50 000,00
K-sak 21/19 Helgeland Adventure (Selvær)
- kr 150 000,00
Renteinntekter utlån
+ kr 11 838,27
Innskuddsrente
+ kr 17 143,49
Avdrag utlån
+ kr 42 934,00
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Disponibel saldo på kommunalt næringsfond A pr 31.12.2019 kr 354 718,38
For øvrig kan det bemerkes at det pr utgangen av 2019 er gitt følgende tilsagn på lån med en
restsum på kr:
Træna Handel Eiendom AS F-sak 81/09 kr 150 553,73
Træna Handel AS
F-sak 30/10 kr 134 259,00
Kystfiske AS
F-sak 53/17 kr 865 699,00
Træna Snekkerservice AS
F-sak 48/17 kr 178 213,00
Annveig Moen (Moen Gård) F-sak 13/17 kr 103 301,00 (erverv ikke gjennomført)
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at statusoversikt for det kommunale næringsfond A godkjennes.
Vedlegg:
Statusoversikt Kommunalt næringsfond A pr 31.12.2019
Træna 06.02.2020
Liv-Hege Martinussen
rådmann

Gunn Eliassen
saksbehandler

Rådmanns innstilling:
Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As virksomhet
og regnskap for 2019.
Behandling/vedtak i Formannskap den 27.02.2020 sak 6/20
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As virksomhet
og regnskap for 2019.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.03.2020 sak 8/20
Behandling:
SAKEN UTSATT
Vedtak:
SAKEN UTSATT
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REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG
REGNSKAP 2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
7/20
9/20
18/20

Gunn Eliassen
20/13

Utvalg
Formannskap
Kommunestyret
Kommunestyret

Arkiv: 259

Møtedato
27.02.2020
12.03.2020
01.04.2020

INNSTILLING:
1. Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale
utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2019.
2. Ubenyttet tilskudd gitt til TBS Verksted AS (båtbyggerprosjekt) på kr 150 000 i F-sak
69/17 og Træna Gjestegård AS (Træna Fantasy) på kr 95 000 i F-sak 65/18
tilbakeføres til fond Regionale utviklingsmidler (RU).
3. Rest kr 4 086 av tilskudd på kr 60 000 til Træna Sjømat i F-sak 36/18 tilbakeføres fond
RU.
4. For mye utbetalt til Trolle Blå AS på kr 10 691,- i F-sak 25/17 bortskrives.
SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn / Fakta:
Nordland fylkeskommune har i årlig til og med 2018 fordelt regionale utviklingsmidler til
kommunale næringsfond. Fordelingen har tatt utgangspunkt i visse krav fastsatt av Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD).
Siden 2013 har en del av midlene vært øremerket et gründerfond for unge gründere i alderen
18 – 35 år.
KMD sin Distriktsindeks har vært bestemmende for hvor stort beløp den enkelte kommune
skulle få.
De kommunale næringsfond har og er et sentralt virkemiddel i kommunenes arbeid med lokal
næringsutvikling, og bidrar til både å opprettholde og å skape nye arbeidsplasser i distriktene.
Træna kommune mottok 16.01.2019 et brev fra Nordland fylkeskommune (Nfk) hvor de ga
følgende orientering om kommunale næringsfond, gründerfond og Ungt Entreprenørskap
2019:
Budsjettet for 2019 gir ikke rom for å fortsette bevilgningen til kommunale næringsfond. Bare
kommuner som verken har konsesjonskraft havbruksfond eller er i statlig omstillingsprogram
(Andøy) vil få bevilget midler til kommunale næringsfond. Dette gjelder kommunene Røst,
Moskenes og Værøy. I 2019 blir det ikke for tildeling av gründerfond og ikke tildeling til ungt
entreprenørskap (utenom fast tilskudd, på kr 700 000)».
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Bakgrunn for vedtaket er at Nordland fylkeskommune har fått en nedgang i bevilgningen over
Statsbudsjettet over kap. 550 post 64 fra 30,35 millioner kroner i 2018 til 11,3 millioner i
2019.
Det vil i løpet av 2019 bli fremmet en sak for Fylkestinget hvor en tar sikte på avklaring i
forhold til videreføring av Gründerfond, Kommunale næringsfond og Ungt Entreprenørskap.
Træna kommune har i 2019 ikke gitt tilsagn om bruk av Regionale utviklingsmidler (RU) med
bakgrunn i at saldo på dette fondet pr 31.12.2019 var på minus 28 026,72
Minussaldoen skyldes at det pr utgangen av 2019 er gitt følgende tilsagn om LÅN med en
restsum på kr:
Aloha Blomsø F-sak 35/16
kr 11 925,55
The Northern Company AS F-sak 77/16
kr 37 793,00
Når disse beløpene er innbetalt vil fondet igjen ha en positiv saldo.
At saldo på fondet ikke er minus så stort som restlån, skyldes at fondet også har et beregnet
renteinnskudd, som ses i sammenheng med næringsfond A og Gründerfond.
Gründerfond:
Saldo på dette fondet var pr 31.12.2018 kr 127 000,-.
Fondet ble i K-sak 18/19 tilført kr 100 000,-.
Sjøset Fishing v/ Ingvald Sjøset ble i K-sak 19/19 gitt et tilskudd fra dette fondet på
kr 50 000. Noe som gir en fondssaldo pr 31.12.2019 på kr 177 000,-.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at statusoversikt for fondene Regionale utviklingsmidler og Gründerfond
godkjennes.
At ubenyttet tilskudd gitt til TBS Verksted AS på kr 150 000 og Træna Gjestegård AS på kr
95 000 tilbakeføres fondet. Ubenyttet tilskudd på kr 4 086 av tildelt tilskudd til Træna Sjømat
tilbakeføres også fondet. Samt at for mye utbetalt tilskudd til Trolle Blå AS på kr 10 691
bortskrives.
Vedlegg:
Status Regionale utviklingsmidler (RU) pr 31.12.2019
Status Gründerfond pr 31.12.2019
Træna 06.02.2020
Liv-Hege Martinussen
rådmann

