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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/81   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

 

 Informasjon vedrørende ungdomslokaler og kjøkken TAS v/ Gunn Schmitthenner 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 

 Kontrollutvalg og budsjett 

 

 Brev fra Skatteetaten datert 15.02.17 – Kontrollrapport 2016 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Træna kommune 

 

 Orientering fra ordfører 
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DIGITALISERINGSSTRATEGI OG IKT-PLAN 2017-2020 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 046 &01  

Arkivsaksnr.: 16/348   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Formannskap 22.03.2017 

2/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

Digitaliseringsstrategi 2017-2020 for Træna kommune vedtas. 

 

IKT-plan 2017-2020 for Træna kommune vedtas med følgende endringer: 

Side 5 av 15 siste setning strykes og erstattes med: 

 

Innkjøp av programvare, infrastruktur og IKT-tjenester vurderes av IKT, den enkelte 

sektorleder og Personvernombud/sikkerhetsansvarlig. 

 

IKT – har ansvar for vurdering av kompatibilitet m/eksisterende utstyr og programvare. 

 

SEKTORLEDER – har ansvar for vurdering av nytteverdi og hensyn til sentrale føringer, 

herunder også ansvar for å påse at statlige tilskuddsordninger blir benyttet der slike finnes. 

 

SIKKERHETSANSVARLIG/PERSONVERNOMBUD – har ansvar for å veilede i vurdering 

av sikring av personopplysninger. 

 

Terskelen for å avholde møter og vurdering av ny programvare skal være lav. Alle parter har 

likeverdig ansvar for å be om samarbeidsmøter for vurdering av nye innkjøp eller vurdering av 

å ta i bruk nye funksjoner i eksisterende programvare og utstyr. 

 

Side 6 av 15 

 

Forutsetning: 

IKT, den enkelte sektorleder og sikkerhetsansvarlig skal sammen være beslutningstaker 

_____ 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har det blitt tydeliggjort at vi har behov for 

fornying innenfor IKT og digitalisering, både internt i organisasjonen og også i dialogen og 

samhandlingen med våre innbyggere. På bakgrunn av dette har vi leid inn ekstern kompetanse 

til, sammen med ledergruppen å utarbeide en digitaliseringsstrategi og en IKT-plan for Træna 

kommune for perioden 2017-2020. Vi har benyttet Canava AS i Mo i Rana til arbeidet.  
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Fakta: 

Digitaliseringsstrategien gjelder for perioden 2017-2020 og det er gjort en sektorvis 

gjennomgang, for å få med de viktigste behov, mål forutsetninger og forventede gevinster. 

Digitaliseringsstrategien skal være et verktøy for å realisere målet om at Træna kommune skal 

være en eKommune, jfr kommuneplanens samfunnsdel. Digital dialog med både innbyggere, 

næringsliv og samarbeidsparter skal være en viktig del av strategien, herunder funksjonell 

hjemmeside og bruk av sosiale medier.  

 

IKT-planen er delt inn i to tiltaksområder, hhv vanlig drift og innovativ digitalisering. Vanlig 

drift omhandler alt fra organisering, datarom, nettverk, systemer, support, etc, mens innovativ 

digitalisering handler om en overgang til flere digitale tjenester, med bedre tilgang til 

kommunens tjenester for kommunens innbyggere og andre.  

 

Kostnader knyttet til IKT og programvare, skytjenester og eksterne register var i 2016 kr 

980 000 eks mva. Det er et mål å redusere lisens- og driftskostnaden for å frigi midler til 

innovasjon og utvikling. Det er også behov for å sette av midler til årlig utskifting av 

datautstyr.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er ikke innarbeidet investeringer innen IKT i inneværende års budsjett. Det er likevel 

utarbeidet en tiltaksplan innen IKT-området, der det blant annet er søkt om skjønnsmidler. En 

mer omfattende tiltaksplan på IKT-området med nødvendige investeringsbehov synliggjort vil 

bli lagt til grunn i budsjett for 2018.  

 

Vurdering: 

Digitaliseringsstrategien og IKT-planen er et administrativt styringsverktøy for IKT-området 

og er i tråd med fremlagt samfunnsdel til ny kommuneplan. Rådmannen ønsker å synliggjøre 

en rød tråd mellom arbeidet med kommuneplanen og tilhørende temaplaner og 

virksomhetsplaner, og legger derfor frem digitaliseringsstrategien og IKT-planen til politisk 

behandling. 

 

Vedlegg: 

Digitaliseringsstrategi 2017-2020 

IKT-plan 2017-2020 

 

 

Træna 12.03.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann 

      

 

Rådmanns innstilling: 

Digitaliseringsstrategi 2017-2020 for Træna kommune vedtas. 

IKT-plan 2017-2020 for Træna kommune vedtas. 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 6/17 

 

Behandling: 

Træna AP v/ Unni Jakobsen fremmet følgende endringsforslag: 

 

IKT PLAN 

 

Side 5 av 15 siste setning strykes og erstattes med: 

 

Innkjøp av programvare, infrastruktur og IKT-tjenester vurderes av IKT, den enkelte 

sektorleder og Personvernombud/sikkerhetsansvarlig. 

 

IKT – har ansvar for vurdering av kompatibilitet m/eksisterende utstyr og programvare. 

 

SEKTORLEDER – har ansvar for vurdering av nytteverdi og hensyn til sentrale føringer, 

herunder også ansvar for å påse at statlige tilskuddsordninger blir benyttet der slike finnes. 

 

SIKKERHETSANSVARLIG/PERSONVERNOMBUD – har ansvar for å veilede i vurdering 

av sikring av personopplysninger. 

 

Terskelen for å avholde møter og vurdering av ny programvare skal være lav. Alle parter har 

likeverdig ansvar for å be om samarbeidsmøter for vurdering av nye innkjøp eller vurdering av 

å ta i bruk nye funksjoner i eksisterende programvare og utstyr. 

 

Side 6 av 15 

 

Forutsetning: 

IKT, den enkelte sektorleder og sikkerhetsansvarlig skal sammen være beslutningstaker 

_____ 

 

Rådmannens innstilling med Træna AP sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Digitaliseringsstrategi 2017-2020 for Træna kommune vedtas. 

 

IKT-plan 2017-2020 for Træna kommune vedtas med følgende endringer: 

Side 5 av 15 siste setning strykes og erstattes med: 

 

Innkjøp av programvare, infrastruktur og IKT-tjenester vurderes av IKT, den enkelte 

sektorleder og Personvernombud/sikkerhetsansvarlig. 

 

IKT – har ansvar for vurdering av kompatibilitet m/eksisterende utstyr og programvare. 

 

SEKTORLEDER – har ansvar for vurdering av nytteverdi og hensyn til sentrale føringer, 

herunder også ansvar for å påse at statlige tilskuddsordninger blir benyttet der slike finnes. 

 

SIKKERHETSANSVARLIG/PERSONVERNOMBUD – har ansvar for å veilede i vurdering 

av sikring av personopplysninger. 
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Terskelen for å avholde møter og vurdering av ny programvare skal være lav. Alle parter har 

likeverdig ansvar for å be om samarbeidsmøter for vurdering av nye innkjøp eller vurdering av 

å ta i bruk nye funksjoner i eksisterende programvare og utstyr. 

 

Side 6 av 15 

 

Forutsetning: 

IKT, den enkelte sektorleder og sikkerhetsansvarlig skal sammen være beslutningstaker 

_____ 
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REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG 

REGNSKAP 2016 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 17/39   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Formannskap 22.03.2017 

3/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

 Kr 32 000,- ubenyttet tilskudd F-sak 39/15 tilbakeføres næringsfond Regionale 

utviklingsmidler. 

