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REFERAT OG MELDINGER 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/217    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

 

Vedtak gjort etter Kommunelovens (KL) § 11-8 – utvidet myndighet i hastesaker: 

Formannskapets møte 30.10.2019 sak 49/19 – avvikling av Helgeland Regionråd IKS 

I henhold til KL 11-8 skal sak vedtatt etter denne paragraf legges fram i det neste møtet i det 

organet som skulle ha avgjort saken. 

 

 

Ordfører orienterer: 

 

 

 

Rådmannen orienterer: 

Fra Kontrollutvalget. 
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VALG AV FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE FOR 

PERIODEN 2019 - 2023 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/229    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, utvalg og råd i kommunen. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/Fakta: 

I ny kommunelov (2018) § 5-2 står det følgende: 

 

Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven. 

Andre kommunale organer etter denne loven er 

a) partssammensatte utvalg 

b) styret for en institusjon 

c) underordnete styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap 

d) styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak 

e) eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

 medvirkningsorgan for ungdom. 

For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1. 

 

I medhold av Lov om råd eller annen representasjon i kommuner og fylkeskommuner for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne av 17. juni 2005 og Lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd av 8. november 1991, opprettet Træna kommune i K-sak 23/08 et 

Fellesråd for eldre og funksjonshemmede. 

 

Fakta: 

Fellesrådet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer, to politiske utpekte 

representanter, en fra de funksjonshemmede/funksjonshemmedes organisasjoner og to fra de 

eldre/pensjonistforeningen. 

 

Rådet er et politisk uavhengig-, og samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker 

som angår eldres og funksjonshemmedes behov og interesser. 

Siste valgperiode har Fellesrådet hatt følgende sammensetning: 
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   Fast    Vara 

Kommunen  Lena Holmen   Merethe Lillegård 

   Unni Jakobsen   Arve Jørgensen 

 

Funksjonshemmede Yngvar Langskjær  Hilde Rasmussen 

 

Eldre   Jenny Jeppesen  Olaug Magnussen 

   Alf Steinar Tombre (leder) Turid Myhre 

 

Forslag fra valgnemnda til representanter 2019 – 2023: 

 For Eldre 

 Fast: Alf Steinar Tombre, Olaug Magnussen 

 Vara: Randi Jørgensen, Audhild Edvardsen 

 For funksjonshemmede 

 Fast: Hilde Rasmussen 

 Vara: 

 Kommunerepresentanter 

 Fast: 

 Vara: 

 

Resterende forslag legges frem direkte i kommunestyrets møte. 

 

Vurdering: 

Træna kommunestyre bes, etter innstilling fra valgnemnda om å velge Fellesråd for eldre og 

funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023. 

 

Vedlegg: 

Retningslinjer for Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 

 

 

Træna 24.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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UNGDOMSRÅD - TRÆNA KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 14/378    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Træna ungdomsråd opprettes med hjemmel i kommuneloven § 5-12. 

 

Træna kommunestyre vedtar å gjenopprette ungdomsrådet i Træna fra og med nyttår 2020, i 

tråd med vedlagte vedtekter. 

 

Økonomiske konsekvenser knyttet til ordningen med ungdomsråd beregnes nærmere og 

innarbeides i 1. tertial 2020. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommuneloven av 2018 sier i § 5-12 første ledd: 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

 

Fakta: 

Træna kommunestyre avgjorde enstemmig i møte 18.12.2013 sak 36/13 å etablere ungdomsråd 

i Træna kommune. 

Det har før ny kommunelov vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha 

en formell medvirkningsordning for ungdom. 

 

Ordningen med ungdomsråd er mest brukt, men det er ulike typer organisering, og hvilken 

myndighet disse rådene har varierer. Ungdomsrådene tar opp saker på eget initiativ og uttaler 

seg om relevante saker til kommunestyret.  

 

Det følger av Grunnloven § 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. 

Barns mening skal tilrettelegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. 

 

I henhold til vedtatt forskrift (FOR-2019-06-17-727) vedtar kommunestyret sammensetningen 

av ungdomsrådet, de bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal 

ha. 

 

Vurdering 

Ungdomsrådet i Træna har ikke fungert godt siden det ble etablert. Etter konstituering av nytt 

kommunestyre i oktober 2019 er kommunene lovpålagt å ha et ungdomsråd. For å sørge for 

kontinuitet og drift av rådet oppnevnes en administrativ sekretær, i tillegg til en representant 

fra kommunestyret 
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Vedlegg: 

Forslag til vedtekter for Træna ungdomsråd  

Saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.12.2013 sak 36/13 

 

Træna 12.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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KOMMUNENS REPRESENTANT I OPPNEVNINGSUTVALGET FOR 

KONFLIKTRÅDSMEGLERE 2019 - 2023 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/228    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Valgnemnda foreslår Per Pedersen som representant til oppnevningsutvalget for 

konfliktrådsmeglere for perioden 2019 – 2023. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Ifølge Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) § 4 og forskriftens § 2 skal 

kommunene oppnevne en person som sammen med politiet og lederen for konfliktrådet skal 

oppnevne meglere for den aktuelle kommune. 

Kommunens representant i oppnevningsutvalget skal utpekes av kommunestyret. 

 

Fakta: 

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbys over hele landet. 

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister 

mellom private parter eller mellom individ og samfunn. Tjenesten tilbys i alle kommuner. 

Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. 

 

Det er pr i dag ett konfliktråd i Nordland med tre avdelinger; i Svolvær, Bodø og Mosjøen. 

 

Meglerne oppnevnes av en representant utpekt av kommunestyret, en representant fra politiet 

og konfliktrådslederen; det vil si oppnevningsutvalget. Oppnevningsutvalget har som oppgav å 

godkjenne meglere. Det er altså denne representanten i oppnevningsutvalget som skal velges 

av kommunestyret, ikke meglerne. 

 

De siste valgperiodene har Per Pedersen vært representant i oppnevningsutvalget. 

 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, utvalg og råd i kommunen. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes om å oppnevne, etter innstilling fra valgnemnda, en representant til 

oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2019 – 2023. 

 

 



  Sak 44/19 

 

 Side 10 av 45   

 

Vedlegg: 

Lov om konfliktrådsbehandling §§ 4, 5 6 og 7 

 

 

Træna 09.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV KOMMUNAL KLAGENEMND FOR PERIODEN 2019 - 2023 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/230    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, utvalg og råd i kommunen. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I K-sak 19/03 – Politisk organisering – ble det vedtatt at den kommunale klagenemnda skal 

bestå av 3 medlemmer. Medlemmene skal ikke være kommunestyrerepresentanter. 

 

Fakta: 

Når det gjelder klageinstans for kommunale enkeltvedtak, har forvaltningslovens § 28 første og 

andre ledd følgende ordlyd: 

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det 

forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har 

truffet vedtaket (underinstansen). 

 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner 

og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses 

bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder 

oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når 

vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er 

klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig 

forvaltningsorgan. 

 

I Kommuneloven (2018) står det følgende i  

§ 11-10. Inhabilitet for folkevalgte 

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av 

saker i folkevalgte organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen. 

 

En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i 

kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et 

folkevalgt organ i henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke 

når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan 

behandles i et folkevalgt organ. 
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Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har 

vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling 

av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen. 

 

En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det 

skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv. 