Gunn Eliassen
saksbehandler

Rådmanns innstilling:
1. Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale
utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2019.
2. Ubenyttet tilskudd gitt til TBS Verksted AS (båtbyggerprosjekt) på kr 150 000 i F-sak
69/17 og Træna Gjestegård AS (Træna Fantasy) på kr 95 000 i F-sak 65/18
tilbakeføres til fond Regionale utviklingsmidler (RU).
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3. Rest kr 4 086 av tilskudd på kr 60 000 til Træna Sjømat i F-sak 36/18 tilbakeføres fond
RU.
4. For mye utbetalt til Trolle Blå AS på kr 10 691,- i F-sak 25/17 bortskrives.
Behandling/vedtak i Formannskap den 27.02.2020 sak 7/20
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale
utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2019.
2. Ubenyttet tilskudd gitt til TBS Verksted AS (båtbyggerprosjekt) på kr 150 000 i F-sak
69/17 og Træna Gjestegård AS (Træna Fantasy) på kr 95 000 i F-sak 65/18
tilbakeføres til fond Regionale utviklingsmidler (RU).
3. Rest kr 4 086 av tilskudd på kr 60 000 til Træna Sjømat i F-sak 36/18 tilbakeføres fond
RU.
4. For mye utbetalt til Trolle Blå AS på kr 10 691,- i F-sak 25/17 bortskrives.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.03.2020 sak 9/20
Behandling:
SAKEN UTSATT
Vedtak:
SAKEN UTSATT
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FINANSIERING- REPARASJON BASSENG OG GARDEROBER TRÆNAHALLEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
9/20
10/20
19/20

