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Kl 19:00 samme dag blir det middag på Træna Rorbuferie for kommunestyres medlemmer, 

sektorledere, rådmann og inviterte gjester. I år er det en ansatt som skal motta gullklokke for 

25 års ansettelse i Træna kommune. I tillegg vil årets kulturprisvinner være invitert til middag. 

 

 

 

Træna, 08.12.2017 

 

Per Pedersen 

ordfører  
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/233    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

 

Orientering fra ordfører: 
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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 

42/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

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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Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forskrift datert 04.08.2017. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 14.06.2017 sak 36/17 

 

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

 

Behandling: 

Rådet har ingen kommentarer til forslag til forskrift. 

 

Vedtak: 

Rådet hadde ingen kommentarer til forslag til forskrift. 

 

Fellesrådet sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 30.11.2017 sak 58/17 

 

Behandling: 

Fellesrådets behandling av saken ble referert.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forskrift datert 04.08.2017. 
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ETTERGIVELSE AV ANLØPSAVGIFT I TRÆNA KOMMUNE - BOREAL SJØ AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: P01  

Arkivsaksnr.: 14/50    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/17 Formannskap 07.12.2017 

43/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

INNSTILLING: 

Boreal Sjø AS gis ikke fritak for MF Husøy sine anløp, dette i henhold til vedtatte forskrift 

om beregning og innkreving av anløpsavgift for Træna kommune. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

E-post fra Boreal Sjø AS datert 28.09.2017. 

 

Fakta: 

Ordfører Per Pedersen mottok E-post fra Boreal Sjø AS v/ Stian Bjørnvik hvor han skriver 

følgende: 

God dag Per 

Som under har vi fått faktura for årsavgift på havn. 

Dette er noe som er dukket opp de siste årene og noe som ikke ler lagt inn ift anbud på denne 

ruten. 

Ber om at det fritas for årsavgift for rutegående fartøy i Træna og kreditnota utstedes. 

Om ikke vil det måtte viderefaktureres oppdragsgiver, da dette er noe som er dukket opp etter 

anbudsoppstart. 

Takker for øvrig for et godt møte i går 

Ha en fin dag. 

 

Faktura som ligger ved E-posten beløper seg til 36 500 eks mva og er Årsavgift MF Husøy. 

 

Træna kommune startet opp revidering av forskrift for anløpsavgift høsten 2013. 

Kommunestyret i Træna vedtok den nye forskriften i møte 10.03.2014 sak 5/14. Forskriften 

ble kunngjort på Lovdata 03.12.2015 med ikrafttredelse 01.01.2016. 

 

I vedtatte forskrift § 5 står det at alle fartøyer med unntak av de som er nevnt i § 3 betaler 

anløpsavgift etter følgende satser: 

For rutegående trafikk Ferge er pris pr anløp pr døgn på kr 100,- Helårsavgift på kr 36 500,-. 

 

Vurdering: 

Det er i vedtatte forskrift ikke gitt fritak for ferga MF Husøy, jfr § 3 andre ledd. 

Rådmannen mener derfor at omsøkte fritak fra Boreal Sjø AS ikke kan innvilges. 
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Vedlegg: 

Kopi av faktura til Boreal Sjø AS datert 04.04.2017 med forfallsdato 04.05.2017 

Forskrift om anløpsavgift i Træna kommune 

 

 

Træna 01.12.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Boreal Sjø AS gis ikke fritak for MF Husøy sine anløp, dette i henhold til vedtatte forskrift 

om beregning og innkreving av anløpsavgift for Træna kommune. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 07.12.2017 sak 68/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Boreal Sjø AS gis ikke fritak for MF Husøy sine anløp, dette i henhold til vedtatte forskrift 

om beregning og innkreving av anløpsavgift for Træna kommune. 
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SAMARBEIDSAVTALE OM SKATTEKREVERFUNKSJON 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 200 &01  

Arkivsaksnr.: 17/227    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/17 Formannskap 07.12.2017 

44/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Fra 1.1.2018 slår Skatteoppkreveren Træna og Kemneren i Vefsn, Lurøy, Nesna og 

Kemneren i Vevelstad seg sammen til et felles skatteoppkreverkontor. 

2. Den nye felles skatteoppkreverfunksjonen har navnet Kemneren i Helgelandsregionen 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Kemneren i Helgelandsregionen. 