 

Som det fremgår av lovteksten ovenfor skal det være en kommunal klageinstans for 

enkeltvedtak som påklages. I og med at de fleste enkeltvedtak i vår kommune fattes i 

formannskap og kommunestyre, har en tidligere valgt å oppnevne egen klagenemnd. Det vil 

være lite hensiktsmessig at kommunestyret eller formannskapet skal være klagenemnd, da en i 

de fleste tilfeller vil bli møte med habilitetsproblemer. 

 

Det foreslås derfor at den kommunale klagenemnd velges særskilt og består av 3 medlemmer 

som tidligere. 

 

Når det gjelder kjønnsrepresentasjon ved valg til nemnder med bare 3 medlemmer, skal begge 

kjønn være representert. 

Etter valget i 2015 ble Ståle bakken valgs som leder, Anita F. Sjøset som nesteleder og Johnny 

Eliassen som medlem. 

Lars Tommy Jeppesen, Hilde Amundsen og Pål Kyrre Hågensen vararepresentanter. 

 

Forslag fra valgnemnda til representanter 2019 – 2023: 

Fast: Ståle Bakken, Anita Sjøset,  

Vara: Pål Kyrre Hågensen, Lars Tommy Jeppesen, 

 

Resterende forslag legges frem direkte i kommunestyrets møte. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra valgnemnda, om å velge 3 medlemmer og 3 

varamedlemmer, samt leder og nestleder til den kommunale klagenemnda for perioden 2019 – 

2023. 

 

 

Træna 24.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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POLITIRÅD - VALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 026 X31  

Arkivsaksnr.: 19/233    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Valgnemnda foreslår følgende medlemmer til Politirådet for perioden 2019 – 2023: 

Fast:  Ordfører Jan Helge Andersen og rådmann Liv-Hege Martinussen 

Vara:  Varaordfører Marianne Olsen Sjøset og en fra administrasjonen oppnevnt av   

 rådmannen. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kommune vedtok i kommunestyrets møte 17.12.2008 sak 64/08 å delta i fells politiråd 

for kommunene Lurøy og Træna. 

 

Fakta: 

I Politidirektoratets veileder fra 2016  «En veileder for egenevaluering av politirådets arbeid» 

står det blant annet følgende i forordet: 

 

Politiråd er i dag en godt etablert arena for samarbeid mellom politi og kommune. Politiråd 

skal samle og koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt og iverksette 

kunnskapsrettede strategier og tiltak, også innenfor redning og beredskap. En omskiftelig 

samfunnsutvikling og et mer fragmentert og spesialisert samfunn, øker behovet for dialog og 

samarbeid på tvers av samfunnsområder og sektorer.  

 

Politirådet skal sikre dialog mellom politi og kommune, og bidra til å prioritere og avklare 

ansvar. Med nærpolitireform og ny politiorganisasjon per 1. januar 2016 aktualiseres og 

fremheves politiråd som samarbeidsarena. Politiråd vil være et av de viktigste grepene for å 

være et nærpoliti på strategisk nivå. Det forutsettes at alle kommuner har aktive og 

virksomme politiråd. 

 

I mai 2014 underskrev ordførerne i Lurøy og Træna en samarbeidsavtale for Felles Politiråd. 

Der heter det at ordførere og rådmenn skal inngå i rådet. 

 

I 2015 (K-sak 58/15) ble følgende valgt inn i politirådet for perioden 2015 – 2019: 

Fast: Per Pedersen og Lena Holmen 

Vara: Johnny Hansen og Kåre J. Myhre 

 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 
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Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, utvalg og råd i kommunen. 

 

Vurdering: 

Ettersom ordførere og rådmenn i henhold til samarbeidsavtalen skal inngå i rådet, bes 

kommunestyre om å vurdere om dette er tilstrekkelig representasjon inn i rådet fra Træna 

kommune og at det kun legges opp til at det velges vararepresentanter. Eksempelvis at 

varaordfører er vara for ordfører og at det delegeres til rådmannen å utpeke en administrativ 

representant som vara for rådmannen. 

 

Vedlegg: 

Samarbeidsavtale – Felles politiråd 

 

Træna 09.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV BARNEREPRESENTANT I PLANBEHANDLINGEN 2019 - 2023 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/234    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Valgnemnda foreslår at sekretær for barne- og/og eller ungdomsråd utpekes til også å ha 

særskilt ansvar for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/ Fakta: 

Miljøverndepartementets Temaveileder T-1513 (09.01.2012) «Barn og unge og planlegging 

etter plan- og bygningslovens» pkt. 5 sier blant annet følgende: 

 

Etter § 3-3 tredje ledd i plan- og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en 

særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Bestemmelsen 

presiserer at ansvaret også gjelder i forhold til unges interesser (nytt). 

 

Formuleringen planleggingen innebærer at ansvaret og oppgavene som er tillagt denne 

ordningen er mer omfattende etter ny lov enn tidligere, ved at den skal forholde seg til all 

planlegging kommunene utfører i tråd med plan- og bygningsloven. 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan den særskilte ordningen skal organiseres, men 

kommunen må dokumentere at den har en slik ordning og hvordan den er organisert. 

 

Lovens krav kan ivaretas ved at kommunen viderefører ordningen fra plan- og bygningsloven 

av 1985 med en spesielt utpekt etatsjef eller annen tjenestemann som skal ivareta disse 

interessene når et fast utvalg utarbeider og behandler forslag til planer, eventuelt peker ut 

flere tjenestemenn. 

 

Loven åpner også for andre løsninger. Det vil for eksempel være mulig å legge denne 

funksjonen til spesielt utpekte medlemmer av de av kommunens faste utvalg som behandler 

planspørsmål, slik at disse utvalgene har minst ett medlem som skal ivareta barn- og unges 

oppvekstvilkår.  

Fire ulike modeller for en slik ordning beskrives nærmere under. De modeller som 

presenteres her utelukker ikke andre løsninger. 

A.Barnerepresentantordningen slik vi kjenner den i dag 

 

B.Sekretær for barne- og/eller ungdomsråd utpekes til også å ha særskilt ansvar for å 

ivareta barn og unges interesser i planleggingen. 

 

C.” Koordinator for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak” utpekes til også å ha særskilt 

ansvar for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. 
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D.Spesielt utpekte medlemmer av de av kommunes faste utvalg som behandler 

planspørsmål. 

 

I Træna kommune er det i henhold til delegeringsreglementet formannskapet som er planutvalg 

i henhold til plan- og bygningsloven. 

 

Etter valget i 2015 ble Nina Blomsø valgt som fast barnerepresentant i planbehandlingen med 

Marcus Moen som vararepresentant. 

 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, utvalg og råd i kommunen. 

 

Vurdering: 

Ettersom ungdomsråd nå er blitt et lovpålagt organ, bes kommunestyret på nytt å vurdere 

hvilken barnerepresentasjon i planbehandlingen det skal være i Træna kommune. Se 

ovenstående forslag A – D. 

 

Træna 09.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL MENIGHETSRÅDET 2019 - 2023 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/235    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, utvalg og råd i kommunen. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I henhold til Lov 1996-06-07 nr 31 Lov om Den norske kirke (kirkeloven) skal det i hvert sokn 

være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd. 