Morten Tøgersen
19/270

Utvalg
Formannskap
Kommunestyret
Kommunestyret

Arkiv: 610 D23

Møtedato
27.02.2020
12.03.2020
01.04.2020

INNSTILLING:
1. Træna kommunestyre vedtar pristilbud på reparasjon av basseng og garderober
Trænahallen.
2. Kostnaden dekkes ved at investering i renovering av basseng økes med kr 663 763;
Finansieres ved momskompensasjon som økes med kr 132 753 og overføring fra drift
økes med kr 531 010
3. Bruk av disposisjonsfond økes med kr 531 010. Overføring til investering økes med kr
531 010.
SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn:
Bassenget ble stengt i 2018 pga at det var omfattende skader med løse fliser i bunnen av
bassenget.
Garderobene i Trænahallen har vært stengt siden 2018 pga vanninntrenging under fliser dusj.
Det er innhentet og bestilt reparasjon av arbeidene i desember 2019.
Det ble informert i K-styret før jul at arbeidene skulle starte i januar 2020.
Det ble også informert om at adm. skal legge frem en finansieringssak i 2020.
Fakta:
BASSENG:
Bassenget ble bygget i 2011. Flisarbeider ble utført av underentreprenør Ragnar Skånøy AS.
I 2013 ble det oppdaget omfattende sprekker i flisene i og utenfor basseng. Dette
reparasjonsarbeidet ble utført av Skånøy og dekket av garanti.
I 2016 ble det oppdaget løse fliser i bassengskålen. Det ble innhentet pris fra Skånøy og
arbeidet ble utført. Det ble ikke satt frem garantikrav. Det ble ikke gitt noe garanti på utført
arbeid. Det ble vurdert av bassengteknisk firma at årsaken til at flisene løsnet kunne være at
bassenget var periodisk tømt. Etter utbedringsarbeidet 2016 og frem til 2018 har det vært
temperert vann i bassenget hele året.
I 2018 ble det på nytt oppdaget løse fliser i bassenget.
Høsten 2019 ble det foretatt befaring med Skånøy og Mapeii som er flis og lim leverandør.
Rapporten konkluderte med at mulig årsak til at flisene løsnet er bruk av feil flislim. Det viser
seg at dette kan løse seg opp over tid i basseng. Da bassenget ble bygget i 2011var dette et
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vanlig lim å bruke. Kan nevne at Lovund har identisk basseng med Trænas, de har brukt
samme type flislim uten å ha hatt problemer med løse fliser.
En annen årsak kan være bevegelse i betongen.
Forslag til løsning var å fjerne hele bunnen med fliser og lime ned nye fliser med to-komponent
lim.
Det ble diskutert med Skånøy ang krav om reklamasjon. De henviser til at flisene ble lagt i
2011, det er nye felt som er løsnet og at flislimet de brukte i 2011 var vanlig å bruke. De
påpeker også at en annen årsak kan være bevegelse i betongen som de ikke har kontroll på.
Det ble innhentet pris på arbeidet, samt krav om garanti. Det ble gitt 5 års garanti med
forbehold om et vilkår fra leverandør ble fulgt.
Kommunen har sjekket med Pareto som forsikrer alle kommunale bygg. De sier at en slik
skade ikke dekkes av forsikringen.
Kommunen har også snakket med jurist om mulighet for å få dekket dette arbeidet.
Siden kontraktsgarantien på 3 år er utgått, det ble utført reparasjoner i 2016 uten å fremsette
krav juridisk og at denne skaden er på nye områder, mener juristen at det blir vanskelig å få
dekket disse kostnadene.
Trænahallen
Trænahallen ble bygget i 2002, det ble i 2018 oppdaget at det var kommet vann under
flisgulvene i begge dusjene. Dette ble befart av Skånøy samtidig som bassenget. De
konkluderer med at vannet mest sannsynlig trenger inn under dusjing fra veggene
Forslag til løsning var å legge nye fl membran, nye fliser på vegg og gulv.
Det ble innhentet pris samtidig som basseng for å spare inn på riggkostnad.
Økonomiske konsekvenser:
Dette er en betydelig kostnad som ikke kan dekkes inn over driftsbudsjett. Det bør vurderes å
justere brukerinntektene i neste års budsjett, disse er lave sammenlignet med andre kommuner
på samme størrelse
Vurdering:
Svømmeopplæring av elever er lovpålagt. Det er også viktig for folkehelsen å ha et tilbud til
hele befolkningen. Trænahallen brukes mye og det er viktig å ha garderober som fungerer, og
som kan benyttes slik som forespeilet.
Mulighet for reklamasjon av bassenget er sjekket ut med forsikring og jurist: Konklusjonen er
at kommunen ikke får dekket dette via forsikring og ikke vil få medhold i å fremsette krav om
reklamasjon.
Rådmannen innstiller på at denne kostnaden dekkes av disposisjonsfondet.
Vedlegg:
Pristilbud fra Ragnar Skånøy AS, datert 19.11.19
Træna 17.02.2020
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Liv-Hege Martinussen
rådmann