 Træna kommunestyret godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale 

utviklingsmidlers og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2016. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Fylkestingssak 043/2016 – Kommunale næringsfond og gründerfond 2016. Her ble Træna 

kommune tildelt kr 300 000 i ordinært næringsfond og kr 25 000 i gründerfond. 

 

Fakta: 

Kommunale næringsfond: 

Fordeling av midler til kommunale næringsfond er foretatt etter kriterier vedtatt av 

fylkestinget i sak 67/2008.  

Fordelingen skal også ta utgangspunkt i visse krav fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, selv om fylkeskommunen står relativt fritt til å fastsette egne 

kriterier for fordeling av midlene. 

 

Kommunale næringsfond er et viktig virkemiddel for kommunenes arbeid med lokal 

næringsutvikling. Kommunene fordeler tildelte midler videre til bedrifter og privatpersoner på 

bakgrunn av særskilt søknad. Kommunene kan gi støtte til bedriftsutvikling, investeringer i 

bedrifter, utviklingstiltak og grunnlagsinvesteringer. Satsing på kvinner, ungdom og unge 

voksne (18–35 år), samt innvandrere skal prioriteres. 

I 2016 fordelte fylkestinget 11,5 mill kroner som ordinært næringsfond til i alt 27 kommuner. 

Kommunene kan benytte inntil 5 % av tildelte midler til å dekke kostnader i forbindelse med 

forvaltningen av midlene. 

 

Gründerfond: 

Ungdommens fylkesting tok i 2013 initiativ til opprettelse av gründerfond. I 2016 ble kr 1,66 

mill kroner øremerket av fylkestinget til dette formål. Målgruppen for disse midlene er 

gründere i aldersgruppen 18 – 35 år og midlene skal brukes til kompetansebygging med 

formål å starte egen bedrift. 

Tildelte midler (kr 20 000) ble i K-sak 35/13 vedtatt overført til 2014, midlene skulle benyttes 

til et seminar / forelesning. 
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Kommunen fikk nye midler i 2014, 2015 og nå i 2016, da var det økte til kr 25 000. Midlene 

for 2013, 2014 og 2015 er ikke benyttet, saldo på dette fondet er dermed ved utgangen av året 

2016 kr 95 000. 

 

Træna kommune har i 2016 gitt følgende vedtak / tilsagn, som medfører bruk av de regionale 

utviklingsmidlene: 

 

F-sak 12/16 Lån til Odd Magne Svendsen til nytt propellsystem  kr 63 540 

F-sak 35/16 Lån og tilskudd til ALOHA Blomsø til oppstart av 

  bedrift        kr 90 000 

F-sak 68/16 Tilskudd til Ø.Holmen /A.Willumsen til bedret adkomst 

  Rødskjærholmen      kr 20 000 

F-sak 77/16 Lån til TNC TRÆNA TANG – produktutvikling og 

  produksjonsutstyr 2016     kr 50 000 

F-sak 73/14 Utviklingsprosjekt Træna – produksjonsårene 2015, 

  2016 og 2017       kr 100 000 

 

Til administrasjon av årlige tildelte midler kan 5 % benyttes – for Træna vil dette for 2016 

utgjøre kr 15 000-, som blant annet kan benyttes til kursing og annet administrativt arbeid med 

å forvalte de regionale utviklingsmidlene, disse blir hvert år overført til kommunalt 

næringsfond A. 

 

Fondet er tilført renter med kr 1 501. 

 

I 2015 ble det gitt et tilskudd til Sanders Røkeri på kr 40 000, av dette står det igjen kr 32 000, 

som foreslås tilbakeført fondet da eier har flyttet fra Træna. 

 

Træna kommune har registrert og rapportert på bruken av midlene for 2015 og 2016 innen 

fristene i rapporteringsverktøyet RF 13.50. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Pr 31.12.2016 står det dermed kr 421 057,50 på fond Regionale utviklingsmidler og kr 95 000 

på Gründerfond, se vedlagte Statusrapporter. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at statusoversikt for de regionale utviklingsmidlene / gründerfond 

godkjennes, inkludert at resterende tilskudd til Sanders Røkeri tilbakeføres fondet. 

 

Vedlegg: 

Status Regionale utviklingsmidler pr 31.12.2016 

Status Gründerfond pr 31.12.2016 

 

 

Træna 07.02.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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Rådmanns innstilling: 

 Kr 32 000,- ubenyttet tilskudd F-sak 39/15 tilbakeføres næringsfond Regionale 

utviklingsmidler. 

 Træna kommunestyret godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale 

utviklingsmidlers og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2016. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 11/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 Kr 32 000,- ubenyttet tilskudd F-sak 39/15 tilbakeføres næringsfond Regionale 

utviklingsmidler. 

 Træna kommunestyret godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale 

utviklingsmidlers og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2016. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2016 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 17/40   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/17 Formannskap 22.03.2017 

4/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

 Kr 5 000,- i tildelt stipend 2015/2016 til Annveig Moen tilbakeføres Kommunalt 

næringsfond A. 

 Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As 

virksomhet og regnskap 2016. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I Træna kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond A bokstav B pkt 4 a skal melding 

om fondets virksomhet behandles i egen sak av kommunestyret. 

 

Fakta: 

I 1984 var oppstarten for det kommunale næringsfondet, da skulle fondet bygges opp ved 

årlige tilførsler av midlene over kommunens budsjett. 

I 1987 fikk Træna kommune et tilsagn fra Kommunal- og arbeidsdepartementet på kr 

1 000 000 til kommunalt næringsfond. Da ble det bestemt at melding om virksomheten hvert 

år skulle sendes departementet. 

 

Vedtektene har i løpet av årene siden oppstart blitt endret flere ganger. 

Næringsfond A har i de senere år ikke blitt tilført stort mer midler enn de som er blitt tilført av 

Fylkeskommunen, brukt og rapport på. 

Fra 2013 har administrasjonen valgt å skille fondene i et kommunalt næringsfond A (det med 

grunnkapital på kr 500 000) og ett kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler, det 

siste inkludert Gründermidler. For næringsfond Regionale utviklingsmidler vises det til egen 

sak. Å skille disse fondene ble gjort for til enhver tid å kunne ha en god oversikt som gir 

grunnlag når tilskudd skal gis og rapportering skal foretas i fagsystemet RF 13.50. 

 

I K-sak 18/13 ble det bestemt at næringsfond B skulle slettes ved utgangen av 2013. I samme 

sak ble det bestemt at tilsagn om Utdanningsstipend, som til da hadde blitt belastet fond B, 

skulle belastes fond A. 

 

Disponibel saldo pr 01.01.2016 på dette fondet var kr 271 761,98. 

 

I Kommunestyrets møte 28.04.2016 sak 11/16 ble følgende enstemmig vedtatt: 

Træna kommunes utdanningsstipend vedtatt av kommunestyret i møte 17.12.2008 sak 69/08 

avvikles med virkning fra og med studieåret 2016 / 2017. 
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 Dette betyr at det ikke ble tildelt stipend i egen sak i 2016, for skoleåret 2015/2016 ble 

det tildelt kr 14 000 i stipend. Av disse er det utbetalt kr 9 000, mens stipendet på kr 

5 000,- som ble tildelt Annveig Moen har hun takket nei til og dette foreslås tilbakeført 

fondet. 

