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I år er det en ansatt som skal motta gullklokke for 25 års samlet tjeneste i Træna kommune. 
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Jan Helge Andersen 
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/277    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

 

Orientering fra ordfører: 

 

 

Informasjon fra rådmannen: 
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ENDRING VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TRÆNA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: A10 &00  

Arkivsaksnr.: 20/267    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

85/20 Formannskap 03.12.2020 

67/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Vedlagte reviderte vedtekter Husøy Barnehage, Træna kommune vedtas med følgende 

endring:  

§ 10 a) Barnehagen holder åpent hele året. 

Dersom det forekommer uker hvor alle barn er i ferie, kan barnehagen holde stengt. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Vedtekter for barnehagane i Træna kommune har ikkje vore revidert sia 2009. 

 

Fakta: 

Reviderte vedtekter har vore oppe i foreldreråd, to møter i samarbeidsutvalet og sendt ut til 

alle foreldre i barnehagen for tilbakemelding. SU er ikkje einstemmig når det kjem til punkt § 

10 i vedtektene om feriestengt barnehage i veke 29 og 30. 

 

Tilbakemelding ang. endring i vedtektene har vore som følgande: 
- To tilbakemeldingar ang. feriestengt barnehage, kor foreldre meinte det var feil at 

kommunen skulle få bestemme når dei måtte ta ferie og at det gjekk utover barnas og 

foreldres behov. 

- Ein tilbakemelding kor foreldre ikkje hadde problem med feriestengt barnehage, men 

uttrykte at auka oppseiingstid kom til å verte ei utfordring for dei.  

- To tilbakemeldingar kor foreldre ikkje hadde noko å utsette på endringane. 

- Det ble også reagert på ordlyd på to punkt kor det står at styrer kan redusere opningstid når 

spesielle forhold tilseier det. Det burde spesifiserast kva spesielle forhold inneber.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at vedlagte reviderte vedtekter vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg: 

1. Reviderte vedtekter for Husøy barnehage Træna kommune 

2. Referat fra møte i samarbeidsutvalget 24.09.2020 

3. Referat fra møte i samarbeidsutvalget 15.10.2020 
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4. Vedtekter vedtatt i 2007 

 

 

 

Træna 25.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Line Bygd Pedersen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Vedlagte reviderte vedtekter Husøy Barnehage, Træna kommune vedtas. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 03.12.2020 sak 85/20 

 

Behandling: 

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

Vedlagte reviderte vedtekter Husøy Barnehage, Træna kommune vedtas, med unntak av at § 

10 Ferie 

a) Barnehagen holder feriestengt i uke 29 og 30, strykes. 

 

Etter debatt ble det enstemmighet om følgende endring: 

§ 10 a) Barnehagen holder åpent hele året. 

Dersom det forekommer uker hvor alle barn er i ferie, kan barnehagen holde stengt. 

 

Vedtektene for øvrig ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vedlagte reviderte vedtekter Husøy Barnehage, Træna kommune vedtas med følgende 

endring:  

§ 10 a) Barnehagen holder åpent hele året. 

Dersom det forekommer uker hvor alle barn er i ferie, kan barnehagen holde stengt. 
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INTERKOMMUNALT VETERINÆRSAMARBEID FOR TRÆNA, LURØY OG 

NESNA KOMMUNER - REVIDERING AVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: V50 &01  

Arkivsaksnr.: 16/89    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/20 Formannskap 19.11.2020 

68/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Forslag til ny avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for kommunene Træna, Lurøy og 

Nesna kommuner vedtas. Avtalen gjelder for 4 år med mulighet for forlengelse 1 år ad gangen 

og trer i kraft fra vedtak i alle kommunestyrene høsten 2020/ våren 2021. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna, Lurøy og Nesna kommuner etablerte i 1997 et felles veterinærdistrikt med en felles 

veterinærvakt. Avtalen ble rullert i 2004 i forbindelse med utvidelse fra 2 til 3 veterinærer. 

Distriktsveterinæren gikk inn i et nytt Mattilsyn og for å sikre ei tredelt vaktordning ble det 

ansatt en ny kommuneveterinær. I 2008 overtok også kommunene ansvaret for klinisk 

veterinærvakt fra Staten.  

 

Fakta: 

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sikre en fungerende klinisk veterinærtjeneste på 

dagtid og en fungerende vaktordning, jf. lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 

(dyrehelsepersonelloven). 

 

Med bakgrunn i kostnadene for å opprettholde en fungerende veterinærtjeneste har Træna 

kommune inngått avtale med Lurøy og Nesna. I løpet av tiden har kommunene hatt flere 

avtaler, den første avtalen mellom kommunene la kommunelovens § 27 til grunn og opprettet 

et eget styre. I 2016 ble det opprettet et administrativt vertskommunesamarbeid som la § 28 i 

kommuneloven til grunn for samarbeidet. Avtalen er nå gjennomgått i forhold til den nye 

kommuneloven og legger til grunn § 20-2, Administrativt vertskommunesamarbeid.   

Det er Nesna kommune som er vertskommune for dette samarbeidet – jfr. den nye avtales pkt 

2. 

 

Fordelingsnøkkel: 

Da felles veterinæravtale i kommunene ble opprettet, ble fordeling av kostnader gjort ut fra en 

fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen tok utgangspunkt i antall gjødseldyrenheter (GDE) i hver 

kommune og ble fastsatt til Nesna 61%, Lurøy 32% og Træna 7 %. Den største endringen er 

for Træna sin del, de har mistet sin kvitsaubesetning. Træna kommune har derfor signalisert at 

de ønsker å gå ned til 5%. Det foreslås at ny fordelingsnøkkel blir Nesna 63%, Lurøy 32 % og 

Træna 5%. 
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Antallsoversikt: 
Pr. 31.07.05 Hester Melkekyr Ammekyr Øvrige  

storfe 
Søyer Gammel 

norsk sau 
Avls 
purker 

Slaktegris Verpe 
høner 

Træna         163         
Lurøy 1 207 31 468 2077 123 6 62 2 

Nesna 66 497 118 1122 1571 210 119 645 2062 

 

Pr.  
31.07.15 

Hester Melkekyr Ammekyr Øvrige  
storfe 

Søyer Avlspurker Slaktegris Verpe 
høner 

Træna         266       
Lurøy   166 31 464 2561 46 475 32 

Nesna 34 309 122 762 2545 179 1681 7627 

 

Pr. 
1.3.2019 

Hester Melkekyr Ammekyr Øvrige 
storfe 

Søyer Avlspurker Slaktegris  Verpe 
høner 

Træna         28       
Lurøy 4 178 49 385 2674 41 400   
Nesna  23 206 162 705 3150 177 1296 7560 

 

Økonomi: 

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester består av flere ordninger. Tilskuddene utbetales fra 

Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet.  

 

Tilskuddene består av: 

 

Administrasjonstilskudd: Skal dekke kommunens kostnader knyttet til administrasjon av 

vaktordningen og ble innført da kommunene overtok ansvaret for tilgang til veterinærtjenester i 

2008. 

 

Vakttilskudd: Skal sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell ved å bidra 

til å finansiere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Det vil si veterinærvakter 

mellom 16:00-08.00 på hverdager samt lørdager, søndager og helligdager.  

 

Stimuleringstilskudd: Skal benyttes til stimuleringstiltak for å sikre tilgang på veterinærtjeneste 

på dagtid. Det planlegges å søke om ekstra stimuleringstilskudd til reise for å kunne yte ekstra 

service for smådyr i distriktet.  