Nødvendige fullmakter overføres til Kemneren i Helgelandsregionen. 

4. Finansiering for 2018 dekkes innenfor administrasjonens rammeområde. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kommune bruker ca. 20% stilling på skatteoppkreverfunksjonen som omfatter 

skatteregnskap, innfordring og arbeidsgiverkontroller. Skatt Nord har foretatt kontroll og gitt 

skattekontoret en del pålegg som må etterkommes, utarbeidelse av rutiner, planer og 

oppfølging av kontroller. 

 

Fakta: 

Kemneren i Vefsn ble satt inn som settekontor i august 2016 for å ivareta skattesaker der 

skatteoppkrever er inhabil.  

 

6.10.17.  Tilbud fra Kemneren i Vefsn om overtakelse av skatteoppkreverfunksjonen. 

 

Lurøy kommune overførte skatteoppkreverfunksjonen til Kemneren i Vefsn i mars 2015, 

Nesna kommune i mai 2016. Vevelstad kommune fra 1.1.2018 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Årlige faste utgifter til drift av skatteprogram er på kr 6 000, og leie av bredbåndslinje med kr 

33 000. Totalt en årlig utgift på ca. kr 39 000. Kjøp av en arbeidsgiverkontroll kr 30 000-45 

000. I budsjettforslaget for 2018 ligger det inne kjøp av en arbeidsgiverkontroll med kr 

30 000. Det er ikke budsjettert med utgifter til kurs, reise eller juridisk bistand.  

 

Ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Kemneren i Vefsn vil det bli en årlig utgift 

på ca. kr 69 000. Dekkes på ramma for administrasjon, ved reduksjon av ikt utgifter samt 

avsatte midler til arbeidsgiverkontroll.  Det beregnes en overlapping på 1 måned. 

 

Vurdering: 

Skatteregnskap og innfordring har blitt ivaretatt av sektor for økonomi. Arbeidsgiverkontroller 

har i hovedsak blitt gjort ved kontoret, sist i 2014. Det blir kun foretatt begrensede kontroller 
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fordi ansatte ved kontoret mangler kompetanse til å foreta en fullstendig kontroll. Det er et 

krav om en til to kontroller i året. (5% av antall arbeidsgivere) 

Problemet i flere år har vært å få kjøpt tjenesten fra en annen skatteoppkrever med god 

kompetanse på området, og som har kapasitet til å bistå oss. 

 

Små kommuner har hatt utfordringer særlig med arbeidsgiverkontroll. De samme 

utfordringene hadde Lurøy og Nesna som har overført skatteoppkreverfunksjonen til 

Kemneren i Vefsn, som nå heter Kemneren i Helgelandsregionen. 

 

Kemneren i Helgelandsregionen har tilgjengelig 5 årsverk for å ivareta skatteoppkrevers 

oppgaver og er skatteoppkrever for Vefsn, Nesna og Lurøy.  Alle ansatte ved kontoret har 

høyere økonomisk utdanning og skatteoppkrever er også jurist. Kontoret har dermed god 

kompetanse til å ivareta oppgavene med arbeidsgiverkontroll, regnskap og innfordring. 

Kontoret kan overta skatteoppkreverfunksjonen for Træna innenfor de ressurser som er i dag.  

 

En felles skatteoppkreverfunksjon vil i praksis bety at det opprettes et nytt 

skatteoppkreverkontor med eget organisasjonsnummer. Træna kommune vil ikke lenger ha 

tilgang til skatteoppkreverens fagsystemer (SOFIE og KOSS)   

Det er teknisk begrenset antall tegn som kan benyttes på betegnelsen av det nye kontoret. Det 

er derfor ikke mulig å ha med alle kommunenavnene. Det nye felles kontoret forslås derfor å 

fortsatt benevnes som «Kemneren i Helgelandsregionen».   

Samarbeidet foreslås organisert med Vefsn som vertskommune med samme avtale som Nesna 

og Lurøy har inngått med Vefsn.  Kostnadene for drift av kemnerkontoret fordeles mellom 

kommunene i forhold til innbyggertall og beregnes ut fra kemnerkontorets driftsbudsjett 

knyttet til skatteoppkrevers oppgaver.  

Veiledende pris for samarbeidet er kr 152 pr. innbygger. Det kan bemerkes at kontoret er 

drevet innenfor budsjett siden samarbeidet med Lurøy og Nesna ble påbegynt. Den fakturerte 

prisen har derfor vært lavere. 