Morten Tøgersen
saksbehandler

Rådmanns innstilling:
1. Træna kommune styre vedtar pristilbud på reparasjon av basseng og garderober
Trænahallen.
2. Kostnaden dekkes ved at investering i renovering av basseng økes med kr 663 763;
Finansieres ved momskompensasjon som økes med kr 132 753 og overføring fra drift
økes med kr 531 010
3. Bruk av disposisjonsfond økes med kr 531 010. Overføring til investering økes med kr
531 010.
Behandling/vedtak i Formannskap den 27.02.2020 sak 9/20
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Træna kommune styre vedtar pristilbud på reparasjon av basseng og garderober
Trænahallen.
2. Kostnaden dekkes ved at investering i renovering av basseng økes med kr 663 763;
Finansieres ved momskompensasjon som økes med kr 132 753 og overføring fra drift
økes med kr 531 010
3. Bruk av disposisjonsfond økes med kr 531 010. Overføring til investering økes med kr
531 010.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.03.2020 sak 10/20
Behandling:
SAKEN UTSATT
Vedtak:
SAKEN UTSATT
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ENDRING AV KNUTEPUNKT - TRÆNARUTEN / HELGELANDSPENDELEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
11/20
11/20
20/20

Gunn Eliassen
15/273

Utvalg
Formannskap
Kommunestyret
Kommunestyret

Arkiv: N30

Møtedato
27.02.2020
12.03.2020
01.04.2020

INNSTILLING:
1. Træna kommune er positiv til bytte av knutepunkt fra Stokkvågen til Onøy.
Bakgrunnen for dette er at avreise fra Selvær/Husøya kan skje på et senere tidspunkt.
2. Kommunen ber Nordland fylkeskommune om å fremlegge en fullstendig ruteplan for
Lurøy/Træna – sambandene (ferge, hurtigbåt, buss og lokalbåt) så snart som mulig.
3. Saken sendes videre til kommunestyret.

SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn:
I møte 24.01.20 med Bent-Joacim Bentzen - Fylkesråden for samferdsel ble Træna kommune
oppfordret til å sette seg ned for nabokommunene om å bli enige om knutepunkt for
Trænaruten/Helgelandspendelen kunne flyttes fra Stokkvågen til Onøy.
Den 29.01.20 arrangert Fylkesråden for samferdsel et skypemøte med følgende kommuner;
Alstahaug, Dønna, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna. På dette møtet påtok Træna kommune seg
å ta initiativ for å prøve og komme til en enighet blant de berørte kommunene om hvor man
ønsker at knutepunktet for Trænaruten/Helgelandspendelen skal ligge i framtiden.
Møte 14. feb.2020
Træna kommune ved ordfører innkalte til et møte den 14. feb på Træna/skype. Følgende
kommuner møte; Lurøy kommune ved Håkon Lund – ordfører. Alstahaug kommune ved Peter
Talseth - ordfører og Stig-Gøran Olsen - Kommunal- og næringssjef. Rødøy kommune ved
Inger Monsen - ordfører. Fra Træna møte undertegnede, Bjørn Olsen og Kristine Monsen –
begge formannskapsmedlemmer. Lurøy kommune møte fysisk, mens Alstahaug og Rødøy
deltok på skype. Dønna og Nesna meldte forfall.
Det var enighet i møtet at det er vanskelig å mene noe om saken uten å se hele bildet. Det blir
problematisk når man ikke vet hvilke forslag som vil komme fra fylket gjeldende til ferge og
hurtigbåt i framtiden.
Deltakende kommuner har følgende tanker om å endre knutepunkt.
 Alstahaug har ingen innsigelser på om knutepunktet er på Onøy eller Stokkvågen.
Ellers vises det til høringsuttalelse fra Alstahaug kommune datert 22.11.19.