 

Reisetilskudd: Veterinærene får reisetilskudd for å dekke reisekostnadene ved behandling av 

stordyr men ikke til smådyr.  

Kommunale tilskudd til drift av veterinærtjeneste: Skal dekke mellomlegget mellom de 

eksterne tilskuddene og de faktiske kostnadene med veterinærtjenesten og bidra til å gjøre det 

attraktivt å være ansatt som veterinær i vårt distrikt. 

 

Oversikt over tildeling av tilskudd de siste årene: 

 

År Adm.tilskudd Vakttilskudd/sesong  Stimuleringstilskudd  Kommunal andel  

2015 36065 796.304 270.000 323.492 

2016 35066 754.027/42.277 270.000 358.053 

2017 34041 773.376/44.472 270.000 340.727 

2018 33869 791.942/46.669 290.000 647.355 

2019 34782 814.534/47.998 600.000 274.265 
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2020 35316 835869/49258 590.000   
I 2018 ble det gjennomført lønnsforhandlinger for første gang på flere år og siden det var et 

etterslep på lønnsforhandlingene ble kostnaden dette året høy. 

 

Vurdering: 

Avtalen skulle vært rullert i slutten av 2019/ begynnelsen av 2020, men ble utsatt pga. corona. 

Vi ser at 4 år er kort tid, det er forholdsvis forutsigbart og det foreslås derfor at avtalen for 

ettertiden forlenges med 1 år ad gangen og rulleres når en av  kommunene ønsker 

reforhandling. Ny fordelingsnøkkel foreslås slik: Nesna 63%, Lurøy 32 % og Træna 5%.  

 

Lurøy, Træna og Nesna har en utfordrende geografi, ikke minst med hensyn til tilgang på 

offentlig transport/reisemessige forhold. Kommunene er ansvarlig for å sikre tilfredsstillende 

tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og med et samarbeid på tvers av kommunegrensene 

oppnås ei god vaktordning og sikring av stabil veterinærdekning framover.  

Vårt veterinærdistrikt har vært svært heldig med å ha stabil veterinærdekning i snart 20 år. I 

flere distrikt i Nordland ser en at det ikke er tilfelle. Det er viktig å opprettholde gode og godt 

innarbeidede tilbud innen veterinærtjenesten.  

 

Det foreslås derfor at framlagte forslag til avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for 

kommunene Træna, Lurøy og Nesna kommuner vedtas. Forslag til avtale er gjennomgått i 

felleskap av administrasjonene i kommunene. Det gjøres oppmerksom på at avtalen må vedtas i 

alle kommuner for å tre i kraft. 

 

Vedlegg: 

 Forslag til ny avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for Træna, Lurøy og 

Nesna 2021- 2024. 

 Avtale fra 2016 

 

 

Træna 05.11.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Forslag til ny avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for kommunene Træna, Lurøy og 

Nesna kommuner vedtas. Avtalen gjelder for 4 år med mulighet for forlengelse 1 år ad gangen 

og trer i kraft fra vedtak i alle kommunestyrene høsten 2020/ våren 2021. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 19.11.2020 sak 68/20 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
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Forslag til ny avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for kommunene Træna, Lurøy og 

Nesna kommuner vedtas. Avtalen gjelder for 4 år med mulighet for forlengelse 1 år ad gangen 

og trer i kraft fra vedtak i alle kommunestyrene høsten 2020/ våren 2021. 
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FYSISKE MØTER ELLER FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 040  

Arkivsaksnr.: 20/250    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/20 Formannskap 03.12.2020 

69/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre gir folkevalgte organ anledning til å avholde møter digitalt i hht. 

kommunelovens § 11-7. 

 

Det delegeres til ordfører å fatte beslutning om møter skal avholdes digitalt og om 

enkeltpersoner kan delte elektronisk. 

 

Saker som i hht. Kommunelovens § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan 

ikke behandles i et digitalt møte. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Følgende henvendelse fra ordfører Andersen til administrasjonen: 

Som jeg forstår det ut fra kommunelovens § 11-7 kan kommunestyret beslutte at folkevalgte 

organer i kommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter.» 

 

Fakta: 

Kommuneloven § 11-7. Fjernmøter lyder som følger: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller 

fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter. 

 

Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 

hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder 

for møter, gjelder også for fjernmøter. 

 

Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte. 

 

Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i 

andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd. 

 

I mars 2020 ble Forskrift 13. januar 1993 nr. 4035 om fjernmøter og skriftlig saksbehandling 

opphevet. 

 

Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) fastsatt i mars en forskrift om 

gjennomføring av fjernmøter for å begrense spredning av covid -19. Denne ble som planlagt 
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opphevet fra 1. august 2020. I brev til kommunen, 24. juni 2020, skriver KMD at 

bestemmelser som gjør unntak fra ordinært regelverk bør kun gjelde dersom det er nødvendig 

som følge av smitteverntiltakene og er forholdsmessige sett opp mot de bestemmelsene det er 

gitt unntak fra.  

 

Hovedregelen i kommuneloven er at møter i folkevalgte organer holdes som fysiske møter 

hvor de folkevalgte møtes i samme rom. Kommuneloven sier som nevnt ovenfor at 

kommunestyret kan gi adgang til å holde møter som fjernmøter, unntaket er saker som skal 

behandles i lukket møte. 

Det er nå under pandemien vedtatt et forskrift som åpner for at det i tidsrommet 06.11.2020 – 

01.06.2021 er mulig for folkevalgte organer å gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet 

er lukket etter kommuneloven § 11-5 andre ledd - LOV-2020-11-06-126 – Midlertidig lov om 

unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19). 

 

Er det så anledning til å åpne for at enkeltrepresentanter kan delta digitalt, mens de øvrige er til 

stede i møterommet?  

Denne problemstillingen har KMD svart ut i brev til Asker kommune og lagt til grunn at det er 

det anledning til, forutsatt at de særlige regler for fjernmøter overholdes. Det er krav til at alle 

representantene skal kunne se og høre hverandre, og de skal kunne kommunisere. 

 

KMD sier også i sitt brev til Asker kommune følgende: 

«Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysiske møter eller 

fjernmøter. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. 

 

Det er ikke bare pandemisituasjonen som kan gjøre det nødvendig at enkeltrepresentanter må 

delta digitalt. I vår kommune har det ved enkelte anledninger, når uvær har umuliggjort at 

representanter fra Selvær møter og må gi forfall på kort varsel, vært åpnet for at de har kunnet 

delta på telefon. 

 

Det er også viktig at det, i avgjørelsen om å avholde møtene digitalt, tas hensyn til om 

allmennheten kan være tilstede. Departementet har i sitt brev datert 24.06.2020 vist til at 

kommunen nå har hatt muligheter til å teste og anskaffe nødvendig teknisk utstyr for 

fjernmøter. Træna kommune har nå mulighet for å kjøre møtene på Teams, men har ikke utstyr 

til å kjøre møtene direkte til allmenheten. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Om f.eks. direktesendte møter skal kunne avholdes digitalt, er dette en utgift det ikke er tatt 

høyde for i driftsbudsjett. Det er heller ikke konkret sjekket pris på en eventuell slik løsning. 

 

Vurdering: 

Rådmannen kan se, at det i enkelte tilfeller, kan være behov for å avholde møter som 

fjernmøter. Avgjørelsen om det skal innkalles til digitalt møte og om enkeltrepresentanter kan 

delta digitalt bør legges til ordfører. 

