
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KOMMUNESTYRET  

Møtested: Træna Rorbuferie  

Møtedato: 13.12.2018 Tid: 10:00  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Butikken i Selvær og Træna 

kommunes hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Per Pedersen   

Medlem Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen   

Medlem Kåre Johan Myhre   

Medlem Geir Anders Sjøset   

Medlem Merethe Lillegård   

Medlem Jan Agnar Willumsen   

Medlem Sandra Anita Tønne   

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Trond Vegard Sletten   

Medlem Arve Jørgensen   

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

36/18 18/234    

 REFERAT OG MELDINGER  

 

37/18 15/17    

 AVTALE OM TJENESTETILBUD MELLOM TRÆNA KOMMUNE OG 

NORDLAND POLITIDISTRIKT  

 

38/18 15/361    

 HAVBRUKSFONDET - AVSETNING TIL INVESTERING  

 

39/18 18/74    

 BUDSJETT 2019 - HANDLINGSPROGRAM 2019 - 2022  

 

40/18 16/354    

 MØTEPLAN 2019  

 

41/18 16/180    

 BARNEVERNSTJENESTEN - SAMARBEIDSAVTALE INKLUDERT 

AKUTTBEREDSKAP  

 

Træna, 10.12.2018 

Per Pedersen 



ordfører  

Tilleggs-liste vil bli produsert og ettersendt førstkommende onsdag. 

 

 

Etter behandling av sakslisten – ca. kl 13:00 vil det bli servert jule-lunsj for 

kommunestyrets medlemmer, sektorledere, rådmann og inviterte gjester. I år er det en 

ansatt som skal motta gullklokke for 25 års ansettelse i Træna kommune. Årets 

kulturprisvinner vil også bli invitert til lunsj.



  Sak  36/18 

 

Side 3 av 13   

REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/234    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/18 Kommunestyret 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

Ordfører orienterer: 
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AVTALE OM TJENESTETILBUD MELLOM TRÆNA KOMMUNE OG 

NORDLAND POLITIDISTRIKT 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: X31 &23  

Arkivsaksnr.: 15/17    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/18 Formannskap 05.12.2018 

37/18 Kommunestyret 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune vedtar foreliggende Avtale om tjenestetilbud mellom Træna kommune 

og Nordland politidistrikt. 

2. Modellen med samlet Politiråd for Lurøy og Træna kommuner videreføres. 

3. Træna kommune oppretter et SLT-team (SLT= samordning av lokale 

kriminalitetsforebyggende tiltak) jfr. avtaleforslagets pkt 5. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med gjennomføring av nærpolitireformen og etablering av ny struktur for 

lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Nordland politidistrikt, er det tidligere gjort kjent fra 

Politidirektoratet og Nordland politidistrikt at det skal inngås et mer forpliktende samarbeid 

mellom politiet og den enkelte kommune. 

 

Fakta: 

Fra Politidirektoratet understrekes det at viktige elementer i et slikt forpliktende samarbeid er 

etablering av en politikontakt for hver kommune, og at funksjonen for denne ordningen må 

inngå i en samarbeidsavtale. 

 

Det forebyggende arbeidet anses fra Politidirektoratet som det viktigste arbeidet som kan 

gjøres for å forhindre kriminalitet og legge til rette for et trygt samfunn. For Politiet er derfor 

videreutvikling av det forebyggende arbeidet en av de viktigste kvalitative endringer som 

gjennomføres i Nærpolitireformen. 

 

Det er viktig at alle bidrar til at det forebyggende arbeidet skal fungere – både kommunene og 

politiet, og for å sikre dette er det nødvendig at det utarbeides en gjensidig forpliktende avtale 

mellom politidistriktet og kommunen som bla.: 

 Tjenestetilbud 

 Politikontaktens rolle 

 Politiråd 

 SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) 

 

Opprettelse av Politiråd for Lurøy og Træna ble foretatt i K-sak 64/08 – samarbeidsavtale ble 

underskrevet i 2014 – se vedlegg. 
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SLT ordningen har Lurøy kommune hatt siden 2005, i Træna har det ikke vært opprettet et 

slikt samarbeidsorgan. Administrasjonen foreslår derfor at det etableres et slikt team – hvordan 

dette bør organiseres her hos oss vil vi komme tilbake til i egen sak. 

 

Ordningen med politiråd anbefales også videreført i den form det er i dag. 