 Tilbakebetalt utdanningsstipend fra Linda Myhre med kr 20 000 og fra Renate 

Kristiansen med kr 7 500. 

 Administrative kostnader for 2016 (kr 15 000) for næringsfond Regionale 

utviklingsmidler er tilført næringsfond A. Dette er gjort for å kunne benytte disse 

midlene slik de er ment, til opplæring og andre administrative oppgaver i forbindelse 

med næringsfond. 

 Fondet er benyttet til innleid kunnskap fra Mona Gilstad i forbindelse med Træna Tang 

sitt prosjekt i Selvær med kr 1 800 eks mva. 

 I K-sak 9/16 ble det vedtatt bevilget kr 50 000 til Investeringsselskap fiskeri. 

 Renteinntekter på utlån 2016 kr 6 874,95. 

 Renter innskudd 2016 kr 700,00. 

 Avdrag utlån 2016 kr 24 922,76 

 

Disponibel saldo på Kommunalt næringsfond A blir da kr 285 959 ,69 pr 31.12.2016. 

 

For øvrig kan det bemerkes at det pr utgangen av 2016 er gitt tilsagn på lån med kr 1 050 

000,-, som ikke er tilbakebetalt Næringsfond A, disse er: Træna Handel Eiendom AS kr 

250 000, Træna Handel AS kr 150 000, Træna Vask (Ida K.W.) kr 150 000 og Shellfish AS kr 

500 000. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at statusoversikt for det kommunale næringsfond A godkjennes. 

 

Vedlegg: 

Statusoversikt Kommunalt næringsfond A pr 31.12.2016 

 

 

Træna 13.03.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

 Kr 5 000,- i tildelt stipend 2015/2016 til Annveig Moen tilbakeføres Kommunalt 

næringsfond A. 

 Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As 

virksomhet og regnskap 2016. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 12/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



  Sak 4/17 

 

 Side 13 av 37   

 

Vedtak: 

 Kr 5 000,- i tildelt stipend 2015/2016 til Annveig Moen tilbakeføres Kommunalt 

næringsfond A. 

 Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As 

virksomhet og regnskap 2016. 
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TRÆNA 2030 - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - ENDELIG VEDTAK 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 141 &37  

Arkivsaksnr.: 14/163   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/17 Formannskap 22.03.2017 

5/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 

Kommuneplanens samfunnsdel – «Træna 2030», med de endringer som er innført i 

planforslaget etter høringsrunden og Træna AP sitt tilleggsforslag: 

Under satsingsområde Bostedsattraktivitet tilføyes følgende strategi under delmål Vi er 

en helsefremmende kommune:  

«Helsestasjon for alle aldersgrupper» 

Følgende indikator tilføyes under samme satsingsområde: 

«Antall nasjonale og internasjonale temadager i året og antall deltakere på disse» 

 

2. Arealregnskap utarbeides som plangrunnlag i forbindelse med oppstart og revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna formannskap vedtok i møte 16.12.2016 sak 101/16 å sende forslag til kommuneplanens 

samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 6 uker fra onsdag 21.12.16. 

 

Fakta: 

Det var innen fristens utløp kommet inn to høringsuttalelser; fra Nordland fylkeskommune 

(Nfk) og fra Fylkesmannen i Nordland (NF). 

 

Fylkeskommunen (Nfk) sier blant annet i sin kommentar at planen oppfyller både nasjonale 

og regionale føringer, at vi har lykkes med å peke ut noen prioriterte satsningsområder, at 

planen er håndterbar og realistisk og at den har politisk relevans og vil være et nyttig 

styringsverktøy der politiske prioriteringer kommer tydelig frem. 

 

De påpeker imidlertid at høringsforslaget inneholder fem satsingsområder som er tydelige og 

konkrete, men at det er lettere å vurdere resultatene av en plan om målene er målbare og at det 

også kan utformes indikatorer som kan fortelle noe om hvor «en står» og i hvilken retning 

utviklingen går. 

 

Nfk sier videre at det er bra at det nevnes at samfunnsdelens satsingsområder skal følges opp i 

økonomiplanen, men at samfunnsdelens kobling til handlings- og økonomiplanen med fordel 

kan konkretiseres bedre. Dette med bakgrunn i at handlingsdelen skal vise kommunens 

prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettårene eller 

mer. 
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De ber oss også vurdere om strategiene kan konkretiseres og tydeliggjøres bedre for å lette 

koblingen mot både arealplanen samt handlings- og økonomiplanen og øke 

gjennomføringsevnen. Et arealregnskap bør også presenteres. 

 

Fylkesmannen (NF) sier i sin kommentar at plandokumentet er lettlest og gir god oversikt 

over utfordringer, målsettinger og strategier for å nå disse. 

De påpeker at sentrumsutvikling er viktig og riktig for å kunne gjennomføre satsingsområdet 

«Miljøsmart øysamfunn» og at det er vesentlig i den forbindelse at det legges opp til en årlig 

rullering av handlingsdelen i den vedtatte klima- og energiplanen for kommunen. 

 

NF påpeker også at et arealregnskap over tilgjengelige utbyggings- og utviklingsmuligheter vil 

være viktig om kommunen skal kunne begrunne og legge ut nye områder til ulike 

utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel. I om med at en slik analyse ikke foreligger som 

del av kapittel 6 i planforslaget, bør den utarbeides som plangrunnlag i forbindelse med 

oppstart og revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

De ber også om at prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming inntas i 

planleggingen, slik at samfunnet og de fysiske omgivelsene tilrettelegges for alle og gir like 

muligheter for samfunnsdeltakelse. 

 

Landbruket i Træna bør være et tema i strategisk næringsplan. Det bør også defineres 

kjerneområder for landbruk – bevaring av jordressurser. For Træna kan dette være å ha en 

strategi som legger til rette for mindre landbruksdrift, men utstrakt beiting på utvalget øyer. 

Dette kan også ses i sammenheng med turistnæring og tilrettelegging for et varig 

kulturlandskap. En slik kartlegging kan resultere i et temakart, som igjen kan implementeres i 

kommuneplanens arealdel som hensynssone. 

 

Når det gjelder samfunnssikkerhet ser NF at det er positivt at kommunen har gjennomført en 

risiko- og sørbarhetsanalyse og minner om at kommunen har et ansvar for å utarbeide en 

oppfølgingsplan for det langsiktige samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, samt en 

overordnet beredskapsplan. 

 

Administrasjonen har forsøkt å ta høyde for de innspill både fylkeskommunen og 

fylkesmannen har kommet med. Det er laget forslag til indikatorer for hvert av 

satsingsområdene samt at det er foretatt en gjennomgang av strategiene og et forslag til å 

konkretisere koblingen til økonomi og handlingsdelen er tatt inn i kap 7. Endringene som er 

foreslått tatt inn er markert med rød skrift, det som er foreslått tatt ut er streket over. 

 

Fylkesmannens kommentarer når det gjelder Klima- og energiplanen og Samfunnssikkerhets-

arbeidet tas til etterretning. De øvrige kommentarene mht landbruk og sentrumsutvikling tas 

med i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Træna kommunes kommuneplan Samfunnsdel «Træna 2030» vedtas 

med de endringer som administrasjonen har gjort når det gjelder å lage indikatorer på 

satsningsområdene, justeringer i strategiene og en konkretisering til økonomi og 

handlingsdelen.  

 



  Sak 5/17 

 

 Side 16 av 37   

 

Et arealregnskap bør utarbeides som et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med 

kommuneplanens arealdel. 