 

Vedlegg: 

Brev fra KMD til Asker kommune datert 01.09.2020 
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Træna 19.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre gir folkevalgte organ anledning til å avholde møter digitalt i hht. 

kommunelovens § 11-7. 

 

Det delegeres til ordfører å fatte beslutning om møter skal avholdes digitalt og om 

enkeltpersoner kan delte elektronisk. 

 

Saker som i hht. Kommunelovens § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan 

ikke behandles i et digitalt møte. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 03.12.2020 sak 86/20 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre gir folkevalgte organ anledning til å avholde møter digitalt i hht. 

kommunelovens § 11-7. 

 

Det delegeres til ordfører å fatte beslutning om møter skal avholdes digitalt og om 

enkeltpersoner kan delte elektronisk. 

 

Saker som i hht. Kommunelovens § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan 

ikke behandles i et digitalt møte. 
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NY SAMARBEIDSAVTALE STUDIESENTER - RKK YTRE HELGELAND 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 026 &01  

Arkivsaksnr.: 16/214    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/20 Formannskap 17.12.2020 

70/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Samarbeidsavtale om det kommunale oppgavefellesskapet Studiesenter og Regionalt Kontor 

for Kompetanseutvikling Ytre Helgeland, er en avtale mellom Alstahaug kommune, Dønna 

kommune, Herøy kommune, Leirfjord kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune og Træna 

kommune. 

 

Samarbeidsavtalen er hjemlet i kommuneloven § 19, kommunalt oppgavefellesskap. 

 

Samarbeidsavtale om det kommunale oppgavefellesskapet Studiesenter og Regionalt Kontor 

for Kompetanseutvikling Ytre Helgeland vedtas som den ligger i vedlegg. 

 

Iverksettelsestidspunktet er satt til 1. januar 2021 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Ny kommunelov pålegger kommunen å omorganisere samarbeidsavtaler i interkommunale 

samarbeid etter den gamle kommunelovens § 27. 

 

På grunn av disse endringene i kommuneloven har rådmenn i de samarbeidende kommunene; 

Lurøy, Træna, Nesna, Dønna, Herøy, Leirfjord og Alstahaug, arbeidet frem et forslag til ny 

samarbeidsavtale (den som ligger vedlagt denne saksfremstillingen sist revidert 10.1.20). 

 

I den nye samarbeidsavtalen har både formaliteter i samarbeidsform og innhold i den felles 

tjenesten vært diskutert og blitt revidert. 

 

Forslaget til ny samarbeidsavtale har vært på høring, og Fagforbundet i Alstahaug har meldt 

tilbake at de er misfornøyde med at det ikke er tatt inn en ansattrepresentant i det nye styret. 

 

Fakta: 

Studiesenteret RKK Ytre Helgeland 

Studiesenteret RKK, var i sin opprinnelse et kommunalt samarbeid om en støttetjeneste knyttet 

til utvikling- og kompetansearbeid. 

 

Det opprinnelige RKK ble i 2013 utvidet til også å være et studiesenter, med følgende 

mandat: 

 «…skal være et målrettet verktøy i kommunenes og næringslivets arbeid med å 

 tilrettelegge for et kompetent arbeidsliv, regional utvikling og kompetanseutvikling 
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 generelt i den voksne befolkningen. Studier og kurs skal arrangeres etter ønske fra 

 kommuner, private bedrifter og enkeltpersoner (…)» 

 

RKK er ikke en lovpålagt funksjon, men et samarbeid for å løse blant annet felles 

kompetanseutvikling. Tjenesten har ikke forvaltningsoppgaver eller direkte ansvar for 

lovpålagte oppgaver. Studiesenteret RKK Ytre Helgeland, er i dag organisert etter § 27 i 

kommuneloven. 

 

Interkommunalt samarbeid i ny kommunelov 

Alle dagens § 27-samarbeid må ta stilling til hvilken modell samarbeidet skal videreføres i. 

Kommunen har fire år på å omdanne § 27-samarbeidet til en ny modell. Frist for 

omorganisering er høsten 2023 

 

§ 17-1. Interkommunalt samarbeid 

Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt 

samarbeid. Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk 

råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, 

aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig 

adgang til. Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra 

reglene om offentlige anskaffelser. 

 

Den nye kommuneloven legger føringer for at dagens § 27-samarbeid må omdannes til 

«interkommunalt politisk råd» eller «kommunalt oppgavefellesskap». 

 

Interkommunalt oppgavefellesskap er et produksjonssamarbeid, hvor det samarbeides om en 

oppgave eller tjeneste for å oppnå bedre kvalitet og effektivitet på den aktuelle oppgaven 

eller tjenesten. 

 

Interkommunale politiske råd er ment å omfavne politiske samarbeid som behandler 

generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene, for eksempel regionråd. 

(Tolkning er hentet fra advokat Vibeke Resch-Knudsen, 2018). 

 

For lovpålagte oppgaver, som innebærer utøvelse av offentlig myndighet, må kommunene i 

praksis benytte vertskommunemodellen. Et interkommunalt oppgavefelleskap har 

eksempelvis ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak. 

 

I forhold til Studiesenter RKK, er det kommunalt oppgavefellesskap som vurderes som den 

aktuelle samarbeidsformen. 

 

Kommunalt oppgavefellesskap 

§ 19-1. Kommunalt oppgavefellesskap 

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt 

oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv 

å opprette et oppgavefellesskap. Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe 

enkeltvedtak. 

 

Oppgavefellesskapet kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne 

forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. Oppgavefellesskapets navn skal 

inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap. 
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De øvrige kapitlene i denne lovparagrafen gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for 

oppgavefellesskap. I forarbeidet til kommuneloven vektlegges viktigheten av å legge ned et 

grundig arbeid for å få en god samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen skal ikke bare 

inneholde det den nye kommuneloven krever, men også på en god måte regulere øvrige 

forhold mellom deltakerne. 

 

Krav til kommunalt oppgavefellesskap i kommuneloven: 

 Samtlige deltakerkommuner må være representert i det øverste (eier)organet i et 

oppgavefellesskap, representantskapet. Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer 

og varamedlemmer til representantskapet. 

 Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i 

oppgavefellesskapet, og det er fastsatt enkelte minimumskrav til innholdet i 

samarbeidsavtalen. 

 Representantskapet kan også selv bestemme å opprette «andre organer til styring av 

rådet». Det vil i praksis si at representantskapet kan opprette et styre. 

 Deltakerne/kommunene vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av 

oppgavefellesskapets forpliktelser, tilsvarende som for interkommunalt selskap (IKS). 

 Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig 

rettssubjekt, hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte 

deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og 

oppløsning av oppgavefellesskapet. 

 

Kommunens behov for et RKK 

Kommunen har behov for faglig oppdatering og utvikling innenfor tjenesteområdene. I 

mange sammenhenger er det kompetansekrav gjennom lov og forskrift, i andre 

sammenhenger er det kravet om best mulig tjeneste og effektiv drift som er pådriver. 

 

Arbeidet med å tilrettelegge for kompetanseutvikling er sammensatt. Fra analyse av behov til 

tiltaksplan og gjennomføring. Analyse av behov og planlegging av kompetansetiltak vil alltid 

ligge til de kommunale ledernes ansvarsområde. Studiesenter RKK er tenkt å være en viktig 

samhandlingspartner i dette arbeidet. I tilrettelegging for gjennomføring kan Studiesenter 

RKK være helt sentral. 