 

Træna kommune har i dag 452 innbyggere. Trænas andel av kemnerkontorets kostnader vil pr 

år utgjøre ca. kr. 69 000.  Det må likevel tas høyde for at Skattedirektoratet har varslet at 

kostandene knyttet til IT-drift vil øke for 2018. Dette vil være en forbigående økning som bare 

gjelder 2018, og vil gjelde uavhengig av sammenslåing eller ikke. 

 

Hvis Træna kommune fortsatt skal inneha skatteoppkreverfunksjonen bør det inngås en avtale 

om kjøp av arbeidsgiverkontroller fra Kemneren i Helgelandsregionen. I tillegg må 

kompetansen økes ved kontoret, holde seg oppdatert ved deltakelse på kurs og seminarer som 

blir avholdt i Oslo og Tromsø. Det er ikke satt av midler i budsjettforslaget for 2018 til kurs.  

 

De frigitte ressursene ved kontoret er det et stort behov for å bruke til andre oppgaver.  

Arbeide med lønn og ikt tar mer tid enn tidligere. Innføring av nytt lønns- og regnskapssystem 

krever mer ressurser enn tidligere system. Nye krav fra staten som bl.a. a-melding, ny 

momsordning, elektronisk faktura og digital sykemelding.  Og komme ajour med regnskap. 

Ansatte ved sektoren stiller seg positiv til samarbeidsavtalen. Leder for økonomi vil fortsatt 

være bindeledd mellom Træna kommune og Kemneren i Helgelandsregionen.  

 

Både Skattedirektoratet og Skattekontoret er positive til sammenslåing mellom kommuner. Pr 

1.1.2017 hadde 180 kommuner felles skatteoppkrever med en annen kommune. 
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Det anbefales at kommunestyret gir sin tilslutning til sammenslåing av 

skatteoppkreverfunksjonen med Vefsn med virkning fra 1.1.2018 

 

Vedlegg: 

Forslag til samarbeidsavtale om skattekreverfunksjon datert 29.11.17 

 

 

Træna 29.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Fra 1.1.2018 slår Skatteoppkreveren Træna og Kemneren i Vefsn, Lurøy, Nesna og 

Kemneren i Vevelstad seg sammen til et felles skatteoppkreverkontor. 

2. Den nye felles skatteoppkreverfunksjonen har navnet Kemneren i Helgelandsregionen 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Kemneren i Helgelandsregionen. 

Nødvendige fullmakter overføres til Kemneren i Helgelandsregionen. 

4. Finansiering for 2018 dekkes innenfor administrasjonens rammeområde. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 07.12.2017 sak 70/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Fra 1.1.2018 slår Skatteoppkreveren Træna og Kemneren i Vefsn, Lurøy, Nesna og 

Kemneren i Vevelstad seg sammen til et felles skatteoppkreverkontor. 

2. Den nye felles skatteoppkreverfunksjonen har navnet Kemneren i Helgelandsregionen 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Kemneren i Helgelandsregionen. 

Nødvendige fullmakter overføres til Kemneren i Helgelandsregionen. 

4. Finansiering for 2018 dekkes innenfor administrasjonens rammeområde. 
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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 

45/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Sigbjørn Amundsen tilbys ansvarlig lån tilsvarende 15 % av investeringene som er 

gjort på båten i 2017, som delfinansiering av oppgradering av fiskebåt. 

2. Det forets renteberegning på lånet i henhold til Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag skal belastes i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar 

og 30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet. 

3. Lånet gis over 5 år med 2 års avdragsfrihet. 

4. Beløpet belastes Næringsfond A. 

 

 

 

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.  
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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: 

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 

      

 

 

Rådmanns 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). 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 30.11.2017 sak 62/17 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF v/ Merethe Lillegård fremmet følgende nytt forslag til vedtak: 
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5. Sigbjørn Amundsen tilbys ansvarlig lån tilsvarende 15 % av investeringene som er 

gjort på båten i 2017, som delfinansiering av oppgradering av fiskebåt. 

6. Det forets renteberegning på lånet i henhold til Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag skal belastes i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. 

januar og 30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet. 

7. Lånet gis over 5 år med 2 års avdragsfrihet. 

8. Beløpet belastes Næringsfond A. 

 

Felleslistens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for 

rådmannens innstilling. 