 

Det vurderes som hensiktsmessig for tjenestetilbudet til befolkningen i Træna at nødvendig og 

pålagt samarbeid mellom politimyndighet og kommune formaliseres i en forpliktende 

samarbeidsavtale. Det er viktig på en rekke områder at politiet er til stede også her hos oss, 

slik det er i dag er det blant annet ikke faste dager hvor befolkningen personlig kan møte 

politiet her ute. 

 

Samarbeidet med politiet må være tilpasset den kommunale strukturen. Det er derfor en 

forutsetning at samhandlingen med kommunen går tjenestevei gjennom rådmannen. Den 

interne delegering fra rådmannen vil som ellers bli foretatt i henhold til behov og hensikts-

messighet. 

 

Mal for samarbeidsavtale ble fra Politiets side presentert i møte i Politiråd for Lurøy og Træna, 

og kommunen har i ettertid mottatt ny versjon av avtalemal fra Nodland Politidistrikt. Den nye 

malen ligger til grunn for den foreliggende avtalen. 

 

Lurøy kommune vedtok 3.10.2018 sak 31/18 avtale om Tjenestetilbud. 

Administrasjonen har sammen med ordfører gjennomgått malen og Lurøy kommunes avtale og 

utarbeidet foreliggende forslag til avtale for Træna kommune. 

Avtalen har også vært til uttalelse hos politiet, som har kommet med innspill til foreliggende 

forslag. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til avtale om tjenestetilbud mellom Træna kommune 

og Nordland politidistrikt vedtas. Videre anbefales det at dagens modell med felles politiråd 

videreføres og at Træna kommune oppretter et SLT-team. 

 

Vedlegg: 

Forslag til avtale om tjenestetilbud 

Forslag til avtale med politiets innspill 

Avtale Felles Politiråd vedtatt av kommunestyret i møte 17.12.2008 

 

 

Træna 23.11.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommune vedtar foreliggende Avtale om tjenestetilbud mellom Træna kommune 

og Nordland politidistrikt. 

2. Modellen med samlet Politiråd for Lurøy og Træna kommuner videreføres. 
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3. Træna kommune oppretter et SLT-team (SLT= samordning av lokale 

kriminalitetsforebyggende tiltak) jfr. avtaleforslagets pkt 5. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 05.12.2018 sak 63/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling med politiets kommentarer / endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommune vedtar foreliggende Avtale om tjenestetilbud mellom Træna kommune 

og Nordland politidistrikt. 

2. Modellen med samlet Politiråd for Lurøy og Træna kommuner videreføres. 

3. Træna kommune oppretter et SLT-team (SLT= samordning av lokale 

kriminalitetsforebyggende tiltak) jfr. avtaleforslagets pkt 5. 
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HAVBRUKSFONDET - AVSETNING TIL INVESTERING 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: U40  

Arkivsaksnr.: 15/361    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/18 Formannskap 26.11.2018 

38/18 Kommunestyret 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

Havbruksfondets utbetaling for 2018 med kr 2.596.136 avsettes i sin helhet til næringsfond A. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/Fakta: 

Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge 

til rette for havbruksnæringen. Håpet er at ende flere kommuner vil bidra til at laksenæringen 

kan fortsette å vokse. 

 

Træna kommunestyre vedtok 23.04.2018 sak 8/18 at årlige utbetalinger fra Havbruksfondet 

tilføres kommunalt næringsfond A. Bakgrunnen for dette var utbetaling for året 2017 som var 

på til sammen kr 50 044,-. 

 

For 2018 ble utbetalingen til Træna kommune fra dette fondet på hele kr 2.596.136,- 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Saldo pr dags dato på kommunalt næringsfond A er på kr 3.0179.774. Dette er etter at 

havbruksfondets midler for 2018 er tilført fondet, Træna Vask har innfridd hele sitt lån på kr 

150 000, samt at lån til Holmens Overnatting (kr 350 000) er avsatt (F-sak 35/18) 

 

Vurdering: 

Rådmannen foreslår å avsette 1,3 mill kroner til disposisjonsfond til investeringsprosjekter for 

bruk i 2019. Inkludert i dette ligger blant annet kr 400 000 til lysprosjekt OSRAM og EL-bil til 

teknisk sektor. 