 

Ved å ha en felles tjeneste kan kommunene benytte seg av ansatte som både har en spisset 

kunnskap om kompetanse og utviklingsarbeid, og som også bygger nettverk til ressurser, 

personer og kompetanseinstanser som kommunene kan nyte godt av. 

 

De sentrale oppgavene som kommunen ønsker ivaretatt i dette kommunale 

oppgavefellesskapet er: 

 a) Tilrettelegge og samordne for faglige nettverk etter behov i kommunene 

 b) Tilrettelegge og støtte for kurs og kompetansepakker etter bestilling fra 

 kommunene. 

 c) Tilrettelegge kurs slik at kommunene kan delta lokalt via IKT løsninger 

 (desentraliserte kursløsninger) 

 d) Støtte kommunene i prosjektbeskrivelser, prosjektsøknader og prosessveiledning. 

 e) Støtte kommunene i arbeid med søknad om midler og rapporteringer i forhold til 

 dette. Herunder støtte kommunene med kunnskap om aktuelle utviklings- og 

 kompetansemidler. 
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Sentrale endringer i oppgaver for Studiesenteret RKK i ny samarbeidsavtale 

Det nye forslaget til samarbeidsavtale begrenser Studiesenter RKK sin oppgave i forhold til 

andre aktører enn kommunene. Dette utelukker ikke at Studiesenteret RKK også kan gi 

tjenester til andre, men at dette må avklares særskilt. 

 

I dette ligger det en erkjennelse at tidligere formulert mandat er for vidt, for lite konkret og i 

større grad en visjon enn en gjennomførbar oppgave. 

 

  «.. (RKK skal) være et målrettet verktøy i kommunenes og næringslivets arbeid med 

 å tilrettelegge for et kompetent arbeidsliv, regional utvikling og kompetanseutvikling 

 generelt i den voksne befolkningen.» 

 

Den nye samarbeidsavtalen etterstreber å være konkret på hvilke oppgaver som skal ivaretas 

og hvordan tjenesten fortløpende skal kunne evalueres av kommunene. 

 

Forslag til organisering 

Representantskapet er oppgavefellesskapets øverste organ. Alle deltakerkommunene skal 

være representert i dette organet ved ordfører med varaordfører som vararepresentant. Styret 

består av rådmenn i de samarbeidende kommuner. Se for øvrig samarbeidsavtalen. 

 

Økonomi 

Det er behov for at samarbeidsavtalen tydeliggjør de tjenester som det kommunale 

oppgavefelleskapet skal løse innen den økonomiske rammen kommunene gir. Dette skal gi 

forutsigbarhet i tjeneste for kommunene, og avklare forventninger for Studiesenter RKK. 

Kommunene vedtar en 4-årig økonomiplan som er styrende for videre budsjettarbeid. 

 

Kostnadene fordeles mellom samarbeidspartene etter følgende fordelingsnøkkel (gjeldende 

fra 2021): 

 15 % av utgiftene fordeles likt mellom kommunene 

 85 % fordeles etter folketall pr 1.jan i regnskapsåret. 

 

Budsjettet reguleres årlig basert på konsumprisindeks, tolvmåneders KPI per 1/11 i 

budsjettåret 

 

Vurdering: 

I kommunens kontinuerlige arbeid med utvikling og kompetansebygging, vurderes det som 

hensiktsmessig å ivareta et interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling.  

 

Studiesenteret RKK har en intern funksjon med å bidra til å løse kompetanseoppgaver for 

kommunen, og samtidig en funksjon i forhold til eksterne i å fronte regionens interesser. 

Samarbeidet foreslås å videreføres som kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov, § 

19. 

 

Iverksettelsestidspunktet er satt til 1. januar 2021. Rådmannen i Lurøy er valgt inn i styret og 

fungerer i nåværende styre fram til 1. januar 2021 

 

Vedlegg: 

Forslag ny samarbeidsavtale Studiesenter RKK Ytre Helgeland 
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Kommuneloven kap 19 – kommunalt oppgavefellesskap 

Gammel samarbeidsavtale om RKK 

 

 

Træna 04.12.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Samarbeidsavtale om det kommunale oppgavefellesskapet Studiesenter og Regionalt Kontor 

for Kompetanseutvikling Ytre Helgeland, er en avtale mellom Alstahaug kommune, Dønna 

kommune, Herøy kommune, Leirfjord kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune og Træna 

kommune. 

 

Samarbeidsavtalen er hjemlet i kommuneloven § 19, kommunalt oppgavefellesskap. 

 

Samarbeidsavtale om det kommunale oppgavefellesskapet Studiesenter og Regionalt Kontor 

for Kompetanseutvikling Ytre Helgeland vedtas som den ligger i vedlegg. 

 

Iverksettelsestidspunktet er satt til 1. januar 2021 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 17.12.20  sak 91/20 

 

Saken behandles i formannskapet samme dag, deres innstilling vil bli referert før 

kommunestyrets behandling av saken. 
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TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD OM 

OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 09/283    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

92/20 Formannskap 17.12.2020 

71/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Søknad fra Træna Handel Eiendom AS om å få omgjort næringslån til tilskudd avslås, med 

begrunnelse i at regnskapet viser et overskudd for året 2019. 

 

Søknad fra Træna Handel AS om å få omgjort restgjeld næringslån på kr 112 958,00 til 

tilskudd innvilges, med begrunnelse i at regnskapet for året 2019 viser et underskudd. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Træna Handel AS og Træna Handel Eiendom AS datert 17.11.2020. 

 

Fakta: 

Træna Handel Eiendom AS ble i  F-sak 81/09 gitt et lån fra Træna næringsfond A, til utvidelse 

av forretningslokaler på Træna på kr 250 000 over 10 år med rente og avdragsfrihet i 3 år. 

Restgjeld på dette lånet er pr 27.11.2020 kr 123 179,73. 

 

Træna Handel AS ble i F-sak 30/10 gitt et lån fra Træna næringsfond A, til tilrettelegging av 

butikklokale, for å møte behov fra økt turisme og fiskeri på kr 150 000 med 10 års avdragstid 

og 3 års avdrags- og rentefritak. Restgjelden på dette lånet er pr 27.11.2020 kr 112 958,00.  

 

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 1 149 134 for Træna Handel AS og et 

overskudd på kr 275 618 for Træna Handel Eiendom AS. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Å omgjøre et lån til tilskudd vil innebære at en får mindre midler til videre utlån til Træna 

kommunes næringsliv. 

 

Vurdering: 

Det har ikke tidligere vært praksis å omgjøre innvilgede næringslån til næringstilskudd. 

Begrunnelse for dette har vært at når man gir støtte om lån og bedriften etter hvert klarer seg 

selv økonomisk, kan lån tilbakebetales og gis videre til nye / andre bedrifter. På denne måten 

vil det kunne være tilgjengelige midler til å yte næringsstøtte. 

 

Træna Handel Eiendom AS drives med et overskudd, slik årsrapporten for 2019 viser, er det et 

overskudd for året 2018 på kr 227 806 og for 2019 på kr 275 618. På denne bakgrunn 

anbefaler rådmannen at resterende næringsgjeld ikke omgjøres til tilskudd. 
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Træna Handel AS er en viktig bedrift for Trænasamfunnet. De har for regnskapsåret 2019 et 

underskudd på kr 1 149 134, i 2018 viser årsrapporten for 2019 et overskudd på kr 193 106. 