 

Fakta: 

Følgende behandling/vedtak ble foretatt de3n 11.12.2015 sak 62/15: 

Kommunal representant til menighetsrådet 2015 – 2019: 

Fast: Johannes Bøe (senere er Trond Vegard Sletten valgt – K-sak 32/17) 

Vara: Kåre Johan Myhre 

Medlemmene må være medlem av Den Norske Kirke 

 

Kirkelovens § 6 tredje ledd sier følgende: 

Valgbar til menighetsråd og plikt til å ta imot valg, er den som har rett til å stemme ved 

valget og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år. 

Det betyr at en må være medlem av Den Norske Kirke for å kunne velges som kommunal 

representant til Menighetsrådet. 

 

Forslag fra valgnemnda til kommunal representant 2019 - 2023: 

Fast: Trond Vegard Sletten 

Vara: 

Forslag til vara fremlegges direkte i kommunestyrets møte. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes om å velge, etter innspill fra valgnemnda, en representant med 

vararepresentant til Menighetsrådet for perioden 2019 – 2023. 

 

Træna 24.10.2019  

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 



  Sak  49/19 

 

Side 18 av 45   

VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I SAMARBEIDSORGANET BLÅ 

VEGEN NORSK SEKSJON FOR 2019 - 2023 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/236    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Valgnemnda foreslår ordfører Jan Helge Andersen som fast representant med varaordfører 

Marianne Olsen Sjøset som vara til styret i samarbeidsorganet Blå Vegen Norsk seksjon for 

2019 – 2023. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Den norske seksjonen av Blå vegen er underlagt den internasjonale Blå vegen foreningen med 

medlemmer i Sverige, Finland og Karelen. 

Træna formannskap fattet i møte 11.02.2009 sak 7/09 enstemmig vedtak om å beholde 

medlemskapet i foreningen Blå vegen. 

 

Fakta: 

Foreningen er et samarbeidsorgan for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og 

Træna. Den skal informere og propagandere for sjø- og vegforbindelser: Petrozavosk – 

Joensuu – Kupio – Vasa – Umeå – Mo i Rana – Hemnes – Nesna – Lurøy – Rødøy – Træna. 

 

Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer med varamedlemmer. Medlemskommunene har 

en representant hver i styret, bortsett fra Mo i Rana som har to. Andre grupper har et medlem 

felles (dette ifølge vedtektenes punkt 4). Det står ingenting i vedtektene om valgperiode for 

representantene i styret. 

 

Etter siste valg ble ordfører i Træna kommune, Per Pedersen, valgt som medlem med Lena 

Holmen som varamedlem. Rådmannen anbefalte da at valgperioden for Træna kommunes 

representant bør følge den kommunale valgperioden. På denne bakgrunn fremmes saken nå. 

 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, utvalg og råd i kommunen. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes om å velge, etter innstilling fra valgnemnda, en representant med 

vararepresentant til styret i foreningen Blå vegen for perioden 2019 – 2023. 
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Træna 09.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG OG SKOLENS 

MILJØUTVALG 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/277    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune oppretter felles Samarbeidsutvalg for skole og barnehage, samme utvalg skal 

også fungere som Skolens Miljøutvalg. 

 

Kommunestyret bes velge en representant for kommunen, som er eier av skole og barnehage. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I henhold til Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr 61, 11-1 skal det ved hver grunnskole være et 

samarbeidsutvalg, som har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.  

I samme lovhjemmel står det at kommune kan opprette et felles samarbeidsutvalg for 

grunnskole og kommunal barnehage. 

 

Fakta: 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

 

Samarbeidsutvalget skal bestå av: 

2 representanter for elevene 

1 representant for undervisningspersonalet 

1 representant for andre tilsatte i skolen 

2 representanter for de tilsatte i barnehagen 

2 representanter for foreldrerådet i skolen 

2 representanter for foreldrerådet i barnehagen 

Sektorleder/rektor ved Husøy skole 

Styrer i barnehagen 

1 representant for kommunen 

 

Sektorleder for undervisning vurderer det, av flere grunner,  som hensiktsmessig å ha et felles 

samarbeidsutvalg for skole og barnehage. Det ene er at oppvekst sett under ett ikke er så stort, 

et felles SU/SMU kan bidra til effektivitet, større overføringsverdi og tettere samarbeid mellom 

skole/barnehage samt bredere nedslagsfelt. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra valgnemnda, om å velge en representant med vara til 

Samarbeidsutvalg og skolens miljøutvalg for perioden 2019 – 2023. 

 

Valgnemnda fremlegger sitt forslag direkte i møte. 
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Vedlegg: 

Saksprotokoll K-sak 53/16 – representanter til SU skole 2015-2019 

Saksprotokoll K-sak 56/15 – representanter til SU barnehage 2015-2019 

 

Træna 09.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023 - ENDRING 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/139    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/19 Kommunestyret 16.10.2019 

51/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret bes om på nytt å velge faste medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalg 

2019 – 2023, slik at lovens krav oppfylles. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I kommunestyres konstituerende møte 16.10.2019 sak 29/19 ble det valgt kontrollutvalg for 

perioden 2019 – 2023. 

 

Fakta: 

I etterkant av møtet er administrasjonen kontaktet av leder i utvalget – Merethe Lillegård – og 

gjort oppmerksom på at ett fast medlem og ett varamedlem er ansatt i Træna kommune. 

Nestleder Marcus Moen er ansatt i undervisningssektoren og varamedlem Janne Stangen som 

bibliotekar i Selvær. 

 

I kommunelovens § 23-1 Kontrollutvalget står det blant annet i tredje ledd bokstav f) at ansatte 

i kommunen er utelukket fra valg til kontrollutvalget. 

I samme paragraf siste ledd står det: 

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis 

ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes om å velge kontrollutvalget på nytt, slik at lovens krav oppfylles. 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll fra kommunestyres møte 16.10.2019 sak 29/19 

 

 

Træna 12.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE DEMENTE 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: F07  

Arkivsaksnr.: 19/207    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/19 Formannskap 30.10.2019 

52/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre ber rådmannen om å igangsette kartlegging av behov, og deretter 

utarbeide et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt i 

kommunen.  

 

Dagaktivitetstilbudet er i dag i en prosjektfase. Det er ønskelig at dette skal bli et varig tilbud 

og inngå i den ordinære driften.   

 

Det opprettes en 20 % prosjektstilling som finansieres av tilskuddet. Disse ressursene skal 

benyttes til å kartlegge og utarbeide innholdet i tjenesten og til oppstart av 

dagaktivitetstilbudet.   

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Helsesektoren i Træna kommune har søkt og er innvilget kr.128.780,- i tilskudd for opprettelse 

av dagaktivitetsplasser i kommunen for hele kalenderåret 2019. Træna kommune 

v/helsesektoren ble tildelt dette tilskuddet 26.08. 2019.    

 

Fakta: 

Helsedirektoratet innvilger tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud for 

hjemmeboende personer med demens. Tilskuddet skal dekke utgifter til den daglige drift av 

dagaktivitetstilbudet. Tilskuddet dekker i gjennomsnitt ca. 50 % av kostnadene for etablering 

og drift av en dagaktivitetsplass.  

 

Formålet med tilbudet: 

- Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag i tråd med innholdet i Rundskriv 

1-5/2007 Aktiv omsorg. 

- Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne 

- At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig 

- Å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Hjemmeboende demente må søke helse- og omsorgstjenesten om dagaktivitetsplass.  