 

Træna 20.11.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

Rådmanns innstilling: 

Havbruksfondets utbetaling 2018 kr 2.596.136 avsettes til næringsfond A med  

kr 1. 296.136 og til disposisjonsfond til investeringsprosjekter med kr 1. 300 000. 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 26.11.2018 sak 58/18 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF v/ Lena Holmen fremmet følgende endringsforslag: 

1. Sakens overskrift endres til: Avsetning til fond og investering. 

2. Havbruksfondets utbetaling for 2018 med kr 2.596.136 avsettes i sin helhet til 

næringsfond A. 

3. Det settes av kr 1,3 mill som blant annet skal brukes til nye gatelys og til ny bil til 

teknisk sektor. Beløpet hentes fra ubundet kapitalfond. 

 

Træna AP ba om et gruppemøte. 

 

Etter gruppemøte informerte administrasjonen, på spørsmål fra Træna AP, om saldo pd på 

Kommunalt næringsfond A. 

 

Etter debatt endret Felleslisten sitt forslag ved å stryke punkt 1 og 3. 

 

Da gjensto kun punkt 2 i endringsforslaget som ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Havbruksfondets utbetaling for 2018 med kr 2.596.136 avsettes i sin helhet til næringsfond A. 
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BUDSJETT 2019 - HANDLINGSPROGRAM 2019 - 2022 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 18/74    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 28.11.2018 

59/18 Formannskap 26.11.2018 

39/18 Kommunestyret 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre vedtar forslag til driftsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 

2022 slik det fremgår av oversikten i budsjettskjema 1 A og 1 B. 

 

2. Bruk av pensjonsfond KLP til reduksjon av årlig pensjonspremie på kr 500 000 for 

perioden 2019 – 2022 

 

3. Træna kommunestyre vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2019 og økonomiplan 

2019 – 2022, slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2 B. 

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 budsjettet 2019 og mål / 

utfordringer i handlingsprogrammet 2019 – 2022. 

 

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 2019 og handlingsprogram 2019 – 2022 legges frem for 

behandling. 

 

Vedtatte gebyrer / leieinntekter og forslag til økning i gebyrer slik vedtatt av kommunestyret i 

møte 20.06.2018, sak 25/18 er tatt inn i budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 – 2022. 

 

Vedlegg: 

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 – 2022. 

 

 

Træna 20.11.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommunestyre vedtar forslag til driftsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 

2022 slik det fremgår av oversikten i budsjettskjema 1 A og 1 B. 

 

2. Bruk av pensjonsfond KLP til reduksjon av årlig pensjonspremie på kr 500 000 for 

perioden 2019 – 2022 

 

3. Træna kommunestyre vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2019 og økonomiplan 

2019 – 2022, slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2 B. 

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 budsjettet 2019 og mål / 

utfordringer i handlingsprogrammet 2019 – 2022. 

 

5. Det foretas slik utligning: 

Etterskuddsskatt og forskuddstrekk av inntekt etter skattebetalingsloven utlignes i 

henhold til Stortingets vedtak om skatteøre. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 26.11.2018 sak 59/18 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 – 2022 ble gjennomgått side 

for side. 

Spørsmål underveis fra representantene ble besvart av rådmannen. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

1. Træna kommunestyre vedtar forslag til driftsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 

2022 slik det fremgår av oversikten i budsjettskjema 1 A og 1 B. 

 

2. Bruk av pensjonsfond KLP til reduksjon av årlig pensjonspremie på kr 500 000 for 

perioden 2019 – 2022 

 

3. Træna kommunestyre vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2019 og økonomiplan 

2019 – 2022, slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2 B. 

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 budsjettet 2019 og mål / 

utfordringer i handlingsprogrammet 2019 – 2022. 

 

5. Det foretas slik utligning: 

Etterskuddsskatt og forskuddstrekk av inntekt etter skattebetalingsloven utlignes i 

henhold til Stortingets vedtak om skatteøre. 
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MØTEPLAN 2019 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 030  

Arkivsaksnr.: 16/354    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/18 Kommunestyret 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til møteplan for 1. halvår 2019. 

2. Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til møteplan for 2. halvår 2019. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Administrasjonen har i samarbeid med ordfører laget et forslag til møteplan for 1. og 2. halvår 

2019. 

 

 Møtetidspunkt for kommunestyret kl 08:30 

 Møtetidspunkt øvrige utvalg kl 15:30 

 Fellesrådets møter avholdes på arbeidsstua på TAS 

 Kommunestyremøte i juni avholdes i Selvær og kommunestyres møte i desember 

avholdes på Træna Rorbuferie. 