 

Til slutt vi rådmannen påpeke at dersom det legges vekt på gjennomføring av planer, må 

eierskap og forankring ses i en større sammenheng. Eierskap til en plan gjennom forankring i 

planprosessen kan gi eierskap til planen og konsensus om planens innhold, men det kan ikke 

tas for gitt at det da er konsensus om prioriteringene som må til for å lykkes med 

gjennomføringene.  Dette arbeidet må gjøres når vi skal spørre oss selv om hvordan vi skal få 

gjennomført de satsingsområdene vi har satt opp for å nå ønsket retning for vår kommune, dvs 

i handlingsplan med økonomiplan samt årsbudsjett. 

 

Vedlegg: 

Brev fra Nordland fylkeskommune datert 25.01.2017 

Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 01.02.2017 

Træna 2030 – Kommuneplanens samfunnsdel – etter høringsrunden 

 

 

Træna 10.03.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 

Kommuneplanens samfunnsdel – «Træna 2030», med de endringer som er innført i 

planforslaget etter høringsrunden. 

 

2. Arealregnskap utarbeides som plangrunnlag i forbindelse med oppstart og revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 18/17 

 

Behandling: 

Træna AP v/ Unni Jakobsen fremmet følgende tilleggsforslag: 

Under satsingsområde Bostedsattraktivitet tilføyes følgende strategi under delmål Vi er en 

helsefremmende kommune: 

«Helsestasjon for alle aldersgrupper» 

 

Følgende indikator tilføyes under samme satsingsområde: 

«Antall nasjonale og internasjonale temadager i året og antall deltakere på disse» 

 

Rådmannens innstilling med Træna AP sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Træna kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 

Kommuneplanens samfunnsdel – «Træna 2030», med de endringer som er innført i 

planforslaget etter høringsrunden og Træna AP sitt tilleggsforslag: 

Under satsingsområde Bostedsattraktivitet tilføyes følgende strategi under delmål Vi er 

en helsefremmende kommune:  

«Helsestasjon for alle aldersgrupper» 

Følgende indikator tilføyes under samme satsingsområde: 

«Antall nasjonale og internasjonale temadager i året og antall deltakere på disse» 

 

2. Arealregnskap utarbeides som plangrunnlag i forbindelse med oppstart og revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 
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UTVIKLINGSPROSJEKT TRÆNA - FORLENGELSE 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 233 U01  

Arkivsaksnr.: 14/210   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/17 Formannskap 22.03.2017 

6/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune søker Nordland fylkeskommune om å få forlenget utviklingsprosjektet Tenk 

Træna i inntil 3 nye år. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kommune fremmet søknad til Nordland fylkeskommune den 26.05.2014 om 

prosjektmidler til forebyggende og innovativ næringsutvikling i Træna kommune.  

 

Fakta: 

Søknaden ble fremmet for støtteordning: Tilskudd til omstilling og nyskaping. 

 

Rådmannen jobbet frem en prosjektskisse, som ble lagt til grunn for søknaden. Ordfører var 

formell søker. Fra februar 2015 har Moa Björnson vært leder for prosjektet, gjennom sin 

stilling som utviklingssjef i Træna kommune. I tillegg ble det nedsatt en ressursgruppe 

bestående av representanter fra både politisk og administrativ ledelse i kommunen, lokalt 

næringsliv og regionale samarbeidsparter/ressurspersoner. Rådmannen er leder for 

ressursgruppen.  

 

Søknaden ble sendt til Nordland fylkeskommunen, som direkte konsekvens av den vanskelige 

situasjonen i hjørnestensbedriften Modolv Sjøset Fisk AS, på søknadstidspunktet. Rådmannen 

skriver blant annet følgende i prosjektsøknaden: 

Træna kommune er en meget sårbar kommune, som Nordlands og en av landets minste 

kommuner, med sine knappe 500 innbyggere. I tillegg gir vår geografiske plassering med 

minst 2 timer til fastlandet med ferge, noen ekstra utfordringer som konkurrerende nærings-

bedrifter ikke har. En nedleggelse av hjørnesteinsbedriften truer hele samfunnet vårt. 

 

Med dette som bakgrunn har Træna kommune, sammen med Modolv Sjøset AS og 

næringsavdelingen i Nordland Fylkeskommune vært i møte med Fiskeriministeren, hvor 

problemet har blitt presentert. Et løsningsforslag det ble lagt vekt på i dette møtet var å 

etablere et næringslivsprosjekt i Træna kommune, med et todelt fokus; 1) Å redde det som 

reddes kan i bedriften Modolv Sjøset AS og 2) Å jobbe frem nye næringsbedrifter i Træna 

kommune, for å gi oss flere ben å stå på og gjøre oss mindre sårbare. 

 

Bak prosjektsøknaden ligger en erkjennelse av at vi er helt avhengig av hjelp utenfra, ikke 

minst økonomisk, for å komme oss gjennom den situasjonen vi står oppe i og for å utvikle 

næringslivet lokalt, slik at vi er bedre skodd for fremtiden og fremtidige nedgangstider. 
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I etterkant har hjørnestensbedriften blitt delt i to bedrifter med ulik eierstruktur, utviklingssjef 

har blitt ansatt og en rekke delprosjekter har blitt etablert. Vi har kommet godt i gang, men det 

gjenstår mye arbeid, ikke minst i forhold til realisering av de største prosjektene det arbeides 

med, blant annet overnattingstilbud, landbasert oppdrett, investeringselskap for unge fiskere, 

næringsbygg, etc. Mange av prosjektene det jobbes med er tidkrevende og det vil være veldig 

synd om disse ikke ble ferdigutviklet som følge av at prosjektet opphørte.  

 

Både politisk ledelse og ressursgruppen har mulighet til å styre utviklingsarbeidet i den 

retning man ønsker, sammen med Nordland fylkeskommune. 

 

Vi har fått signaler om at det vil være mulig å søke om forlengelse av prosjektet, i inntil 3 nye 

år. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

I en utviklings- og omstillingsfase vil en forlengelse av prosjektet har stor betydning for 

kommunen. Vi vil få tilskuddsmidler til å fortsette arbeidet som er startet opp, men som ikke 

på langt nær er ferdig.  

 

Vurdering: 

En videreføring av utviklingsprosjektet er en unik mulighet til å kunne ha et økt fokus på både 

nærings- og samfunnsutvikling og vil kunne være med på å skape tryggere arbeidsplasser og 

et mer robust samfunn her ute i øy-riket.  

 

Træna 12.03.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann 

      

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommune søker Nordland fylkeskommune om å få forlenget utviklingsprosjektet Tenk 

Træna i inntil 3 nye år. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 14/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommune søker Nordland fylkeskommune om å få forlenget utviklingsprosjektet Tenk 

Træna i inntil 3 nye år. 
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PROSJEKT - "SKAPE EN ATTRAKTIV, INKLUDERENDE OG BÆREKRAFTIG 

REGION GJENNOM BEDRE TILGJENGELIGHET" 

HELGELAND REGIONRÅD 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: N00 &40  

Arkivsaksnr.: 17/68   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/17 Formannskap 22.03.2017 

7/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune vedtar å bli samarbeidspart i prosjektet «Skape en attraktiv, 

inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet», i regi av 

Helgeland regionråd.  

2. Træna kommune bevilger kr 30 000 til prosjektet, kostnadsfordelt med kr 15 000 i 

2018 og kr 15 000 i 2019. Bevilgningen gis under forutsetning av at Nordland 

fylkeskommune støtter prosjektet.  