Lurøy kommune ved ordfører ønsker å bytte knutepunkt.
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Rødøy kommune ved ordfører ønsker å bytte knutepunkt.



Træna ønsker å bytte knutepunkt, men med følgende presisering: bytte av knutepunkt
kun hvis Træna beholder hurtigbåt i Selvær slik som i dag. Dvs. at
Trænaruta/Helgelandspendelen starter og ender i Selvær.

Det er da enighet med berørte kommuner å kunne endre knutepunktet for Lurøy/Træna –
sambandene fra Stokkvågen og til Onøy, med forbehold fra Træna om at start/endepunkt for
hurtigbåt blir Selvær. Det er også et ønske fra alle kommunene at man får framlagt et
fullstendig rutekart både for hurtigbåt og ferger som skal betjene Træna og Lurøy. Det er
umulig å konkludere på det ene eller det andre når man ikke har oversikt over alle faktorene.
Træna 20.02.2020
Jan Helge Andersen
ordfører
Innstilling:
Bytte av knutepunkt fra Stokkvågen til Onøy kan gjennomføres om Selvær er start og
endepunkt for Trænaruta/Helgelandspendelen.
Kommunene ber Nordlandsfylkeskommune om å fremlegge en fullstendig ruteplan for
Lurøy/Træna – sambandene (Ferge og hurtigbåt) så snart som mulig.
Behandling/vedtak i Formannskap den 27.02.2020 sak 11/20
Behandling:
Ordfører refererte fra møte med fylkesråd for samferdsel 24.1 og møte på Træna 14.2.
Samferdsel generelt ble diskutert – ordfører ble bedt om å se på bestillingsturene til Selvær og
tidspunkt for bestilling.
Formannskapet konkluderte med at innstilling i saken må endres og sendes videre til
kommunestyret, med bakgrunn i at det er kommunestyret som har gjort vedtak om at
knutepunktet skal være i Stokkvågen og ikke på Onøy.
Kristine Monsen ba seg fritatt kl 11:30 med bakgrunn i at hun skal undervise på skolen og at
det ikke var innkalt vikar for henne. Hun ble gitt fritak og Trond Vegard Sletten tiltrådte
møtet.
Formannskapet vedtok enstemmig følgende om endring av knutepunkt:
« Træna kommune er positiv til bytte av knutepunkt fra Stokkvågen til Onøy.
Bakgrunn for dette er at avreise fra Selvær/Husøya kan skje på et senere tidspunkt.
Kommunen ber Nordland fylkeskommune om å fremlegge en fullstendig ruteplan for
Lurøy/Træna – sambandene (ferge, hurtigbåt, buss og lokalbåt) så snart som mulig.
Saken sendes videre til kommunestyret.»
Vedtak:
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1. Træna kommune er positiv til bytte av knutepunkt fra Stokkvågen til Onøy.
Bakgrunnen for dette er at avreise fra Selvær/Husøya kan skje på et senere tidspunkt.
2. Kommunen ber Nordland fylkeskommune om å fremlegge en fullstendig ruteplan for
Lurøy/Træna – sambandene (ferge, hurtigbåt, buss og lokalbåt) så snart som mulig.
3. Saken sendes videre til kommunestyret.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.03.2020 sak 11/20
Behandling:
SAKEN UTSATT
Vedtak:
SAKEN UTSATT
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MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020 - REVIDERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunn Eliassen
16/354

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg
21/20
Kommunestyret

Møtedato
01.04.2020

INNSTILLING:
Saken legges frem uten innstilling.
SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn:
Covid-19 – revidering av møteplan.
Formannskapet ba om at denne saken blir satt på sakskartet til Kommunestyrets møte 1. april
2020
Vurdering:
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg:
Korrigert møteplan 1. halvår 2020 pr 27.02.2020
Træna 26.03.2020
Liv-Hege Martinussen
rådmann

Gunn Eliassen
saksbehandler
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