Tilbudet gis 1 dag i uken på Husøy. Vi ønsker etter hvert å utvide tilbudet til også å gjelde 

Selvær.   

Egenandelen er på kr. 85,- og inkluderer ett måltid samt aktiviteter.   
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Bruk av tilskuddet skal rapporteres 20.desember 2020.  

 

Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål. Dersom kommunen avvikler dette tilbudet, 

må det straks meddeles Helsedirektoratet. Kommunen må da tilbakebetale en forholdsmessig 

del av mottatt tilskudd.  

 

Træna 08.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Pernille Øijord 

rådmann        saksbehandler 

       

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre ber rådmannen om å igangsette kartlegging av behov, og deretter 

utarbeide et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt i 

kommunen.  

 

Dagaktivitetstilbudet er i dag i en prosjektfase. Det er ønskelig at dette skal bli et varig tilbud 

og inngå i den ordinære driften.   

 

Det opprettes en 20 % prosjektstilling som finansieres av tilskuddet. Disse ressursene skal 

benyttes til å kartlegge og utarbeide innholdet i tjenesten og til oppstart av 

dagaktivitetstilbudet.   

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 30.10.2019 sak 48/19 
 

Behandling: 

Bjørn Olsen stilte spørsmål om det er mulig å få tilskudd over flere år? Rådmannen svarte at 

det var mulig. Hun orienterte videre om at prosjektstillingen skal finansieres av tilskuddet. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre ber rådmannen om å igangsette kartlegging av behov, og deretter 

utarbeide et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt i 

kommunen.  

 

Dagaktivitetstilbudet er i dag i en prosjektfase. Det er ønskelig at dette skal bli et varig tilbud 

og inngå i den ordinære driften.   

 

Det opprettes en 20 % prosjektstilling som finansieres av tilskuddet. Disse ressursene skal 

benyttes til å kartlegge og utarbeide innholdet i tjenesten og til oppstart av 

dagaktivitetstilbudet.   
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NYE POLITIVEDTEKTER FOR TRÆNA KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: X31 &00  

Arkivsaksnr.: 18/40    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/19 Formannskap 29.08.2019 

53/19 Formannskap 27.11.2019 

53/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune vedtar vedlagte forslag til ny forskrift / politivedtekter for Træna kommune, 

datert 25.10.2019. 

Forskriften skal benevnes «Politivedtekter for Træna kommune» og trer i kraft 1 måned etter 

at Politidirektoratet har stadfestet den. 

 

Følgende endringer i vedtektene gjøres: 

§ 2-4 fjernes 

§2-5 del 3 skrivefeil – endres: Fra: Å kaste eder slippe stein Til: Å kaste eller slippe stein. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Politidirektoratet har i rundskriv 02/2018 komme med nye normalpolitivedtekter for 

kommunene. Træna kommunes politivedtekter fastsatt av Træna kommunestyre 2. mars 2008 

er fortsatt gjeldende, men det er en forutsetning i henhold til politiloven § 31 at kommunale 

vedtekter blir gjennomgått og revidert. 

 

Politivedtektene skal behandles som en forskrift etter forvaltningsloven §§ 37 og 38. Før 

kommunen vedtar nye vedtekter skal kommunen kunngjøre og gi frist for høring. 

Hensikten med kunngjøring er at offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de 

erverv, fag eller interessegrupper som forskriften skal gjelde eller gjelder for eller hvis 

interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret 

eller opphevet. 

 

Fakta: 

Gjeldende politivedtekter for Træna kommune ble vedtatt av kommunestyret 02.03.2007. 

Disse politivedtektene gjelder inntil kommunestyret har fattet vedtak om nye politivedtekter og 

at disse er stadfestet av Politidirektoratet og kunngjort. 

 

Politidirektoratet har 13. februar 2018 sendt rundskriv 02/2018 til blant annet kommunene der 

de redegjør for nye politivedtekter til kommunene. 

 

Bakgrunnen for dette er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer som 

innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, samtidig som andre bestemmelser som tidligere 

reguleres i politivedtekter er tatt ut fordi det reguleres i annen lovgivning. De nye 

normalpolitivedtektene avløser tidligere normalpolitivedtekter av 31. mai 1996. 
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Formannskapet fattet vedtak i sak 37/19 om å legge utarbeidet forslag, basert på 

normalpolitivedtektene,  ut på høring med frist 1. oktober 2019. 

Forslaget har vært kunngjort på kommunens hjemmeside, ved oppslag og ved direkte brev til 

Rødøy kommune, Lurøy kommune, Rana politikammer samt lensmannen i Lurøy og Træna. 

 

Det er innen fristen ikke mottatt noen høringsinnspill på forslag til nye politivedtekter.  

 

Videre behandling: 

Kommunestyrets vedtak om nye eller endret politivedtekter oversendes direkte til 

Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

Nye politivedtekter for kommunen vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av 

Politidirektoratet. 

 

Klage 

Det er ikke klageadgang på vedtaket om forskrift/kommunale politivedtekter. 

 

Klage på politiets vedtak som er fattet med hjemmel i politivedtekter skal oversendes 

Politidirektoratet. Dette gjelder likevel ikke påbud fra politiet til opprettholdelse av den 

alminnelige ro og orden, jf. Forvaltningsforskriften av 15. desember 2006 nr 1456 § 30, eller 

avgjørelser om påtalespørsmål. Klage over kommunens vedtak jf. Normalpolitivedtekten § 9-3 

om kommunal håndheving, skal oversendes til kommunen som har fattet vedtaket. 

 

Vurdering: 

Rådmannen tilrår at vedlagte forslag (datert 25.10.2019) til nye politivedtekter for Træna 

kommune vedtas. 

 

Vedlegg: 

NYE Politivedtekter for Træna kommune (datert 25.10.2019) 

 

Træna 25.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommune vedtar vedlagte forslag til ny forskrift / politivedtekter for Træna kommune, 

datert 25.10.2019. 

Forskriften skal benevnes «Politivedtekter for Træna kommune» og trer i kraft 1 måned etter 

at Politidirektoratet har stadfestet den. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 29.08.2019 sak 37/19 
 

Behandling: 

Forslag fra Fellesliste Sp/KrF v/ Per Pedersen: 

§ 2-4: Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt. 
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Rådmannens innstilling med Felleslistens forslag til ordlyd i § 2-4 ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna formannskap vedtar at politivedtekter for Træna kommune datert 02.03.2007 skal 

revideres, jfr. Politidirektoratets rundskriv 02/2018. 

 

Formannskapet vedtar at framlagte forslag til Nye politivedtekter for Træna kommune (datert 

05.08.2019) legges ut til offentlig ettersyn, med tillegg av: 

§ 2-4 Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt. 

 

Frist for innspill settes til 1. oktober 2019. Alle innspill skal være skriftlige. 

Hjemmel for vedtaket er forvaltningslovens §§ 37 og 38. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 27.11.2019 sak 53/19 
 

Behandling: 

Træna Ap v/ Jan Helge Andersen fremmet følgende endringsforslag: 

§ 2-4 fjernes 

§ 2-5 del 3 skrivefeil – endres: Fra: Å kaste eder slippe stein Til: Å kaste eller slippe stein. 

 

Rådmannens innstilling med Træna AP sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommune vedtar vedlagte forslag til ny forskrift / politivedtekter for Træna kommune, 

datert 25.10.2019. 