3. Bevilgningen finansieres ved bruk av ubundet driftsfond.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Helgeland Regionråd har vedtatt å ta prosjektansvaret for prosjektet «Skape en attraktiv, 

inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet» - fastlandsforbindelse 

Herøy/Dønna. Kommunene på Helgeland ønskes som samarbeidspartnere til prosjektet, der 

det også er søkt om fylkeskommunal støtte.  

 

Fakta: 

I første omgang ønsker arbeidsgruppen for prosjektet å få avklart hvilke kommuner på 

Helgeland som støtter opp om prosjektet ved å bli samarbeidskommuner. Samarbeidet fordrer 

også økonomisk bidrag. For Træna sin del beløper dette seg til kr 30 000 fordelt med kr 

15 000 pr år for 2018 og 2019.  

 

Først når det er avklart om man kan skaffe til veie samarbeidskommuner på Helgeland vil 

fylkeskommunen foreta beslutning om evt fylkeskommunal støtte til prosjektet.  

 

Samlet kostnad for prosjektet er beregnet til kr 2 360 000 (3 år).  

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Træna kommune støtter opp om prosjektet ved å bli samarbeids-

kommune, samt at det settes av kr 30 000 fordelt med kr 15 000 pr år i hhv 2018 og 2019 til 

prosjektet. Gjennomføringen av prosjektet forutsetter fylkeskommunal støtte. Kostnaden 

foreslås finansiert ved bruk av ubundet driftsfond.  

 

Vedlegg: 

Brev fra Helgeland regionråd datert 13. mars 2017 
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Træna 14.03.2017  

 

Thore Hopperstad        

rådmann         

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommune vedtar å bli samarbeidspart i prosjektet «Skape en attraktiv, 

inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet», i regi av 

Helgeland regionråd.  

2. Træna kommune bevilger kr 30 000 til prosjektet, kostnadsfordelt med kr 15 000 i 

2018 og kr 15 000 i 2019. Bevilgningen gis under forutsetning av at Nordland 

fylkeskommune støtter prosjektet.  

3. Bevilgningen finansieres ved bruk av ubundet driftsfond.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 17/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommune vedtar å bli samarbeidspart i prosjektet «Skape en attraktiv, 

inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet», i regi av 

Helgeland regionråd.  

2. Træna kommune bevilger kr 30 000 til prosjektet, kostnadsfordelt med kr 15 000 i 

2018 og kr 15 000 i 2019. Bevilgningen gis under forutsetning av at Nordland 

fylkeskommune støtter prosjektet.  

3. Bevilgningen finansieres ved bruk av ubundet driftsfond.  
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LEIEREGULATIV VED BRUK AV KOMMUNAL VEI ELLER GRUNN I TRÆNA 

KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 231 &00  

Arkivsaksnr.: 17/65   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Formannskap 22.03.2017 

8/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

1.   Leieregulativ for bruk av kommunal vei eller grunn i Træna kommune 

vedtas og settes i kraft fra 01.09.2017. 

2. Leiesats på «område avsatt til lagring» fastsettes til kr 10 pr m2 pr år. For all 

annen utleie settes leiesatsen til kr 15 pr m2 pr år. Leiesatsene er ekskl mva. 

Leiesatsen reguleres årlig i juni av Kommunestyret, første gang i 2018. 

3. Inntektene fra utleien av kommunal grunn i tråd med dette regulativet 

disponeres til tilpassing og vedlikehold av utleie-arealet. 

4. Leieregulativet tilføyes følgende: Pkt 1, 3. avsnitt. Ny setning til slutt i avsnittet: 

Fjerning av utstyr skjer på utstyrseiers bekostning. 

Minstesats for leie fastsettes av kommunestyret på møte i juni. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kommune eier grunn flere steder og arealet benyttes i dag vederlagsfritt og uten 

avtale av både bedrifter og private, til hensetting av ulike eiendeler. Vi har ingen kontroll 

med hva som plasseres eller hvor lenge det blir stående og i ytterste konsekvens kan 

denne praksisen også utgjøre en sikkerhetsrisiko i forhold til dyr eller barns lek. På 

bakgrunn av dette ønsker vi å innføre en praksis som regulerer bruk av kommunal grunn. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Leieregulativet vil medføre en leieinntekt for kommunen og leieinntekten foreslås i 

første omgang disponert til tilpassing og vedlikehold av utleie-arealet. 

 

Det er vanskelig å fastslå omfanget av leieinntektene før det er gjort en samlet 

gjennomgang av arealene og alt som er plassert ut. Det må gjøres en egen kartlegging på 

hvem som eier hva og om respektive eiere ønsker å leie grunn fra kommunen for fortsatt 

lagring eller om de ønsker å fjerne sine eiendeler. Det vil derfor ta noe tid før 

leieregulativet kan gjøres gjeldende og det foreslås at det setter i kraft fra 01.09.2017 

 

Vurdering: 

Et leieregulativ med en fastsatt leiepris vil medføre bedre kontroll med bruken av 

kommunalt eid grunn, slik at vi sikrer at slik grunn ikke brukes ukritisk til alt fra farlig 

gods til avfall. 

Det anses ikke som en kommunal oppgave å ha områder for fri plassering av annen manns 
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eiendom og det anses som helt legitimt å kreve leie for bruk av kommunal grunn til slike 

formål. 

 

Vedlegg: 

Leieregulativ - Bruk av kommunal vei eller grunn i Træna kommune 

 

 

Træna 13.03.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1.   Leieregulativ for bruk av kommunal vei eller grunn i Træna kommune 

vedtas og settes i kraft fra 01.09.2017. 

2. Leiesats på «område avsatt til lagring» fastsettes til kr 10 pr m2 pr år. For all 

annen utleie settes leiesatsen til kr 15 pr m2 pr år. Leiesatsene er ekskl mva. 

Leiesatsen reguleres årlig i juni av Kommunestyret, første gang i 2018. 

3. Inntektene fra utleien av kommunal grunn i tråd med dette regulativet 

disponeres til tilpassing og vedlikehold av utleie-arealet. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 7/17 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF v/ Kåre Johan Myhre fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Leieregulativet tilføyes følgende: Pkt 1 3. avsnitt. Ny setning til slutt i avsnittet: 

Fjerning av utstyr skjer på utstyrseiers bekostning. 

Minstesats for leie fastsettes av kommunestyret på møte i juni. 

 

Rådmannens innstilling med Felleslistens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1.   Leieregulativ for bruk av kommunal vei eller grunn i Træna kommune 

vedtas og settes i kraft fra 01.09.2017. 

2. Leiesats på «område avsatt til lagring» fastsettes til kr 10 pr m2 pr år. For all 

annen utleie settes leiesatsen til kr 15 pr m2 pr år. Leiesatsene er ekskl mva. 

Leiesatsen reguleres årlig i juni av Kommunestyret, første gang i 2018. 

3. Inntektene fra utleien av kommunal grunn i tråd med dette regulativet 

disponeres til tilpassing og vedlikehold av utleie-arealet. 

4. Leieregulativet tilføyes følgende: Pkt 1, 3. avsnitt. Ny setning til slutt i avsnittet: 

Fjerning av utstyr skjer på utstyrseiers bekostning. 

Minstesats for leie fastsettes av kommunestyret på møte i juni. 
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KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I SELVÆR - OVERTAKELSE/KJØP 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: P28  

Arkivsaksnr.: 17/66   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Formannskap 22.03.2017 

9/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Kommunal flytebrygge i Selvær selges til Selvær Bygdeutvikling for kr 1. 

