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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/183    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Ordfører orienterer: 
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FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2018 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/5    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 05.06.2019 

17/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

INNSTILLING: 

Årsmelding datert 15.04.2019 for året 2018 godkjennes. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

I Fellesrådets retningslinjer punkt 6, 7 ledd heter det: 

«Rådet utarbeider hvert år en melding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for 

kommunestyret til behandling.» 

 

Vedlegg: 

Fellesråd for eldre og funksjonshemmede - årsmelding 2018 

 

 

Træna 15.04.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Behandling/vedtak i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 05.06.2019 sak 2/19 

 

Behandling: 

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

 

Vedtak: 

Årsmelding datert 15.04.2019 for året 2018 godkjennes. 
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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 

18/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Kr 500 000 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 

      

 

Rådmanns 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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 29.08.2019 sak 33/19 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF fremmet følgende endringsforslag. 

Nytt punkt 1: 

Kr 500 000 av avsatte midler i K-sak 48/17 tilføres næringsfond A. 

 

Fellesliste ba om et gruppemøte. 

 

Ved avstemming ble Felleslistens forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer 

Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kr 500 000 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. 
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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 

19/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Sjøset Fishing (Ingvald Sjøset) gis et tilskudd på kr 20 000 fra Gründerfond og et lån 

fra næringsfond A på kr 80 000 til oppstart av egen virksomhet ved å investere i 

fiskebåt og rigging for fangst. 

 

2. Tilskudd på kr 20 000 belastes Gründerfond og lån på kr 80 000 belastes Næringsfond 

A med inntil 3 års avdrags- og rentefrihet og med en rente tilsvarende Husbankens til 

enhver tid flytende rente. Ellers vanlige vilkår i henhold til Retningslinjene. 

 

 

 

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 
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  Ansvarlig lån/risikolån II   100 

  Banklån        700 

Sum finansiering          1300 

  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 
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Træna 12.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Rådmanns 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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 29.08.2019 sak 34/19 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF v/ Per Pedersen fremmet følgende forslag til innstilling: 

1. Sjøset Fishing (Ingvald Sjøset) gis et lån på kr 100.000 til oppstart av egen virksomhet 

ved å investere i fiskebåt og rigging for fangst. 

2. Beløpet belastes Næringsfond A med inntil 3 års avdrags- og rentefrihet og med en 

rente tilsvarende Husbankens til enhver tid flytende rente. Ellers vanlige vilkår i 

henhold til Retningslinjene. 

 

Træna AP v/ Trond Vegard Sletten fremmet følgende endringsforslag: 

Punkt 1: 

Søker gis et tilskudd på kr 80 000 fra næringsfond 

Søker gis et tilskudd på kr 20 000 fra gründerfond 

Punkt 2 som innstilling 

 

Felleslisten ba om et gruppemøte. 

 

Etter gruppemøte endret de sin innstilling til å gi kr 20 000 i tilskudd fra gründerfondet og kr 

80 000 i lån fra næringsfond A. 

 

Træna AP trakk sitt forslag til vedtak med bakgrunn av innstilling i F-sak 33/19, hvor hele 

beløpet fra K-sak 48/17 ble overført til næringsfond A (hvor det kun i henhold til 

retningslinjene kan gis lån). 

 

Ved avstemming ble Felleslistens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Sjøset Fishing (Ingvald Sjøset) gis et tilskudd på kr 20 000 fra Gründerfond og et lån 

fra næringsfond A på kr 80 000 til oppstart av egen virksomhet ved å investere i 

fiskebåt og rigging for fangst. 

 

2. Tilskudd på kr 20 000 belastes Gründerfond og lån på kr 80 000 belastes Næringsfond 

A med inntil 3 års avdrags- og rentefrihet og med en rente tilsvarende Husbankens til 

enhver tid flytende rente. Ellers vanlige vilkår i henhold til Retningslinjene. 
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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 

20/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

INNSTILLING: 

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

150 000 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 
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gis et lån fra Næringsfond A på kr 120 000 med de vilkår som Næringsfondenes Retningslinjer 

gir. 

 

Vedlegg: 

Søknad til Træna Næringsfond fra Camilla HA AS 

 

 

Træna 13.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns 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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 29.08.2019 sak 35/19 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF v/ Per Pedersen fremmet følgende endringsforslag: 

Beløpet settes til inntil kr 150 000 i pkt 1. 

 

Rådmannens innstilling med Felleslistens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Saken går videre til kommunestyret da det pd ikke er dekning på næringsfond A for lån over kr 

120 000. 

 

Vedtak: 

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

150 000 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. 
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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 

21/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

INNSTILLING: 

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

innvilges et lån på inntil kr 150 000 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. 
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Vedlegg: 

Søknad til Træna Næringsfond fra Helgeland Adventure AS 

Presentasjon av Træna Arctic Fishing 

 

Træna 13.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns 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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 29.08.2019 sak 36/19 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF v/ Pre Pedersen fremmet følgende endringsforslag: 

Beløpet settes til inntil kr 150 000 i pkt 1. 

 

Rådmannens innstilling med Felleslistens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Saken går videre til kommunestyret da det pd ikke er dekning på næringsfond A for lån over kr 

120 000. 

 

Vedtak: 

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

innvilges et lån på inntil kr 150 000 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. 
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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 

22/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

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 

      

 

 

Rådmanns 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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 29.08.2019 sak 38/19 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapet ba om at det gis informasjon til kommunestyret (under deres behandling av 

saken) om mulig bindingstid for de som deltar på finansiert utdanning. 

 

Vedtak: 

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. 
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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 

23/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

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 
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Når det gjelder mulighet for bruk av havneavgift, så står det i Havne- og farvannslovens § 48 

 

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 

      

 

Rådmanns 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. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 29.08.2019 sak 39/19 

 

Behandling: 

Træna Ap v/ Trond Vegard Slettet fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: 

Finansiering kr 500 000 fra Havnefond og kr 1 000 000 fra ubundet fond. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 

Vedtak: 

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. 
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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 

24/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

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 (sendt ut tidligere – den ligger også ute på vår hjemmeside) 

Årsberetning for 2018 

Revisjonsberetning 20.8.2019 

Særutskrift fra protokoll – Kontrollutvalget sak 07/2019 

 

Træna 20.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Rådmanns 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. 

  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 29.08.2019 sak 40/19 

 

Behandling: 

Rådmannen delte ut Særutskrift fra protokoll sak 07/2019 – Kontrollutvalgets uttalelse om 

årsregnskap 2018. 
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Regnskapet 2018 ble gjennomgått side for side. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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. 

  

 

 

 