 Innkalling skal gjøres senest en uke før møtedato 

 Ytterligere møter gjennomføres etter behov og endringer kan finne sted. 

 

Vedlegg: 

Forslag til møteplan for 1. halvår 2019 

Forslag til møteplan for 2. halvår 2019 

 

Træna 15.11.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 



  Sak 41/18 

 

 Side 12 av 13   

 

BARNEVERNSTJENESTEN - SAMARBEIDSAVTALE INKLUDERT 

AKUTTBEREDSKAP 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: F47 &01  

Arkivsaksnr.: 16/180    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/18 Formannskap 13.12.2018 

41/18 Kommunestyret 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune inngår vertskommunesamarbeid med Lurøy kommune om 

Barnevernstjenesten, inkludert akuttberedskap fra 01.01.2019. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Bakgrunn for saken er følgende vedtak fattet i Træna Kommunestyre 01.11.2016 sak 54/16. 

 

1. Træna kommune sier opp avtalen med barnevernstjenesten i Leirfjord kommune med 

virkning fra dags dato. Avtalen løper ut 2017. 

2. Begrunnelsen for å si opp avtalen er høy pris på tjenesten, ytterligere prisøkning for neste 

år og at man ikke får tilstrekkelig rapportering/ for seint rapportering fra barnevernet, jfr 

tidligere henvendelser/etterspørsler. 

3. Træna kommune ønsker å vurdere organiseringen av barnevernet i Træna. Dette fremmes 

som egen sak innen april 2017. 

 

Fakta: 

Etter oppsigelse av avtalen med Leirfjord har Træna kommune fra 01.01.18 selv driftet 

barneverntjenesten. Kommunestyret ba i møte den 20.06.18 om å få effektuert en ny avtale 

innen utgangen av året. 

Rådmannen har jobbet med å få på plass en avtale med Lurøy kommune, der man ser for seg 

en Vertskommunemodell for samarbeidet. Foreløpig ligger disse retningslinjene til grunn for 

den videre prosessen: 

 

 En barnevernsansatt pr. ca. 950 innbyggere, dette betyr at Lurøy kommune bidrar med 

2 stillinger og Træna kommune med 0,5 stilling 

 Træna bidrar med sin andel av felleskostnader- her må detaljer drøftes 

 Barnevernsmyndigheten delegeres til barnevernleder i Lurøy 

 Hver kommune finansierer barnevernstiltak i egen kommune over eget budsjett 

 Rådmenn i begge kommuner inngår i interne samarbeidsmøter; herunder økonomiske 

tiltak, rapportering, tilstedeværelse, oppfølgingsmøter, forebygging i skole/barnehage 

med mer 



  Sak 41/18 

 

 Side 13 av 13   

 

 Det avholdes årlige samarbeidsmøter, og ellers ved behov, med barneverntjenesten der 

rådmenn i begge kommuner deltar. Her behandles organisering, budsjett, strategier 

med mer 

 

Lurøy kommune har fra årsskiftet 2019 inngått akuttberedskapsavtale for barnevern med 

Leirfjord kommune. Denne avtalen vil ved et samarbeid også favne Træna kommune. Både 

denne og andre avtaler, eksempelvis fagsystem vil kunne samkjøres. 

 

Lurøy kommune har også kommet langt med det forebyggende arbeidet gjennom 

koordinerende team samt å ha fått på plass avtale med politiet om blant annet SLT-team. 

Utover dette er Lurøy kommune også i ferd med å knytte til seg en advokat som støtte for 

barneverntjenesten.  

I tillegg har de ansatt ny psykiatrisk helsearbeider.  

I sum skal disse tjenestene/samarbeidene bidra som støtte for barnevernstjenestens arbeid med 

barn og unge, og deres familier. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Akuttberedskapsavtalen koster i utgangspunktet kr 60 000. Denne deles etter avtalt brøk. 

 

Træna kommune går inn i samarbeidet med 0,5 % stilling pluss vår andel av utgifter til leder. 

Barnevernstiltak i egen kommune finansieres over eget budsjett. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at det inngås vertskommunesamarbeid med Lurøy kommune om 

Barnevernstjenesten inkludert akuttberedskap fra 01.01.2019. Underskrevet avtale med Lurøy 

kommune fremlegges til orientering for formannskapet. 

 

Træna 06.12.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

 

    

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.12.2018 sak 74/18 

Formannskapets behandling av saken, samme dag, vil bli fremlagt direkte i K-møte. 

 