2. Salget forutsetter at brygga vedlikeholdes og at den brukes til allmennyttige formål. 

3. Kommunal tomt i tilknytning til flytekaia selges til Selvær Bygdeutvikling. Salgsprisen 

blir i hht vanlig tomtepris. 

4. Kommunen har gjenkjøpsrett til både tomt og brygge. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Selvær Bygdeutvikling har den 1.februar 2017 sendt epost der det søkes om å få kjøpe/overta 

kommunal flytebrygge på Selvær.  

 

Fakta: 

Den kommunale flytebrygga har behov av vedlikehold. Nå ønsker Selvær Bygdeutvikling å 

overta brygga, enten ved kjøp eller uten vederlag. De overtar samtidig vedlikeholdsansvaret 

for brygga.  

 

Selvær Bygdeutvikling sin intensjon med å overta brygga er å kunne videreutvikle og utnytte 

de muligheter som den begrensede turismen på øya gir, både for lokalbutikken og i forhold til 

turismen på øya generelt. Brygga vil bli delt, slik at den blir lenger og gir rom for flere båter å 

legge til. Den blir liggende der den ligger i dag. 

 

I tilknytning til brygga eier Træna kommune noe tomt, som ble kjøpt fra Trygve Selvær for få 

år siden. Selvær Bygdeutvikling ønsker også å leie denne. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Selvær Bygdeutvikling får overta eierskapet for flytebrygga for kr 1 

og at kommunal grunn ved brygga leies ut til Selvær Bygdeutvikling i tråd med nytt leie-

regulativ for leie av kommunal vei og grunn i Træna kommune. Det er viktig med lokalt 

engasjement i forhold til å skape utvikling, både mtp turisme og mtp generell nærings-

virksomhet. Likeledes er det viktig at kommunen støtter opp om slike engasjement, så langt 

det lar seg gjøre. I denne saken kan dette gjøres gjennom gunstige betingelser. Eierskapet og 

bruksområdet for brygga bør sikres i en viss tid fremover.  

Træna 14.03.2017  

 

Thore Hopperstad        

rådmann            
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Rådmanns innstilling: 

1. Kommunal flytebrygge i Selvær selges til Selvær Bygdeutvikling for kr 1. 

2. Salget forutsetter at brygga vedlikeholdes og at den brukes til allmennyttige formål. 

3. Kommunen har gjenkjøpsrett i 5 år. I denne perioden kan ikke brygga videreselges til 

andre, uten evt kommunal godkjenning.  

4. Kommunal tomt ved flytebrygga leies ut til Selvær Bygdeutvikling i tråd med nytt 

leieregulativ for kommunal vei og grunn.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 8/17 

 

Behandling: 

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

Pkt 3: 

Kommunal tomt i tilknytning til flytekaia selges til Selvær Bygdeutvikling. Salgsprisen blir i 

hht vanlig tomtepris. 

Pkt 4: 

Kommunen har gjenkjøpsrett til både tomt og brygge. 

 

Rådmannens innstilling med Felleslistens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunal flytebrygge i Selvær selges til Selvær Bygdeutvikling for kr 1. 

2. Salget forutsetter at brygga vedlikeholdes og at den brukes til allmennyttige formål. 

3. Kommunal tomt i tilknytning til flytekaia selges til Selvær Bygdeutvikling. Salgsprisen 

blir i hht vanlig tomtepris. 

4. Kommunen har gjenkjøpsrett til både tomt og brygge. 
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OPPGRADERING AV TRYGDEBOLIGER 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 614 &46  

Arkivsaksnr.: 17/61   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/17 Formannskap 22.03.2017 

10/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Kommunens fire trygdeboliger oppgraderes og moderniseres for til sammen inntil kr 

800 000.  

2. Kostnaden finansieres ved bruk av driftsfond. 

3. Oppjustering av husleien for trygdeboligene tas inn i egen sak vedr leiepriser i juni 

2017.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Trygdeboligene ble bygget i 1984 og var da finansiert på tilskuddsmidler fra Husbanken, med 

krav om tildeling til bestemte grupper. Disse kravene er nå foreldet (30 år) og kommunen kan 

i praksis leie ut fritt. Boligene blir i all hovedsak benyttet som utleieboliger for eldre og 

trygdede.  

 

Boligene har i all hovedsak ikke vært vedlikeholdt eller pusset opp etter dette, med unntak av 

maling og utbedring av feil og skader.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er ulike behov for vedlikehold/oppgradering av de 4 leilighetene. Vi har startet med å 

pusse opp en leilighet, der det var behov for både å skifte ut vindu, dører, kjøkkeninnredning, 

terrasse og deler av yttervegg, samt elektrisk og noe på bad. Den leiligheten som står for tur 

har behov for tilnærmet den samme oppgradering. I tillegg må gulv i kjøkken renoveres, da 

bjelkelaget er ødelagt etter en gammel vannskade. Bad må også moderniseres. Denne boligen 

er noe større enn den første. De siste to boligene har behov for generell oppgradering og 

modernisering.  

 

Kostnaden ved å oppgradere og modernisere de 4 trygdeboligene beløper seg til samlet ca kr 

800 000. Prisvurderingen er basert på tilbud fra Træna Snekkerservice og Bodø Elektro AS og 

er fordelt med ca 200 000 på den første leiligheten, ca 300 000 på den andre leiligheten og 

stipulert til ca 150 000 for hver av de to siste leilighetene.  

 

Kostnaden foreslås finansiert ved bruk av driftsfond.  

 

Trygdeboligene har ikke hatt samme økning i utleiepris som øvrige kommunale utleieboliger 

– dette som følge av den dårlige standarden. Når boligene nå blir oppgradert bør prisene 

justeres opp, tilsvarende andre kommunale utleieboliger. Beboere som evt ikke har økonomi 

til økning i husleien vil kunne søke Husbanken om bostøtte.  
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Vurdering: 

Det er et stort behov for oppgradering av de fire trygdeboligene. De har ikke hatt annet 

vedlikehold enn når det har oppstått feil eller skade og har ikke vært pusset opp siden starten. 

Boligene bærer preg av både elde og slitasje og er heller ikke tilpasset verken dagens standard 

eller krav.  

 

Vedlegg: 

Tilbud fra Træna Snekkerservice AS 

Tilbud fra Bodø Elektro AS 

 

 

Træna 06.03.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Kommunens fire trygdeboliger oppgraderes og moderniseres for til sammen inntil kr 

800 000.  

2. Kostnaden finansieres ved bruk av driftsfond. 

3. Oppjustering av husleien for trygdeboligene tas inn i egen sak vedr leiepriser i juni 

2017.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 16/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunens fire trygdeboliger oppgraderes og moderniseres for til sammen inntil kr 

800 000.  

2. Kostnaden finansieres ved bruk av driftsfond. 

3. Oppjustering av husleien for trygdeboligene tas inn i egen sak vedr leiepriser i juni 

2017.  
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FINANSIERING RESTERENDE BYGGEARBEIDER TRÆNA KIRKE 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: D13  

Arkivsaksnr.: 13/331   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/13 Formannskap 13.09.2013 

29/13 Kommunestyret 25.09.2013 

15/17 Formannskap 22.03.2017 

11/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Kommunestyret vedtar å finansiere gjenstående byggearbeider på Træna kirke 

2. Innvesteringen på kr 305 091 inkl. mva finansieres slik:  

- Ubundet kapitalfond                                             kr 255 091 

- Innsamlede midler, Træna kirke    kr   50 000 

3. Ved vesentlig avvik må det legges frem ny sak om tilleggsfinansiering. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Fakta: 

Det ble lagt frem en finansieringssak i 2012 som gjaldt utbedring Træna kirke. Grunnlaget for 

beløpene som ble satt opp var en rapport fra Lurøy bygg AS på bygningsarbeider og 

erfaringstall fra lignende arbeider. 