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at innvilget næringslån med en restgjeld på kr 

112 958,00 omgjøres til tilskudd. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Træna Handel AS/Træna Handel Eiendom AS datert 17.11.2020 

Samlet saksfremstilling arkivsak 09/283 

 

Træna 09.12.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Søknad fra Træna Handel Eiendom AS om å få omgjort næringslån til tilskudd avslås, med 

begrunnelse i at regnskapet viser et overskudd for året 2019. 

 

Søknad fra Træna Handel AS om å få omgjort restgjeld næringslån på kr 112 958,00 til 

tilskudd innvilges, med begrunnelse i at regnskapet for året 2019 viser et underskudd. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 17.12.2020 sak 92/20 

 

Saken behandles i formannskapet samme dag, deres innstilling vil bli referert før 

kommunestyrets behandling av saken. 
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SELVÆR OPPVEKSTSENTER - NEDLEGGELSE 

 

 

Saksbehandler:  Torild Fogelberg Hansen Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 20/251    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato  

87/20 Formannskap 03.12.2020 

72/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

♦ Selvær Oppvekstsenter legges ned med virkning fra 1.1.2021. Nødvendige prosesser 

knyttet til nedleggelsen gjennomføres i 2020. 
♦ Prosedyre for planlegging og gjennomføring av endring i virksomheter/omorganisering 

iverksettes. 
♦ Det etableres en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide forslag til videre bruk av 

bygningsmassen. Arbeidsgruppa nedsettes av rådmannen. 
♦ I den grad det skjer vesentlige endringer i demografi i Træna Kommune, som fører til 

sprengt kapasitet på Husøy Skole, vil administrasjonen vurdere hensiktsmessige 

løsninger og fremme egen sak til Kommunestyret. 
 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Arkivsak 13/461 viser en del historikk, samt at saken er forsvarlig opplyst fra tidligere runder. 

Det ble likevel avholdt et nytt møte med Selvær bygdeutvikling, og øvrige interesserte 

innbyggere i Selvær, den 13.11.20. Til stede fra kommunen var ordfører Jan Helge Andersen 

og rådmann Torild Fogelberg Hansen.  

 

Det ble raskt enighet om at Selvær oppvekstsenter nedlegges, men at det opprettes skole på 

nytt i Selvær, dersom barnetallet blir så høyt at det er aktuelt. Det framkom ikke noe konkret 

antall barn for å opprette et lokalt skoletilbud, men felles forståelse for at digital undervisning 

har kommet så langt, at dette må tas med i en eventuell ny vurdering.   

 

Fakta: 

Siste ordinære skoleår ved Selvær Oppvekstsenter var 2012/2013. Elever fra Selvær har siden 

den gang reist til Husøy Skole og bare unntaksvis brukt Oppvekstsenteret som 

undervisningsbase. I all hovedsak har dårlig vær og/eller kansellert båt ført til hjemmearbeid. 

Vi ser en klar negativ trend i barnetall i Træna Kommune. Særlig er fallet de siste årene 

dramatisk. Det totale elevgrunnlaget i kommunen er per dags dato under 40 barn (Se figur 1 

og 2), hvor 0 er tallet fra Selvær krets. 

Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av 

skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en 

skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale 

handlefriheten. En avgjørelse må bygge på kommunestyrets økonomiske, politiske og 

samfunnsmessige prioriteringer. 
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Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en skole, 

er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som gjelder rettigheter eller 

plikter for en eller flere bestemte personer. Plassering av den enkelte elev ved en skole vil 

derimot være et enkeltvedtak. 

 

Kommunen har ikke Forskrift om skolekretsgrenser, og det er saksbehandlers vurdering at det 

er det ikke behov for, med mindre Træna annekterer nærliggende øysamfunn. 

 

 
Figur 1. Tall hentet fra GSI 

 
Figur 2.Tall hentet fra GSI 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Årlige drift -og vedlikeholdsutgifter av bygget utgjør kr. 130 000. 

 

Nødvendig utvendig vedlikeholdsarbeid, som må utføres innen kort tid, er stipulert til kr. 

1 500 000. 
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Vurdering: 

Det vurderes som nødvendig å legge ned Selvær oppvekstsenter. Det har ikke vært elever ved 

Selvær skole siden skoleåret 2012/2013, og det bor heller ingen barn på øya i dag.  

 

Skolebygget forfaller, og kommunens økonomi tilsier at både skolen/oppvekstsenteret og 

skolebygg bør avvikles. Det er enighet mellom Selvær bygdeutvikling, som representant for 

lokalbefolkningen, formelt å legge ned skolen fra 01.01.2021 

 

Vedlegg: 

Samlet saksfremstilling Arkivsak 13/461 

 

 

Træna 25.11.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen     Carl-Henrik Buschmann 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

♦ Selvær Oppvekstsenter legges ned med virkning fra 1.1.2021. Nødvendige prosesser 

knyttet til nedleggelsen gjennomføres i 2020. 
♦ Prosedyre for planlegging og gjennomføring av endring i virksomheter/omorganisering 

iverksettes. 
♦ Det etableres en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide forslag til videre bruk av 

bygningsmassen. Arbeidsgruppa nedsettes av rådmannen. 
♦ I den grad det skjer vesentlige endringer i demografi i Træna Kommune, som fører til 

sprengt kapasitet på Husøy Skole, vil administrasjonen vurdere hensiktsmessige 

løsninger og fremme egen sak til Kommunestyret. 
 

Behandling/vedtak i Formannskap den 03.12.2020 sak 87/20 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

♦ Selvær Oppvekstsenter legges ned med virkning fra 1.1.2021. Nødvendige prosesser 

knyttet til nedleggelsen gjennomføres i 2020. 
♦ Prosedyre for planlegging og gjennomføring av endring i virksomheter/omorganisering 

iverksettes. 
♦ Det etableres en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide forslag til videre bruk av 

bygningsmassen. Arbeidsgruppa nedsettes av rådmannen. 
♦ I den grad det skjer vesentlige endringer i demografi i Træna Kommune, som fører til 

sprengt kapasitet på Husøy Skole, vil administrasjonen vurdere hensiktsmessige 

løsninger og fremme egen sak til Kommunestyret. 
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INNOVASJONSPRISEN 2018 - BRUK AV MIDLER 

 

 

Saksbehandler:  Moa Björnson Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 18/117    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/20 Formannskap 03.12.2020 

73/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Prissummen fra Innovasjonsprisen øremerket Selvær (100.000 kr) utbetales i henhold til 

tidligere vedtak til Selvær Bygdeutvikling. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna Kommune vant Innovasjonsprisen 2018 som ble delt ut av Kommunal og 

Moderniseringsdepartementet. Prissummen var 500.000 kr. I Sak 54/19 i K-styre 18.12.2019 ble 

det vedtatt at deler av prissummen øremerkes tiltak i Selvær.  

 

«Prissummen på 500.000 foreslås avsettes med 200.000 kr til ungdomstiltak, 200.000 kr til 

fellestiltak i offentlig miljø og 100.000 kr øremerket til Selvær.»  

 

I saksfremlegget fremgår at Selvær bygdeutvikling er høringsinstans for bruk av midlene.  

 

Fakta: 

Bygdeutviklingen har etter kommunestyrevedtaket hatt løpende dialog med administrasjonen og 

rådgjort seg med utviklingssjef og assisterende rådmann om prosessen med forslag til bruk av 

midlene til relevante tiltak i selværsamfunnet. Det har vært avholdt flere idémøter, årsmøter og 

samlinger i regi av Selvær Bygdeutvikling for å se på hva man kunne finne av aktuelle prosjekter å 

prioritere. 