Forskriften skal benevnes «Politivedtekter for Træna kommune» og trer i kraft 1 måned etter 

at Politidirektoratet har stadfestet den. 

 

Følgende endringer i vedtektene gjøres: 

§ 2-4 fjernes 

§2-5 del 3 skrivefeil – endres: Fra: Å kaste eder slippe stein Til: Å kaste eller slippe stein. 
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INNOVASJONSPRISEN 2018 - BRUK AV MIDLER 

 

Saksbehandler:  Moa Björnson Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 18/117    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/19 Formannskap 27.11.2019 

54/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

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. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

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

Moderniseringsdepartementet. Juryens begrunnelse var: 

 
«Juryen berømmer Træna kommune for å virkeliggjøre den skaperkraften og 

innovasjonspotensialet som eksisterer hos innbyggerne. De slipper til dem som vil noe og 

trekker til seg dem som bærer på en idé de ønsker å realisere. For dette 

samskapingsperspektivet, en tydelig innovasjonskultur og gode resultater mener juryen at 

Træna kommune fortjener KMDs innovasjonspris 2018.» 

 

Fakta: 

Midlene ble overført kommunen under høsten 2018. Det er opp til kommunen å disponere 

prissummen etter behov. Det foreligger ingen krav om rapportering til bidragsgiver. 

 

I desember ble det arrangert workshop og idédugnad for kommunens alle innbyggere for å få 

innspill på hvordan prissummen bør brukes. En worskhop ble gjennomført på Selvær 11.12.18 

og en på Husøy 12.12.18. Det deltok totalt 40 personer. Alle innspill ble sammenstilt i et 

dokument (se vedlegg) og lagt ut på kommunens hjemmeside. En kunne også sende innspill per 

mail, telefon eller post.  

 

Mange av forslagene som kom opp handler om å fokusere på ungdommene i kommunen. 

Mange vil ha innsatser som gir effekt her og nå, og som er synlige for folk flest. Satsting på 

innsatser som skaper lokal stolthet, bolyst og trivsel i offentlig miljø, samt aktiviteter i 

utendørsmiljø kommer opp blant forslagene. Det gjør også foreningslokaler og Grendahus. På 

Selvær poengteres aktiviteter for både eldre og yngre.  

 

Vurdering: 

Satsinger som skaper lokal stolthet bør prioriteres. Lokalt engasjement, trivsel og bolyst i 

øysamfunnet er nøkkelen for å få et livskraftig lokalsamfunn. Bruken av midlene bør komme 

flest mulig av øybefolkningen til gode. Ungdom er den viktigste målgruppen for fremtiden. 

 

Bruken av midler foreslås som følger: 
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200.000 kr øremerkes til innsatser for ungdom. Ungdomsrådet er høringsinstans for bruk av 

midlene.  

100.000 kr øremerkes til innsatser på Selvær. Selvær bygdeutvikling er høringsinstans for bruk 

av midlene.  

200.000 kr øremerkes til innsatser for forskjønning og trivsel i lokalmiljøet. Administrasjonen 

forbereder sak 

 

Vedlegg: 

Sammenstilling idédugnad 11.-12. desember 2018 

 

Træna 18.11.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Moa Björnson 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 27.11.2019 sak 54/19 
 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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. 
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BUDSJETTREGULERING 2019 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 19/264    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/19 Formannskap 18.12.2019 

55/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

 

Følgende budsjettregulering foretas: 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 

Red. inntekter 

Økt inntekt/ 

Red. utgift 
  
Kommunale bygg - investering 

Eldreboliger , renovering 

Bruk av tidligere opptak lån 

 

Eldrebolig - tak 

Redusert bruk av disposisjonsfond 

 

Rådhus – el-kjele 

Redusert bruk av ub. kapitalfond 

Rådhus – drenering 

Redusert bruk av ub. Kapitalfond 

 

Veier og gatelys - investering 

Gatelys 

Redusert bruk av ub. Kapitalfond 

 

Brann og feietjenesten - drift 

Opplæring 

Redusert bruk av disp.fond 

 

  
  

421 796 

 

 

 

200 000 

 

 

300 000 

 

500 000 

 

 

 

400 000 

 

 

 

200 000 

  
  
  

421 796 

 

200 000 

 

 

300 000 

 

500 000 

 

 

 

400 000 

 

 

 

200 000 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

K-sak 39/18 – Budsjett 2019 

 

Fakta: 

Det ble i K-sak 10/17 avsatt kr 800 000; til oppgradering av eldreboliger. Finansiert ved 

låneopptak. 

 

Det ble i F- sak 2/19 vedtatt å avsette kr 470 000; til investering av ny el-kjele og 

varmtvannsanlegg. Finansiert ved bruk av ubundet kapitalfond. 
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Det ble i k-sak 39/18 (budsjett 2019) avsatt kr 500 000; til drenering kjeller skole. Finansiert 

ved bruk av ubundet kapitalfond. I samme sak ble det avsatt kr 400 000; til gatelys. Finansiert 

ved bruk av ubundet kapitalfond. 

Det ble i K- sak 22/19 vedtatt å avsette kr 300.000,- til utdanning av brannmannskaper; 

Finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.   

Vurdering: 

Investeringstiltak som ikke er igangsatt reguleres ut av budsjett 2019. Dette gjelder nytt tak 

eldreboliger og gatelys. 

El kjele-prosjektet på Rådhuset ble ikke ferdigstilt i 2019 og tiltaket reduseres til kr 300 000; i 

2020. 

 

K-sak 10/17, 42/18, eldreboliger. Dette ble budsjettert med en ramme på kr 800 000 som var 

lånefinansiert. Gjenstående på prosjektet er kr 66 589. Det er i år brukt kr 390 000 eks.mva. 

Renovering kjøkken ble budsjettert med en ramme på kr 1 000 000 som var lånefinansiert. Det 

ble brukt kr 644 793 av denne ramma.  Her gjenstår ubrukte lånemidler på kr 355 207.   

Resterende finansiering på kjøkken foreslås overført til finansiering av renovering 

eldreboligene. 

 

Opplæring brannmannskaper ble delvis gjennomført i 2019. Til opplæring brannmannskaper 

gjenstår kr 200 000; Dette tas inn i en budsjettregulering i 2020. 

 

Træna 02.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen     Morten Tøgersen 

rådmann       saksbehandler 
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LÅN OG TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - CAMILLA HA AS 

(HAVFOLKETS HUS) - DISPENSASJON FRA RETNINGSLINJENE 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 19/97    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/19 Formannskap 18.12.2019 

56/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Camilla HA AS (Havfolkets Hus) ble i kommunestyrets møte 05.09.2019 sak 20/19 innvilget 

lån på inntil kr 150 000 til oppgradering av lokalene og inventaret, samt til investering i nytt 

utstyr. Lånet belastes Træna kommunes næringsfond A. 

 

Fakta: 

I henhold til retningslinjene for næringsfond i Træna kommune skal det for lån som gis fra 

næringsfond A utferdiges gjeldsbrev på lån eller tas pant i låneobjekt. Prioritet avgjøres i hvert 

enkelt tilfelle av beslutningsorganet. Det skal utferdiges gjeldsbrev uten pant på lån inntil kr 

100 000 og med  pant på lån over kr 100 000. 