 

Med bakgrunn i at Træna kirke er fredet etter kulturminneloven måtte riksantikvaren 

godkjenne alle tiltak som skulle gjøres på kirken. Det ble foretatt en befaring sammen med 

riksantikvaren i juli 2012. Etter denne befaringen ble det utarbeidet en rapport der de 

forskjellige tiltak sto beskrevet, samt hvordan dette skulle utbedres.  

 

Med bakgrunn i dette startet Kirkevergen i samarbeid med kommunen arbeidet med å 

innhente pris på firma som har denne kompetansen. Astra Bygg AS fikk oppdraget og det 

meste av planlagte arbeider ble utført i 2013 og 2014.  

 

Deler av arbeidet som inngikk i avtalen med Astra Bygg AS ble ikke gjennomført, som følge 

av at daglig leder og prosjektleder plutselig døde. Astra Bygg AS har brukt tid på å få over-

sikt over pågående arbeider i alle sine prosjekter. Siste faktura på kr 142 000 + mva er ikke 

betalt av Træna kommune, som følge av at arbeidet stoppet opp. Denne gjelder nytt lynvern-

anlegg. 

 

Arbeid som ikke ble utført gjelder utskifting av råteskader, noe utskifting av bordkledning, 

reparasjon av lekkasje i vinduskarm, samt legge opp og feste nedfelt skiferstein på tak. Dette 

arbeidet er Astra Bygg AS nå klar til å utføre og er kostnadsberegnet til kr 102 073 + mva.  
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Samlet gjenstående arbeid og utestående krav for utført arbeid beløper seg til kr 244 073 + 

mva, til sammen kr 305 091. De bygningsmessige tiltakene gir ikke momskompensasjon. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnadsoppsett inkl mva: 

Brev med kostnadsoppstilling fra Astra Bygg AS   kr 305 091 

 

Finansiering (inkl mva): 

Innsamlede midler, Træna kirke   kr   50 000 

Bruk av ubundet kapitalfond    kr 255 091 

 

Vurdering: 

Denne saken har pågått over mange år og rådmannen anbefaler at det gjenstående arbeidet nå 

blir fullført så snart som mulig. Det legges til grunn at kirken selv bidrar med innsamlede 

penger, kr 50 000 og det innstilles på at Træna kommune dekker resten av kostnaden.  

 

Vedlegg: 

Brev fra Astra Bygg AS av 08.11.2016 vedr gjenstående utbedringsarbeid 

 

Træna 24.01.2017  

 

Thore Hopperstad  

rådmann  

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar å finansiere gjenstående byggearbeider på Træna kirke 

2. Innvesteringen på kr 305 091 inkl. mva finansieres slik:  

- Ubundet kapitalfond                                             kr 255 091 

- Innsamlede midler, Træna kirke    kr   50 000 

3. Ved vesentlig avvik må det legges frem ny sak om tilleggsfinansiering. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 15/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å finansiere gjenstående byggearbeider på Træna kirke 

2. Innvesteringen på kr 305 091 inkl. mva finansieres slik:  

- Ubundet kapitalfond                                             kr 255 091 

- Innsamlede midler, Træna kirke    kr   50 000 

3. Ved vesentlig avvik må det legges frem ny sak om tilleggsfinansiering. 
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SØKNAD FRA TRÆNA KYSTLAG OM FYLLMASSE 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: C54  

Arkivsaksnr.: 16/393   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Formannskap 26.01.2017 

12/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune avgir 300 m3 fyllmasse til Træna Kystlag, uten vederlag. Træna kystlag må 

selv stå for transport fra deponiet på Galtneset til Torsholmen.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I en epost fra Træna Kystlag ved Jan-Petter Bjørnvik søkes det om at Træna kommune avgir 

300 m3 fyllmasse kostnadsfritt, som bidrag til fremtidig bygging av et Kystkultursenter. 

 

Fakta: 

Træna kystlag har i mange år jobbet for å få etablert et kystkultursenter på Torsholmen på 

Træna, med blant annet utstilling av gamle båtmotorer. Kystlaget eier tomt og har fått laget en 

modell på hvordan et slikt kystkultursenter kan se ut. 

 

Træna kystlag ønsker nå å komme videre med planene og har i første omgang behov for å få 

planert tomten de eier på Torsholmen. Til dette har de beregnet at de trenger ca 300 m3 

fyllmasse.  

 

Det søkes om at fyllmassen gis som gave. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune har vedtak på at fyllmasse kan selges for kr 20 pr m3. Det gir ingen direkte 

økonomiske konsekvenser å gi forespurte 300 m3 fyllmasse i gave, annet enn et potensiale for 

en salgsinntekt tilsvarende kr 6 000. 

 

Vurdering: 

Det er positivt at lag og foreninger engasjerer seg for å utvikle Trænasamfunnet og et 

fremtidig kystkultursenter vil være et positivt innslag i vårt lokalsamfunn. Fyllmassen er ikke 

inntektsberegnet og uttaket det bes om er av beskjeden karakter. Det anbefales derfor at Træna 

kommune gir 300 m3 fyllmasse til Træna Kystlag, forutsatt at de selv besørger transporten fra 

Galtneset til Torsholmen. 

 

Vedlegg: 

Epost fra Træna Kystlag datert 28. desember 2016. 

 

Træna 24.01.2017  
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Thore Hopperstad        

rådmann         

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommune avgir 300 m3 fyllmasse til Træna Kystlag, uten vederlag. Træna kystlag må 

selv stå for transport fra deponiet på Galtneset til Torsholmen.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 26.01.2017 sak 3/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommune avgir 300 m3 fyllmasse til Træna Kystlag, uten vederlag. Træna kystlag må 

selv stå for transport fra deponiet på Galtneset til Torsholmen.  
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TRÆNA BÅTFORENING - GRATIS FYLLMASSE TIL TOMT 2/1 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Leininger Arkiv: GNR/B 2/1  

Arkivsaksnr.: 17/72   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/17 Formannskap 22.03.2017 

13/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune avgir 60 m3 fyllmasse til Træna Båtforening, uten vederlag. Træna 

Båtforening må selv stå for transport fra deponiet på Galtneset til Ærøya.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Træna Båtforening datert 08.03.2017. 

 

Fakta: 

Træna Båtforening skriver følgende i sin søknad: 

«Foreningen søker herved Træna kommune om gratis fyllmasse fra kommunens deponi. 

Fyllmassen skal brukes til oppfylling av deler av tomt til båtforeningens lagerbygg.  

Mengden er beregnet før fjerning av jord i byggegropen. Mindre endringer i mengden kan bli 

aktuelt.» 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune har vedtak på at fyllmasse kan selges for kr 20 pr m3. Gis dette som gave 

kan en potensielt miste en salgsinntekt på ca kr 1 200. 

 

Vurdering: 

Fyllmassen er ikke inntektsberegnet og uttaket det bes om er av beskjeden karakter. Det 

anbefales at Træna kommune gir 60 m3 fyllmasse til Træna Båtforening, slik at tomten for 

planlagt lagerbygg kan fylles opp. Båtforeningen må selv besørge transport fra Galtneset til 

Ærøya. 