 

Saken går videre til behandling i kommunestyret, da det ikke gjenstår mer på Næringsfond A 

enn grunnkapitalen (jfr. næringsfondets vedtekter pkt D) Begrensninger). 

 

Vedtak: 

1. Sigbjørn Amundsen tilbys ansvarlig lån tilsvarende 15 % av investeringene som er 

gjort på båten i 2017, som delfinansiering av oppgradering av fiskebåt. 

2. Det forets renteberegning på lånet i henhold til Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag skal belastes i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar 

og 30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet. 

3. Lånet gis over 5 år med 2 års avdragsfrihet. 

4. Beløpet belastes Næringsfond A. 
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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 

46/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Odd Magne Svendsen tilbys ansvarlig lån tilsvarende 15 % av investeringene som er 

gjort på båten i 2017, som delfinansiering av oppgradering av fiskebåt. 

2. Det forets renteberegning på lånet i henhold til Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag skal belastes i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar 

og 30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet. 

3. Lånet gis over 5 år med 2 års avdragsfrihet. 

4. Beløpet belastes Næringsfond A. 

 

 

 

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…. 
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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: 

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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Rådmanns 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). 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 30.11.2017 sak 61/17 

 

Behandling: 

Administrasjonen fremla følgende saksopplysning mottatt i E-post fra Svendsen 28.11.17: 

Har lest innstillingen til min søknad om tilskudd, ikke lån. 

Ser der er blitt noe misforståelse i telefonsamtalen. 

Ser der står at jeg ikke har lån, men det stemmer ikke og blir feil. 

 

Har lånt, men det er sammenslått med lån på båt, bruk og brygge. 

Derfor har jeg ikke noen eksakt finansieringsplan på bare motor og gear, og mente det skulle 

betales av drifta. Regnet og med at da det var et rent tilskudd man søkte etter var det den 

totale investeringssummen som var viktig å opplyse. 

Men stemmer, det er betalt. 

Ville bare orientere om det slik at opplysningene blir korrekt i saken. 

 

Fellesliste Sp/KrF v/ Merethe Lillegård fremmet følgende nytt forslag til vedtak: 

1. Odd Magne Svendsen tilbys ansvarlig lån tilsvarende 15 % av investeringene som er 

gjort på båten i 2017, som delfinansiering av oppgradering av fiskebåt. 

2. Det forets renteberegning på lånet i henhold til Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag skal belastes i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. 

januar og 30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet. 

3. Lånet gis over 5 år med 2 års avdragsfrihet. 

4. Beløpet belastes Næringsfond A. 

 

Træna AP ba om et gruppemøte. 

 

Etter gruppemøte ble Felleslistens forslag til vedtak vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

Mindretallet stemte for rådmannens innstilling. 

 

Saken går videre til behandling i kommunestyret, da det ikke gjenstår mer på Næringsfond A 

enn grunnkapitalen (jfr. næringsfondets vedtekter pkt D) Begrensninger). 

 

Vedtak: 

1. Odd Magne Svendsen tilbys ansvarlig lån tilsvarende 15 % av investeringene som er 

gjort på båten i 2017, som delfinansiering av oppgradering av fiskebåt. 

2. Det forets renteberegning på lånet i henhold til Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag skal belastes i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar 

og 30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet. 

3. Lånet gis over 5 år med 2 års avdragsfrihet. 

4. Beløpet belastes Næringsfond A. 
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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 

47/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

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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Rådmanns 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. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 30.11.2017 sak 59/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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. 
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UTVIKLINGSPROSJEKT TRÆNA - AVSETNING TIL FOND 2017 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/215    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/17 Formannskap 07.12.2017 

48/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

INNSTILLING: 

Det avsettes kr 500 000 av tilskudd for 2015 til disposisjonsfond. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Det ble gitt tilsagn fra fylket om tilskudd på 6 Mill kr fordelt over 3 år til et utviklingsprosjekt. 

I 2015 mottok kommunen 1,5 mill. kr av tilsagn på 2 mill. kr 

Resterende av tilsagn for 2015, 0,5 Mill kr, ble utbetalt i 2017 etter fullstendig rapportering 

med revidert regnskap for prosjektet. 