 

Et notat fra Selvær Bygdeutvikling ble sendt kommunen den 24.11.2020. Her fremgår en 

summering av tiltenkt bruk av midler: 

 

Følgende satsinger er prioritert:  

 musikk/digitalt utstyr, lerret, prosjektor, iZettle og ipad: 31096,75, kr 

 to nye komfyrer til kjøkkenet på skolen, 7980,-kr 

 fiskernes bedehuskapell (bårehus, gapahuk, badstue eller tilsvarende), 20.000 kr 

 midler til opprustning av Selvær Skole/Grendahus i samband med overtakelse (material, 

inventarer, aktiviteter mm) 40 923,25,- 

 

Dette utgjør til sammen kr 100 000,- 

Selvær Bygdeutvikling ber om at beløpet utbetales til bygdeutviklinga sin konto. 
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Vurdering: 

Satsinger som skaper lokal lokalt engasjement, trivsel og bolyst er viktig for å skape et godt 

lokalsamfunn. De øremerkete midlene fra Innovasjonsprisen til Selvær er med på å realisere 

noen av de tiltak som lokalbefolkningen selve har pekt på som viktige. Prosessen med forslag, 

vurderinger og prioriteringer har vært godt ledet av bygdeutviklingen, med god forankring og 

deltakelse av lokalinnbyggerne. Det er positivt at midlene som innovasjonsprisen utgjør 

omsettes til konkrete tiltak raskt og til noe som kommer mange i lokalsamfunnet til gode. 

 

De avsatte midlene foreslås derfor brukes i henhold til tidligere vedtak. 

 

Vedlegg: 

24.11.20 Innovasjonspris - Selvær Bygdeutvikling 

 

 

 

Træna 26.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Moa Björnson 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Prissummen fra Innovasjonsprisen øremerket Selvær (100.000 kr) utbetales i henhold til 

tidligere vedtak til Selvær Bygdeutvikling. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 27.11.2019 sak 54/19 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Prissummen fra Innovasjonsprisen øremerket Selvær (100.000 kr) utbetales i henhold til 

tidligere vedtak til Selvær Bygdeutvikling. 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV TRÆNAFESTIVALEN FOR 2020 

 

 

Saksbehandler:  Torild Fogelberg Hansen Arkiv: C03 &01  

Arkivsaksnr.: 16/40    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/20 Formannskap 03.12.2020 

74/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Trænafestivalen gis et ekstra tilskudd for 2020 med kr 200 000 i form av redusert krav for 

bruk av tekniske tjenester og areal. Beløpet belastes administrasjonen, ubrukte lønnsmidler. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Ifølge rammeavtale mellom Trænafestivalen og Træna kommune av 02.02.2016 skal Træna 

kommune fakturere Trænafestivalen for tekniske tjenester og areal jamfør «Underavtale om 

tekniske tjenester og areal». Trænafestivalen skal fakturere Træna kommune for driftsstøtte 

med kr 200.000 per år. I avtalen er det en intensjon om økning av beløpet til kr 400.000 i 

2017, en økning som ble innført. Trænafestivalen har siden 2017 fått et årlig driftstilskudd på 

kr 400.000. Samme sum (kr 400.000) har blitt fakturert tilbake for tekniske tjenester og areal. 

Underavtale om tekniske tjenester og areal foreligger ikke.  

 

Fakta: 

Trænafestivalen er en ideell forening. I sitt vedtektsfestede formål står det blant annet at de 

skal «markedsføre Træna på en positiv måte og være samlende for Træna kommunes 

befolkning». Deler av et eventuelt overskudd bevilges til formål som er til Trænasamfunnets 

beste. Siden foreningen ble stiftet i 2004 har det blitt gitt flere hundre tusen kroner til 

trænasamfunnet gjennom festivalens kulturfond. I tillegg kommer de økonomiske 

ringvirkningene av festivalen på lokalt næringsliv. Trænafestivalen skaper identitet og stolthet. 

Et av målene for festivalen er fortsatt å bidra til at Træna kommune er et attraktivt sted å 

bosette seg.  

 

Trænafestivalen har en helårsdrift, med faste kostnader gjennom hele året. De har inntil nylig 

hatt to ansatte på fulltid.  Festivalen har de siste årene arrangert diverse konserter, 

ungdomsarrangementer, vinterfestival (Ta Træna med Storm) og «sommerfestivalen». Det er 

kun på de 3-4 dagene i løpet av festivalen om sommeren at da har betydelige inntekter, om 

man ser bort i fra offentlig støtte og sponsoravtaler. Det vil si at de i all hovedsak må tjene inn 

nok på 3-4 dager til å dekke et helt år med utgifter.  

 

I 2020 har de, på grunn av smittevernsrestriksjoner, ikke fått muligheten til å gjennomføre en 

fullskala festival, og har dermed mistet sitt inntektsgrunnlag. De hadde et lite arrangement med 

200 gjester, som på mange måter var svært vellykket, men som selvfølgelig ikke ga betydelige 

inntekter. Gjennom den statlige kompensasjonsordningen for kultur har Trænafestivalen 

mottatt kr 478 293. De har beholdt støtten fra Kulturrådet på kr 325 000, og fikk på toppen av 

dette kr 150 000 til å gjennomføre alternativt arrangement i sommer. Fra Nordland 

fylkeskommune har de beholdt tilskudd på kr 105 000. Ifølge prognosen for 2020 ender 
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Trænafestivalen med et underskudd på kr 308 750. Dette kommer på toppen av to tunge 

økonomiske år forut for 2020.  

 

I 2020 har Trænafestivalen benyttet seg av færre tekniske tjenester og mindre bruk av 

kommunens areal. 

 

Trænafestivalen søker nå om et rent økonomisk tilskudd fra Træna kommune for 2020, altså at 

Trænafestivalen ikke faktureres tilbake for fullt beløp (kr 400 000) for inneværende år.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Vedtatt budsjett for 2020 forutsetter et tilskudd til Trænafestivalen på kr 400 000 og inntekter 

fra Trænafestivalen med kr 400 000. Det er foreløpig ikke utbetalt tilskudd eller sendt krav for 

tekniske tjenester og areal. I løpet av 2020 har festivalen benyttet følgende: 

 
 Leie av Trænahallen og hallkjøkken i forbindelse med vinterfestival (Ta Træna med Storm) 12.-

16. februar 

 Klipping av gress i Kirkhelleren i forbindelse med konsert  

11. juli  

 Leie av kontor på Rådhuset 

Hele året  

 Innleie av teknisk personell i to uker i forbindelse med vinterfestival. Én uke i forbindelse med 

minifestival i juli 

 Kompetanse og prosjektmidler på ca kr 30 000 via Utviklingsprosjektet (og underliggende 

prosjekter) i forbindelse med «Ta Træna med Storm» 

Vurdering: 

Da Træna kommune meldte ekstrautgifter og inntektstap knyttet til Covid-19 for 2020, ble 

ikke tapte inntekter fra Trænafestivalen tatt med. Det skyldes at søknaden fra festivalen kom 

etter rapporteringstidspunktet. Det betyr at et tilskudd til festivalen, i form av ikke å fakturere 

fullt ut, blir en kommunal utgift som ikke er budsjettert eller kompensert. Med utgangspunkt i 

kommunens anstrengte økonomi, vurderes en mulighet for å redusere faktureringsbeløpet til kr 

200 000 for inneværende år. Beløpet må dekkes under administrasjon, avsatte lønnsmidler som 

ikke er benyttet. 