 

Da lånet skulle utbetales (via Lindorff) ble det en utfordring med å utferdige gjeldsbrev med 

pant, fordi bedriften Camilla HA AS ikke eier lokalene de drifter i, men er leietaker.  

Svaret fra Lindorff var da at de ikke tar pant i inventar, og at dersom de skal ta pant må de ha 

informasjon om en bolig. Dersom låntaker ikke eier selv må det eventuelt brukes en kausjonist. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Næringslån er og har vært lån som har blitt gitt sisteprioritet, mao risikolån med stor 

usikkerhet. 

 

Vurdering: 

Da dette er en problemstilling vi tidligere ikke har hatt, fremmes dette som en sak til politisk 

behandling. Ber derfor om en vurdering om det kan gis dispensasjon fra gjeldende 

retningslinjer, slik at innvilget lån på kr 150 000 gis med gjeldsbrev uten pant. 

 

Vedlegg: 

Retningslinjer næringsfond Træna kommune 

Saksprotokoll innvilget lån (K-sak 20/19) 

 

Træna 10.12.2019  

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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HAVBRUKSFONDET - UTBETALING 2019 - AVSETNING 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U40  

Arkivsaksnr.: 15/361    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/19 Formannskap 18.12.2019 

57/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Utbetaling fra Havbruksfondet 2019, kr 200 004,80 avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Varsel fra Fiskeridirektoratet om utbetaling fra Havbruksfondet – 2019, datert 23.10.2019. 

 

Fakta: 

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

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

kan fortsette å vokse. 

 

Træna kommunestyre vedtok 23.4.2018 sak 8/18 at årlige utbetalinger fra Havbruksfondet 

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

på til sammen kr 50 044,-. 

For 2018 ble utbetalingen til Træna kommune på kr 2.596.136,.-.  

Kommunestyret vedtok da i møte 13.12.2018 (K-sak 38/18) å avsette midlene slik: 

1. Næringsfond A med kr 1 296 136,00 

2. Disposisjonsfond til investeringsprosjekter med kr 1 300 000,00 

 

Vurdering: 

Avsettes utbetaling fra Havbruksfondet til næringsfond A, kan midlene kun benyttes til å gi lån 

til næringslivet. Rådmannen anbefaler derfor at hele beløpet som utbetales i år (2019) avsettes 

til disposisjonsfond. 

 

Vedlegg: 

 Brev fra KMD til fylkesmennene datert 18.1.2018 om Regnskapsføring av kommunens 

inntekter fra havbruksfondet 

 Brev fra Fiskeridirektoratet datert 23.10.2019 – Utbetaling fra Havbruksfondet – 2019 

 

Træna 10.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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TRÆNA FISKER AS - INVITASJON TIL UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 16/164    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/19 Formannskap 18.12.2019 

58/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Saken fremmes uten innstilling 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Invitasjon fra Træna Fisker AS til utvidelse av aksjekapital, E-post med vedlegg datert 

22.10.2019. 

 

Fakta: 

Styret i Træna Fisker AS startet prosessen med å invitere gamle og nye aksjonærer til 

aksjeutvidelse i begynnelsen av oktober 2019. 

 

Eksisterende aksjonærer er gitt anledning til å benytte sin forkjøpsrett for kjøp av aksjer i 

Træna Fisker AS. Dersom målet m total aksjekapital på kr 3,oo mill overstiges vil kun 

eksisterende aksjonærer gis anledning til å kjøpe aksjer i selskapet. 

 

Træna kommunestyre fattet i møte 28.04.2016 sak 9/16 følgende vedtak: 

Træna kommunestyre bevilger kr 50 000 fra fond Kommunalt næringsfond A til investering i 

aksjer i nytt investeringsselskap med arbeidstittel Træna fisker AS. Beløpet inkluderer kr 

30 000 som omdisponeres fra påtenkt aksjekjøp i nytt næringsselskap.» 

 

Et av satsningsområdene i Træna kommunes samfunnsplan, som også fungerer som 

kommunens næringsplan er et «Næringsliv i utvikling»  med delmål «Det er attraktivt å være 

fiskere i Træna» med Strategien « Tilrettelegging for lokale fiskere og fiskere som ønsker å 

etablere seg her». 

 

I dag er det, som dokumentet fra Træna Fisker AS blant annet sier, kostbart å kjøpe båter, 

spesielt når det er kvoter involvert.  

 

Da Træna kommune investerte i aksjer i Træna Fisker AS i 2016, ble næringsfond A benyttet.  

I retningslinjer næringsfond Træna kommune står det i kriterienes punkt 7 følgende: 

Næringsfondsmidler kan ikke benyttes til aksjetegning, sanering av gjeld, driftstilskudd til 

bedrifter eller til å finansiere den ordinære drift av kommunen. 

 

Vurdering: 

Saken fremmes uten innstilling fra rådmannen. 
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Dersom kommunestyret vedtar å kjøpe ytterligere aksjer i Træna Fisker AS vil dette dekkes inn 

ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Vedlegg: 

Invitasjon til utvidelse av aksjekapital Træna Fisker AS datert 21. okt 2019 

 

 

Træna 10.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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KOMMUNALE AVGIFTER 2020 (TEKNISK) 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: M00  

Arkivsaksnr.: 19/256    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/19 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 26.11.2019 

55/19 Formannskap 27.11.2019 

59/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Kommunale gebyrer, husleie og betalingssatser reguleres pr.1.januar 2020 i henhold til 

prisstigning i kommunal sektor anslått av kommunal- og moderniseringsdepartementet 

til 3,1 % for 2020. 

2. Avgifter for vann, avløp og feiing holdes uendret. 

3. Gebyrer innenfor tekniske tjenester økes i forhold til forventet lønnsvekst med 3,6 %. 

Øvrige satser vedtas i henhold til vedlegg: Gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- 

og oppmålingssaker 2020. 

4. Gebyrer for husholdnings- og fritidsrenovasjon fastsettes som vedtatt i 

representantskapsmøte i HAF IKS jf. Vedlegg. Gebyrene holdes uendret fra 2019. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunale avgifter bør vurderes og vedtas før årsskiftet.  

 

Fakta: 

Vannavgift og vanngebyrer foreslås opprettholdt på dagens nivå. 

 I løpet av 2020 vil det bli utarbeidet ny hovedplan vann som vil ende opp med en 

innvesteringsplan på fremtidsrettet vannproduksjon etter dagens og fremtidens behov og etter 

drikkevannsforskriften.  

Oversikt gebyrer vil bli utarbeidet i samme prosess. 

 

Avløpsavgift og avløpsgebyrer foreslås opprettholdt på dagens nivå. 

Kostnader for drift av kommunalt avløpsanlegg har vært stabile over flere år. Kommunen har 

utbedret de fleste problemavløp som er registrert pr. 2019. Det som vil være en kostnad for 

neste år er at det planlegges å lage en hovedplan avløp. Denne er viktig å få utarbeidet, med 

tanke på at nye krav til utslipp.  Denne skal være grunnlag for å søke om  

tilskudd for større rehabiliteringsprosjekter i årene fremover. Dette kan gi økt avgift på sikt. 

 

Feieavgift opprettholdes på 2019 nivå. 

 

Renovasjon opprettholdes på 2019 nivå. Dette iht til vedtak i representantskapsmøte i HAF 

25.10.19. 
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Gebyrer innenfor tekniske tjenester som gjelder timesats økes med 3,5 % iht til forventet 

lønnsvekst i 2020. 