 

Vurdering: 

Det ble inntektsført kun 1,5 Mill kr i 2015 da de bokførte utgiftene på det tidspunkt ikke 

oversteg 1,5 Mill kr.  I utviklingsprosjektets regnskap for 2015 ble det lagt inn verdi for 

dugnad og bruk av støttefunksjoner i kommunen til prosjektene. Verdien av dette ble ikke 

utgiftsført i kommunens regnskap på utviklingsprosjektet i 2015.   

 

Resttilskuddet for 2015 på kr 500 000 bes derfor avsatt på disposisjonsfond til bruk for 

næringsformål. 

 

Vedlegg: 

Utviklingsprosjektets regnskap for 2015 og 2016 

 

 

Træna 21.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

Rådmanns innstilling: 

Det avsettes kr 500 000 av tilskudd for 2015 til disposisjonsfond. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 07.12.2017 sak 67/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det avsettes kr 500 000 av tilskudd for 2015 til disposisjonsfond. 
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LØNNSMIDLER - AVSETNING TIL FOND 2017 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/216    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/17 Formannskap 30.11.2017 

49/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

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 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Følgende budsjettregulering foretas: 

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

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 30.11.2017 sak 64/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Følgende budsjettregulering foretas: 

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

50/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

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. 

6. Strukturen på kommunale avgifter tas opp i sin helhet i egen sak på nyåret. 

7. Fastsettelse av kommunale avgifter for kommende år skal skje på kommunestyrets 

møte i juni hvert år. 

 

 

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. 
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Træna 20.11.2017  

 

Liv Hege Martinussen     Gunn Eliassen    

rådmann       saksbehandler 

      

Rådmanns 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. 

 

 

Behandling/vedtak i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 29.11.2017 sak 4/17 

 

Behandling: 

Rådet ba administrasjonen ta til etterretning at flere eldre ønsker muligheten til å motta 

månedlige regninger på vann, avløp og feiing. 

 

Fellesrådet sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling. 

 

Vedtak: 

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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 30.11.2017 sak 63/17 

 

Behandling: 

Fellesrådets behandling av saken ble referert.  

 

Sektorleder økonomi Eva Merete Johansen tiltrådte møtet. 

 

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

1. Strukturen på kommunale avgifter tas opp i sin helhet i egen sak på nyåret. 

2. Fastsettelse av kommunale avgifter for kommende år skal skje på kommunestyrets 

møte i juni hvert år. 

 

Rådmannens innstilling inkludert Felleslistens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

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. 

6. Strukturen på kommunale avgifter tas opp i sin helhet i egen sak på nyåret. 

7. Fastsettelse av kommunale avgifter for kommende år skal skje på kommunestyrets 

møte i juni hvert år. 
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BUDSJETT 2018 - HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2021 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 17/123    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 29.11.2017 

65/17 Formannskap 30.11.2017 

51/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

INNSTILLING: 

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

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

 

2. Træna kommunestyre vedtar 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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Rådmanns 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. 

 

Behandling/vedtak i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 29.11.2017 sak 5/17 

 

Behandling: 

Rådet etterlyste veivedlikehold i Selvær, hull i veien gjør det vanskelig for dem som bruker 

hjelpemidler. 

Fellesrådet tok enstemmig budsjett 2018 med handlingsprogram 2018-2021 til etterretning. 

 

Vedtak: 

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. 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 30.11.2017 sak 65/17 

 

Behandling: 

Sektorlederne Pernille Øijord og Gøran Albertsen tiltrådte møtet. 

 

Fellesrådets behandling av saken ble referert.  

 

Lena Holmen ba om at pkt 2 i rådmannens innstilling begynner med: 

Træna kommunestyre vedtar ……… 

 

Rådmannens innstilling med Lena Holmens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

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

 

2. Træna kommunestyre vedtar 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. 
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MØTEPLAN 2018 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 030  

Arkivsaksnr.: 16/354    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/17 Kommunestyret 15.12.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til møteplan for 1. halvår 2018 

 

2. Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til møteplan for 2. halvår 2018 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

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

2018. 

 

Fellesrådet har i møte 29.11.2017 foreslått at deres møter avholdes på arbeidsstua på TAS og 

at foreslått møte 11. september inkluderer planlegging av eldredagen. 

 

Vedlegg: 

Forslag til møteplan for 1. halvår 2018 

Forslag til møteplan for 2. halvår 2018 

 

 

Træna 27.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 