 

Træna 26.11.2020  

Torild Fogelberg Hansen 

rådmann        

      

 

Rådmanns innstilling: 

Trænafestivalen gis et ekstra tilskudd for 2020 med kr 200 000 i form av redusert krav for 

bruk av tekniske tjenester og areal. Beløpet belastes administrasjonen, ubrukte lønnsmidler. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 03.12.2020 sak 89/20 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
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Trænafestivalen gis et ekstra tilskudd for 2020 med kr 200 000 i form av redusert krav for 

bruk av tekniske tjenester og areal. Beløpet belastes administrasjonen, ubrukte lønnsmidler. 
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BUDSJETTREGULERING 2020 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 20/279    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

93/20 Formannskap 17.12.2020 

75/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

 

Følgende budsjettregulering foretas: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 
Red. inntekter 

Økt inntekt/ 
Red. utgift 

  
Investering 
Fjernvarme 
Momskompensasjon 
Bruk av investeringsfond 
 
Drenering , skole/rådhus 
Momskompensasjon 
Bruk av investeringsfond 
 
Gatelys 
Momskompensasjon 
Bruk av investeringsfond 
 
Træna 365 2020 
Bruk av investeringsfond 
 
 
Drift 
Utbedring uteområde 
Bruk av bundet fond 

  
  
  

125 000 
500 000 

 
 

180 000 
720 000 

 
 

25 000 
100 000 

 
 

1 000 000 
 
 
 
 

120 000 

  
  

625 000 
 
 
 

 900 000 
 
 
 

125 000 
 
 
 

1 000 000 
 
 
 
 

120 000 
 
 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

K-sak 61/19- Budsjett 2020. 

 

Fakta: 

Det ble i budsjett 2020- Innvestering avsatt kr 875 000; til gatelys. Finansiert ved bruk av 

ubundet kapitalfond. Det gjenstår en del arbeid i 2021 som finansieres av ubenyttet avsatte 

midler. 
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Det ble i budsjett 2020- Innvestering avsatt kr 1 250 000; for drenering kjeller. Arbeidet er 

startet opp og vil bli ferdigstilt i 2021. 

 

Det ble i k-sak 55/20 avsatt kr 2 500 000; for bygging av to enheter i prosjekt Træna 365. 

Det ble i saken planlagt at man skulle bruke kr 1 000 000; til grunn- og betongarbeider, 

avsatte midler foreslås overført til 2021. 

 

Fjernvarme, overføres i sin helhet til 2021 med kr 625 000 inkludert moms 

Finansiert av momskompensasjon på kr 125 000 og bruk av investeringsfond med kr 500 000. 

 

Utbedring av uteområdet ved skole og barnehage. Det er brukt kr 130 000 av de avsatte 

midlene på kr 250 000 som er finansiert med bruk av bundet fond. Resterende overføres til 

2021. 

 

Vurdering: 

Rådmannen innstiller på foreslått regulering. 

 

Træna 09.12.2020  

Torild Fogelberg Hansen      Morten Tøgersen 

rådmann                   saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

Følgende budsjettregulering foretas: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 
Red. inntekter 

Økt inntekt/ 
Red. utgift 

  
Investering 
Fjernvarme 
Momskompensasjon 
Bruk av investeringsfond 
 
Drenering , skole/rådhus 
Momskompensasjon 
Bruk av investeringsfond 
 
Gatelys 
Momskompensasjon 
Bruk av investeringsfond 
 
Træna 365 2020 
Bruk av investeringsfond 
 
 
Drift 
Utbedring uteområde 
Bruk av bundet fond 

  
  
  

125 000 
500 000 

 
 

180 000 
720 000 

 
 

25 000 
100 000 

 
 

1 000 000 
 
 
 
 

120 000 

  
  

625 000 
 
 
 

 900 000 
 
 
 

125 000 
 
 
 

1 000 000 
 
 
 
 

120 000 
 
 

 

Behandling / Vedtak i Formannskapet den 17.12.2020 sak 93/20 
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Saken behandles i formannskapet samme dag, deres innstilling vil bli referert før 

kommunestyrets behandling av saken. 
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STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV 

VALGDAG 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 20/210    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/20 Formannskap 19.11.2020 

76/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar at stortings- og sametingsvalget 2021 avvikles over en dag; 

mandag 13. september 2021. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I statsråd 6. mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021fastsatt til 

mandag 13. september 2021. 

 

Fakta: 

Hvert kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg på ett eller flere steder også søndagen før den 

offisielle valgdagen. Dette er en praksis som Træna kommune ikke har benyttet seg av. 

 

Valggjennomføringen i 2021 vil med stor sannsynlighet bli i lys av den pågående covid-19 

pandemien. Kommunal- og moderniseringsministeren Nicolai Astrup har i brev til Valgstyrene 

og Fylkesvalgstyrene datert 27. august 2020 bedt om at det tas høyde for at viruset kan blusse 

opp nasjonalt og lokalt, før og under valget.  

 

Departementet har nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å forberede smitteverntiltak 

knyttet til valggjennomføringen i 2021. Denne gruppen skal innen utgangen av 2020 kartlegge 

hvordan en vedvarende epidemi vil påvirke valggjennomføringen, og hvordan vi best kan løse 

utfordringene det fører med seg.  

 

Når arbeidsgruppen kommer med sine vurderinger, vil departementet sende ut mer informasjon 

til kommunen, men kommunene blir bedt om allerede nå å begynne å tenke på hvordan de 

dimensjonerer valggjennomføringen i sine kommuner. 

 

I Træna har vi to stemmekretser og det er lagt til valgstyret (formannskapet) å bestemme 

hvilke lokaler som kan benyttes og hvor mange muligheter innbyggerne våre vil ha for å avgi 

forhåndsstemmer, samt ta høyde for nødvendige smitteverntiltak i lokalene både under 

forhåndsstemmemottak og på selve valgdagen. 
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Vurdering: 

Det foreslås at det avholdes valgting ved stortings- og sametingsvalget 2021 en dag i Træna 

kommune – på valgdagen mandag 13. september 2021. 

 

Med bakgrunn i de åpningstidene og antall stemmeberettigede det har vært tidligere år, mener 

administrasjonen at valget 2021 kan gjennomføres på en trygg måte med en dags valgting og 

en lang forhåndsstemmeperiode samt gode smitteverntiltak. 

 

Træna 14.10.2020 

 

Torild Fogelberg Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre vedtar at stortings- og sametingsvalget 2021 avvikles over en dag; 

mandag 13. september 2021. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 19.11.2020 sak 69/20 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre vedtar at stortings- og sametingsvalget 2021 avvikles over en dag; 

mandag 13. september 2021. 
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MØTEPLAN 1. HALVÅR 2021 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 030  

Arkivsaksnr.: 16/354    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til møteplan for 1. halvår 2021. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I politisk saksbehandlingsreglement for Træna kommune, vedtatt av Træna kommunestyre i 

møte 17. april 2013 sak 8/13 heter det i punkt 2 at møteplan vedtas for hvert halvår. 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til møteplan for 1. halvår 2021 

 

 

Træna 09.12.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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PRISER KOMMUNALE TJENESTER 2021 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: 000  

Arkivsaksnr.: 20/253    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

94/20 Formannskap 17.12.2020 

78/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

1. Kommunale tjenester som brukerbetaling helse- og omsorg, utleie kommunale bygg, 

husleie kommunale boliger, betaling kulturskole og timesats teknisk personell justeres 

iht. prisstigning i kommunal sektor anslått av KMD til 2,7 % . 

2. Endringen gjelder fra 01.01.2021. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunale avgifter bør vurderes og vedtas før årsskiftet.  