 

Gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- og oppmålingssaker 2020 økes generelt med 3,1 %. 

Disse har ikke vørt justert siden 2014. 

For fradelings- og oppmålingssaker økes enkelte gebyrer iht til avtale med Lantek AS, som 

kommunen leier inn for oppmåling og føring av matrikkelen. 

 

For bygge- og plansaker økes enkelte gebyrer iht til kostnad for innleie av byggesaksjurist. 

 

Vurdering: 

Rådmannen legger frem forslag til kommunale avgifter. 

 

Vedlegg: 

1. Revidert gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- og oppmålingssaker 2020. 

2. Gebyrer HAF IKS 2020 

 

 

Træna 18.11.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Kommunale gebyrer, husleie og betalingssatser reguleres pr.1.januar 2020 i henhold til 

prisstigning i kommunal sektor anslått av kommunale- og 

moderninseringsdepartementet til 3,1 % for 2020. 

2. Avgifter for vann, avløp og feiing holdes uendret. 

3. Gebyrer innenfor tekniske tjenester økes i forhold til forventet lønnsvekst med 3,5 %. 

Øvrige satser vedtas i henhold til vedlegg: Gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- 

og oppmålingssaker 2020. 

4. Gebyrer for husholdnings- og fritidsrenovasjon fastsettes som vedtatt i 

representantskapsmøte i HAF IKS jf. Vedlegg. Gebyrene holdes uendret fra 2019. 

 

Behandling/vedtak i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 
26.11.2019 sak 5/19 
 

Behandling: 

Tatt til etterretning. 

 

Vedtak: 

1. Kommunale gebyrer, husleie og betalingssatser reguleres pr.1.januar 2020 i henhold til 

prisstigning i kommunal sektor anslått av kommunale- og moderniseringsdepartementet 

til 3,1 % for 2020. 

2. Avgifter for vann, avløp og feiing holdes uendret. 
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3. Gebyrer innenfor tekniske tjenester økes i forhold til forventet lønnsvekst med 3,5 %. 

Øvrige satser vedtas i henhold til vedlegg: Gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- 

og oppmålingssaker 2020. 

4. Gebyrer for husholdnings- og fritidsrenovasjon fastsettes som vedtatt i 

representantskapsmøte i HAF IKS jf. Vedlegg. Gebyrene holdes uendret fra 2019. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 27.11.2019 sak 55/19 
 

Behandling: 

Rådmannen opplyste om en skrivefeil i innstillingens pkt 3 – 3,5 % endres til 3,6 %. 

 

Rådmannens innstilling med endring av skrivefeil ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunale gebyrer, husleie og betalingssatser reguleres pr.1.januar 2020 i henhold til 

prisstigning i kommunal sektor anslått av kommunal- og moderniseringsdepartementet 

til 3,1 % for 2020. 

2. Avgifter for vann, avløp og feiing holdes uendret. 

3. Gebyrer innenfor tekniske tjenester økes i forhold til forventet lønnsvekst med 3,6 %. 

Øvrige satser vedtas i henhold til vedlegg: Gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- 

og oppmålingssaker 2020. 

4. Gebyrer for husholdnings- og fritidsrenovasjon fastsettes som vedtatt i 

representantskapsmøte i HAF IKS jf. Vedlegg. Gebyrene holdes uendret fra 2019. 
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KOMMUNALE SATSER FOR HELSE 2020 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 16/215    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/19 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 26.11.2019 

56/19 Formannskap 27.11.2019 

60/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar egenandelsatser for helse- og omsorgstjenesten i Træna kommune 

for 2020.  

 

For institusjonsplass følger Træna kommunen til enhver tid gjeldende satser fastsatt av Helse- 

og omsorgsdepartementet jf. forskrift om egenandeler i institusjon.  

 

Egenandel for trygghetsalarm øker med kr. 40,- i mnd jf. selvkostprinsippet.  

 

Kjøp av måltider fra institusjonskjøkken øker med 3,1 %. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Fakta: 

Årlig justeres helse- og omsorgssektoren sine egenandelsatser.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune opererer med en egenandel hvor pris på helsetjenester er fastsatt av Helse- og 

omsorgsdepartementet som regulerer hvor mye kommuner kan ta i vederlag for opphold i 

institusjon. Langtidsopphold, korttidsopphold, dag/natt opphold fastsettes jmf. Forskrift om 

egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester, vederlag for opphold i institusjon m.v 

beregnes etter inntekt.  

 

Maks beløp for langtidsopphold på kr. 62.000, - pr mnd er fastsatt av kommunestyret i K- sak 

50/13.  

 

Beløpet blir fastsatt av kommunen på grunnlag av beboers inntekter. Av inntekter inntil 

folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på 7000 kroner per år betaler beboeren inntil 

75 prosent av inntekten. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler beboeren inntil 

85 prosent. Dette er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 og i forskrift om 

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Folketrygdens grunnbeløp (G) er per 1. mai 2019 kr. 99 858,-.  

Øvrige satser for hjemmehjelp er innteksgradert etter vedtak i K- sak 66/12.  

 

Inntekt Utgiftstak 

http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1349.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1349.html
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2-3 G Kr. 900,- pr. mnd. 

3-4 G Kr. 1350,- pr- mnd. 

Over 4 G Kr. 1800,- pr. mnd.  

 

Annen prisendring som er lagt til grunn er 3,1 % som regulerer kjøp av mat fra kjøkkenet på 

sykehjemmet.  

 

Tjenester Pris 2019 Pris 2020 Kommentar 

Korttidsopphold Kr. 165,- pr. døgn Nye satser Jf. Forskrift 

Dag/natt opphold Kr. 85,- pr. døgn Nye satser Jf. Forskrift 

Egenandel 

hjemmehjelp under 2 

G 

  

Kr. 210,- pr. mnd.  

    

Jf. Forskrift 

Timesats 

hjemmehjelp 

  

Kr. 205,- pr. time 

  

211,- 

  

Trygghetsalarm Kr. 205,- i mnd Kr. 245,- i mnd Selvkostprinsippet 

Middag/dessert TAS Kr. 82,- pr posjon Kr. 84,- pr. posjon 3,1 % 

Middag og utkjøring 

åpen omsorg 

Kr. 82,- pr. posjon Kr. 84,- pr. posjon 3,1 % 

Frokost TAS Kr. 31,-  Kr. 32,-  3,1 % 

Kveldsmat TAS Kr. 31,- Kr. 32,- 3,1 % 

Vaskeritjenester  Kr. 31,- pr maskin Kr. 32,- pr. maskin 3,1 % 

 

 

Trygghetsalarm vil ha en prisøkning fra kr.205,- i mnd til kr. 245,- i mnd pr. bruker. 

Trygghetsalarm er ingen lovpålagt tjeneste. Tjenesten styres i henhold til selvkostprinsippet. 

Tjenesten vil derfor ha en økning på kr. 40,- i mnd. sammenlignet med 2019.   

 

Træna 17.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Pernille Øijord 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre vedtar egenandelsatser for helse- og omsorgstjenesten i Træna kommune 

for 2020.  

 

For institusjonsplass følger Træna kommunen til enhver tid gjeldende satser fastsatt av Helse- 

og omsorgsdepartementet jf. forskrift om egenandeler i institusjon.  

 

Egenandel for trygghetsalarm øker med kr. 40,- i mnd jf. selvkostprinsippet.  

 

Kjøp av måltider fra institusjonsjøkken øker med 3,1 %. 
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Behandling/vedtak i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 
26.11.2019 sak 6/19 
 

Behandling: 

Det ble informert om nye trygghetsalarmer og kostnader 

Det ble også gjort oppmerksom på timesats på hjemmehjelp settes til kr 211,-. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre vedtar egenandelsatser for helse- og omsorgstjenesten i Træna kommune 

for 2020.  

 

For institusjonsplass følger Træna kommunen til enhver tid gjeldende satser fastsatt av Helse- 

og omsorgsdepartementet jf. forskrift om egenandeler i institusjon.  

 

Egenandel for trygghetsalarm øker med kr. 40,- i mnd jf. selvkostprinsippet.  

 

Kjøp av måltider fra institusjonskjøkken øker med 3,1 %. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 27.11.2019 sak 56/19 
 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre vedtar egenandelsatser for helse- og omsorgstjenesten i Træna kommune 

for 2020.  

 

For institusjonsplass følger Træna kommunen til enhver tid gjeldende satser fastsatt av Helse- 

og omsorgsdepartementet jf. forskrift om egenandeler i institusjon.  

 

Egenandel for trygghetsalarm øker med kr. 40,- i mnd jf. selvkostprinsippet.  

 

Kjøp av måltider fra institusjonskjøkken øker med 3,1 %. 
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BUDSJETT 2020 - HANDLINGSPROGRAM 2020 - 2023 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 19/218    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/19 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 26.11.2019 

57/19 Formannskap 27.11.2019 

61/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med obligatoriske oppstillinger og 

budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler.  

 

2. Årsbudsjett 2020 vedtas med ramme for tjenesteproduksjon til netto kr. 47 053 945 

 

3. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas med en total investeringsramme på kr. 

3 800 000.  

Nye investeringstiltak iverksettes ikke før det er foretatt endelig kostnadsoverslag og 

finansieringsplan for det enkelte prosjekt er vedtatt 

 

4. Det tas opp kr 1 500 000 i startlån i Husbanken 

 

5. Bruk av pensjonsfond KLP til reduksjon av årlig pensjonspremie på kr 1 000 000 for 

perioden 2020 – 2023 

 

6. Træna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2020 og mål / 

utfordringer i handlingsprogrammet 2020 – 2023, med korrigeringer gjort av 

formannskapet i møte 27.11.2019. 

 

7. Det kommunale skattøret settes til høyeste tillatte sats 

 

8. Foreldrebetaling i barnehage settes til makspris fastsatt i Statsbudsjettet 2020  

 

9. Avgift for vann og avløp holdes uendret 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 legges frem for 

behandling. 

 

Vedlegg: 

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 
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Træna 15.11.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      

rådmann        

      

Rådmanns innstilling: 

1. Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med obligatoriske oppstillinger og 

budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler.  

 

2. Årsbudsjett 2020 vedtas med ramme for tjenesteproduksjon til netto kr. 47 053 945 

 

3. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas med en total investeringsramme på kr. 

3 800 000.  

Nye investeringstiltak iverksettes ikke før det er foretatt endelig kostnadsoverslag og 

finansieringsplan for det enkelte prosjekt er vedtatt 

 

4. Det tas opp kr 1 500 000 i startlån i Husbanken 

 

5. Bruk av pensjonsfond KLP til reduksjon av årlig pensjonspremie på kr 1 000 000 for 

perioden 2020 – 2023 

 

6. Træna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2020 og mål / 

utfordringer i handlingsprogrammet 2020 – 2023 

 

7. Det kommunale skattøret settes til høyeste tillatte sats 

 

8. Foreldrebetaling i barnehage settes til makspris fastsatt i Statsbudsjettet 2020  

 

9. Avgift for vann og avløp holdes uendret 

 

Behandling/vedtak i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 
26.11.2019 sak 7/19 
Behandling: 

Tatt til etterretning. 

 

Vedtak: 

1. Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med obligatoriske oppstillinger og 

budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler.  

 

2. Årsbudsjett 2020 vedtas med ramme for tjenesteproduksjon til netto kr. 47 053 945 

 

3. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas med en total investeringsramme på kr. 

3 800 000.  

Nye investeringstiltak iverksettes ikke før det er foretatt endelig kostnadsoverslag og 

finansieringsplan for det enkelte prosjekt er vedtatt 

 

4. Det tas opp kr 1 500 000 i startlån i Husbanken 
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5. Bruk av pensjonsfond KLP til reduksjon av årlig pensjonspremie på kr 1 000 000 for 

perioden 2020 – 2023 

 

6. Træna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2020 og mål / 

utfordringer i handlingsprogrammet 2020 – 2023 

 

7. Det kommunale skattøret settes til høyeste tillatte sats 

 

8. Foreldrebetaling i barnehage settes til makspris fastsatt i Statsbudsjettet 2020  

 

9. Avgift for vann og avløp holdes uendret 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 27.11.2019 sak 57/19 
Behandling: 

Etter en gjennomgang ble Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 

2023 korrigert slik:  

side 2 ble siste ord i kulepunkt 14 endret fra brukere til helsetjenester 

side 6 ble andre kulepunkts siste ord endret fra assistent til helsefagarbeider 

 

Rådmannens innstilling med ovenstående korrigeringer ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med obligatoriske oppstillinger og 

budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler.  

 

2. Årsbudsjett 2020 vedtas med ramme for tjenesteproduksjon til netto kr. 47 053 945 

 

3. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas med en total investeringsramme på kr. 

3 800 000.  

Nye investeringstiltak iverksettes ikke før det er foretatt endelig kostnadsoverslag og 

finansieringsplan for det enkelte prosjekt er vedtatt 

 

4. Det tas opp kr 1 500 000 i startlån i Husbanken 

 

5. Bruk av pensjonsfond KLP til reduksjon av årlig pensjonspremie på kr 1 000 000 for 

perioden 2020 – 2023 

 

6. Træna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til mål i budsjett 2020 og mål / 

utfordringer i handlingsprogrammet 2020 – 2023, med korrigeringer gjort av 

formannskapet i møte 27.11.2019. 

 

7. Det kommunale skattøret settes til høyeste tillatte sats 

 

8. Foreldrebetaling i barnehage settes til makspris fastsatt i Statsbudsjettet 2020  

 

9. Avgift for vann og avløp holdes uendret 
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MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 030  

Arkivsaksnr.: 16/354    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/19 Kommunestyret 18.12.2019 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til møteplan for 1. halvår 2020. 

 

 

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. 

 

Administrasjonen har i samarbeid med ordfører laget et forslag til møteplan for 1. halvår 2020. 

 

 Møtetidspunkt for kommunestyret kl 08:30 

 Møtetidspunkt øvrige utvalg kl 15:30 

 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede avholdes på arbeidsstua på TAS 

 Kommunestyremøte i juni avholdes i Selvær fra kl 08:30  

 Innkalling skal gjøres senest en uke før møtedato 

 Ytterligere møter gjennomføres etter behov og endringer kan finne sted. 

 Træna kommune deltar på fylkesmannens beredskapsøvelse torsdag 23. januar kl 09-12 

 

Vedlegg: 

Forslag til møteplan for 1. halvår 2020 

 

Træna 09.12.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 