 

Fakta: 

Vannavgift og vanngebyrer økes Ihht til vurdert prisstigning på 2,7 % (se sak årsbudsjett). 

 I løpet av 2021 vil det bli utarbeidet ny hovedplan vann som vil ende opp med en 

investeringsplan på fremtidsrettet vannproduksjon etter dagens og fremtidens behov og etter 

drikkevannsforskriften.  

Oversikt gebyrer vil bli utarbeidet i samme prosess. 

 

Avløpsavgift og gebyrer foreslås opprettholdt på dagens nivå. I løpet av 2021 vil det utarbeides 

hovedplan avløp der man tilpasser driften Ihht til dagens og fremtidens behov og lovverk. 

 

Renovasjon opprettholdes på 2020 nivå. Dette Ihht til vedtak i representantskapsmøte i HAF 

23.10.20 

 

For vedlagt revidert prisoversikt/ utleie kommunale bygg er Selvær skole og skolekjøkken, 

Husøy tatt ut. 

Kjøkken Trænahallen lagt inn 

 

Oppvekst og utdanning – kommunen følger max-satser. 

 

Bevillingsgebyrer blir vedtatt i statlig forskrift. 

 

Vurdering: 

Rådmannen legger frem forslag til kommunale priser 

 

Vedlegg: 

Forslag reviderte priser 2021 
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Træna 09.12.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen     Morten Tøgersen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Kommunale tjenester som brukerbetaling helse- og omsorg, utleie kommunale bygg, 

husleie kommunale boliger, betaling kulturskole og timesats teknisk personell justeres 

iht. prisstigning i kommunal sektor anslått av KMD til 2,7 % . 

2. Endringen gjelder fra 01.01.2021. 

 

 

 

Behandling / Vedtak i Formannskapet den 17.12.2020 sak 94/20 

 

Saken behandles i formannskapet samme dag, deres innstilling vil bli referert før 

kommunestyrets behandling av saken.
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ÅRSBUDSJETT 2021 - HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 20/228    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 03.12.2020 

90/20 Formannskap 03.12.2020 

79/20 Kommunestyret 17.12.2020 

 

INNSTILLING: 

1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024 vedtas med obligatoriske oppstillinger og 

budsjettskjema, samt økonomiske oppstillinger 

2. Årsbudsjettet 2021 vedtas med ramme for tjenesteproduksjon til netto kr 47 817 621 

med detaljeringsgrad slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for driftsbudsjettet 

3. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme på kr 4 960 000, 

slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for investeringsbudsjettet. 

4. Videre utlån av startlån med kr 1 275 000 finansieres av bundet fond. 

5. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og 

økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2021 

 Lån til investering i pullert kr 600 000 

 Lån til investering i vannverk kr 2 000 000 

6. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven §14-18 

7. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tillatte sats. 

8. Bruk av premiefond KLP til reduksjon av pensjonspremie på kr 1 500 000 årlig i 

perioden 2021-2024 

9. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2021 og mål/utfordringer i 

handlingsprogrammet 2021-2024 

10. Foreldrebetaling i barnehage settes til makspris fastsatt i Statsbudsjettet 2021 

11. Avgift på vann økes med 2,7% 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2021 og handlingsdel med økonomiplan 2021 – 2024 legges 

frem for behandling. 

 

Vedlegg: 

 Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2021 -  økonomiplan med handlingsdel 2021 -

2024 

 Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 

 

Træna 04.12.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen 
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rådmann        

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024 vedtas med obligatoriske oppstillinger og 

budsjettskjema, samt økonomiske oppstillinger 

2. Årsbudsjettet 2021 vedtas med ramme for tjenesteproduksjon til netto kr 47 817 621 

med detaljeringsgrad slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for driftsbudsjettet 

3. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme på kr 4 960 000, 

slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for investeringsbudsjettet. 

4. Videre utlån av startlån med kr 1 275 000 finansieres av bundet fond. 

5. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og 

økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2021 

 Lån til investering i pullert kr 600 000 

 Lån til investering i vannverk kr 2 000 000 

6. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven § 14-18 

7. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tillatte sats. 

8. Bruk av premiefond KLP til reduksjon av pensjonspremie på kr 1 500 000 årlig i 

perioden 2021-2024 

9. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2021 og mål/utfordringer i 

handlingsprogrammet 2021-2024 

10. Foreldrebetaling i barnehage settes til makspris fastsatt i Statsbudsjettet 2021 

11. Avgift på vann økes med 2,7% 

 

Behandling/vedtak i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 03.12.2020 sak 4/20 

 

Behandling: 

Rådmannen gikk igjennom dokumentet Årsbudsjett 2021 -  økonomiplan med handlingsdel  

2021 – 2024 – kommentarer ble gitt og diskutert underveis. 

 

Fellesrådet tok enstemmig Årsbudsjett 2021 – økonomiplan med handlingsdel 2021-2024 til 

etterretning. 

 

Vedtak: 

1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024 vedtas med obligatoriske oppstillinger og 

budsjettskjema, samt økonomiske oppstillinger 

2. Årsbudsjettet 2021 vedtas med ramme for tjenesteproduksjon til netto kr 47 817 621 

med detaljeringsgrad slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for driftsbudsjettet 

3. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme på kr 4 960 000, 

slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for investeringsbudsjettet. 

4. Videre utlån av startlån med kr 1 275 000 finansieres av bundet fond. 

5. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og 

økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2021 

 Lån til investering i pullert kr 600 000 

 Lån til investering i vannverk kr 2 000 000 
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6. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven § 14-18 

7. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tillatte sats. 

8. Bruk av premiefond KLP til reduksjon av pensjonspremie på kr 1 500 000 årlig i 

perioden 2021-2024 

9. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2021 og mål/utfordringer i 

handlingsprogrammet 2021-2024 

10. Foreldrebetaling i barnehage settes til makspris fastsatt i Statsbudsjettet 2021 

11. Avgift på vann økes med 2,7% 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 03.12.2020 sak 90/20 

 

Behandling: 

Rådmannen orienterte fra møtet med Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede, som ble 

avhold samme formiddag. 

 

Dokumentet Rådmannens forslag til årsbudsjett 2021 med økonomiplan og handlingsdel 2021-

2024 ble gjennomgått side for side, tilføyinger, skrivefeil og korrigeringer ble gjort underveis 

og vil bli innarbeidet i formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Rådmannens innstilling til vedtak ble deretter enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024 vedtas med obligatoriske oppstillinger og 

budsjettskjema, samt økonomiske oppstillinger 

2. Årsbudsjettet 2021 vedtas med ramme for tjenesteproduksjon til netto kr 47 817 621 

med detaljeringsgrad slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for driftsbudsjettet 

3. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme på kr 4 960 000, 

slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for investeringsbudsjettet. 

4. Videre utlån av startlån med kr 1 275 000 finansieres av bundet fond. 

5. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og 

økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2021 

 Lån til investering i pullert kr 600 000 

 Lån til investering i vannverk kr 2 000 000 

6. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven §14-18 

7. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tillatte sats. 

8. Bruk av premiefond KLP til reduksjon av pensjonspremie på kr 1 500 000 årlig i 

perioden 2021-2024 

9. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2021 og mål/utfordringer i 

handlingsprogrammet 2021-2024 

10. Foreldrebetaling i barnehage settes til makspris fastsatt i Statsbudsjettet 2021 

11. Avgift på vann økes med 2,7% 

 

 