 

Vedlegg: 

Kart over området på Ærøya, hvor lagerbygget er tenkt satt opp (Gnr 2 Bnr 1) 

 

 

Træna 17.03.2017  

 

Thore Hopperstad       Andreas Leininger 

rådmann        saksbehandler 
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Rådmanns innstilling: 

Træna kommune avgir 60 m3 fyllmasse til Træna Båtforening, uten vederlag. Træna 

Båtforening må selv stå for transport fra deponiet på Galtneset til Ærøya.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 22.03.2017 sak 20/17 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommune avgir 60 m3 fyllmasse til Træna Båtforening, uten vederlag. Træna 

Båtforening må selv stå for transport fra deponiet på Galtneset til Ærøya.  
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TRÆNA NÆRINGSFOND - SØKNAD OM STØTTE PÅ INNTIL KR 160.000,-  

TRÆNA BÅTSERVICE AS 

PROSJEKT FOR ARBEIDSLEDIG UNGDOM 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 16/375   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

102/16 Formannskap 16.12.2016 

14/17 Kommunestyret 20.04.2017 

 

INNSTILLING: 

Træna formannskap fattet følgende vedtak i møte 16.12.2016: 

Denne søknaden er av prinsipiell betydning ettersom man her inviteres til å være med å 

sponse et prosjekt som egentlig er NAV sitt område. Saken må derfor fremmes for Træna 

kommunestyre på første møte i 2017. 

 Av saken kommer det ikke frem hvem som skal avlønne ungdommene og heller ikke hvor mye 

disse skal gis i lønn. Det er svært viktig at disse opplysningene legges frem for Træna 

kommunestyre når saken skal behandles der. 

Formannskapet ber administrasjonen se på muligheter for andre støtteordninger til slike 

prosjekt. 

 

Administrasjonen har diskutert saken med søker, som ønsker at den blir lagt frem for drøftelse 

på prinsipielt grunnlag, med hensyn til arbeidsledige yngre ungdom. 

Antall yngre arbeidsledige vil kunne variere etter hvor mye arbeid fiskeindustrien kan bidra 

med. 

 

Orientering fra NAV ligger vedlagt 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Træna Båtservice AS datert 07.12.2016, hvor det søkes om støtte fra Træna 

kommune på kr 160 000,- i et prosjekt med å tilby arbeidsledig ungdom i Træna 

arbeidspraksis. 

 

Fakta: 

Søker skriver følgende i sin søknad: 

 
Træna Båtservice AS er nå startet opp med et prosjekt hvor vi forsøker å tilby arbeidsledig 

ungdom i Træna arbeidspraksis. Vi har fem ungdommer som i første omgang skal være hos 

oss frem til jul.  

 

Ved å gjennomføre dette prosjektet ønsker vi at ungdommene skal få prøve seg i arbeidslivet. 

Træna Båtservice AS har dessverre ikke så mye arbeid som er av langvarig karakter, men 

arbeider med ulike oppgaver fra dag til dag. For oss er det derfor vanskelig å finne gode 

arbeidsoppgaver som er av noe varighet. Vi har derfor vært ute og sett etter alternative 

arbeidsoppgaver, og har i denne omgang påtatt oss noe arbeid for Trænafestivalen. 
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Dersom vi skal fortsette etter jul er vi avhengig av arbeidsoppgaver som går over lengre tid. 

For å få det til trenger vi en arbeidsleder som kan skaffe og legge til rette for nye oppgaver, 

og følge opp ungdommene i det daglige. I tillegg til vil det også vært fint om vi kunne 

gjennomført kurs og opplæring, f.eks. sertifikat for truck.  

 

Vi ønsker en arbeidsleder som kan arbeide med dette på full tid, og for å få det til er vi 

avhengig av økonomisk støtte. Vi kan forvente å få en støtte fra NAV på inntil 10 timer pr uke. 

Vi har satt opp et budsjett over hvordan vi antar den økonomiske situasjonen blir: 

 

Lønn arbeidsleder, 6 mnd  240 000 

Kurs/opplæring     50 000 

Div materiell      50 000 

Sum kostnader   340 000 

 

Salg av tjenester   100 000 

Tilskudd fra NAV     80 000 

Støtte fra Træna Kommune  160 000 

Sum inntekter    340 000 

 

Ved å innvilge støtte kan Træna Kommune, sammen med Træna Båtservice AS være med å 

bidra til at arbeidsledig ungdom får arbeidstrening, og vi vil da prioritere arbeidsoppgaver 

for lag og organisasjoner i Træna. 

 

Træna kommune har ikke avsatte midler på driftsbudsjettet til å gi næringslivet støtte for å gi 

arbeidsledig ungdom i Træna arbeidstrening. 

 

Det som eventuelt kunne benyttes er Træna kommunes næringsfond – Regionale 

utviklingsmidler eller Gründerfond. 

 

Disponibel saldo Gründerfond pr 31.12.15 kr 70 000 tilført i 2016 kr 25 000.  

Ikke brukt noe i 2016. 

 

Nfk innvilget Træna kommune i 2016 et tilskudd til ordinært næringsfond (vårt Regionale 

næringsfond) på kr 300 000. Disponibel saldo på dette fondet var pr utgangen av 2015 på ca 

250 000. Det er hittil i år ikke gitt tilskudd på mer enn ca 100 000 samt at fondet er tilbakeført 

midler tilsvarende ca 170 000. 

 

Pr 31.12.2015 var disponibel saldo på kommunens Kommunalt Næringsfond A på ca kr 

260 000,-. 

 

Når det gjelder Gründerfond heter det blant annet følgende i Nfk sitt oppdragsbrev datert 

12.05.2016: 

Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å 

øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift. Kommunen skal selv ha utarbeidet 

nærmere retningslinjer for forvaltning av midlene.  I Træna er det ikke laget retningslinjer, da 

nedsatt arbeidsgruppe i sin tid konkluderte med at det var for lite beløp som var tildelt Træna 

til i det hele tatt å bruke tid på slike retningslinjer. 
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Når det gjelder det ordinære næringsfondet – Regionale utviklingsmidler heter det i 

oppdragsbrevet at kommunene kan gi tilskudd til: 

 Bedriftsutvikling 

 Investeringer i bedrifter 

 Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 

 Grunnlagsinvesteringer 

Og at satsing på innvandrere, kvinner og ungdom (18-35 år) skal prioriteres. 

 

Når det gjelder Kommunalt Næringsfond A er dette et fond som er Træna kommune sitt og 

her er det ikke laget føringer ut over det som står i våre vedtekter. Der står det det følgende 

under Formål:  

Næringsfondets formål er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av 

eksisterende virksomheter og bedrifter i Træna kommune. Det skal vektlegges at tiltaket gir 

økt antall arbeidsplasser eller trygge utsatte arbeidsplasser. 

Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal 

prioriteres. 

 

Vurdering: 

Etter det administrasjonen kjenner til, har det ikke vært fremmet lignende søknader tidligere. 

Det er derfor ikke praksis eller politiske retningslinjer på hvor mye midler en skal kunne gi til 

slike prosjekt. Saken legges derfor frem til behandling uten innstilling. 

 

Træna 12.12.2016  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 16.12.2016 sak 102/16 

 

Behandling: 

Johannes Bøe ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i at han er daglig leder ved Træna 

Båtservice AS. Han ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 første 

ledd bokstav a. 

Kåre Johan Myhre ba også om å få sin habilitet vurdert, han har en sønn som er med i dette 

prosjektet. Han ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 andre ledd. 

 

Bjørn Olsen tiltrådte møtet som vara for Johannes Bøe. 

 

Fellesliste Sp/KrF ved Per Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak: 

Denne søknaden er av prinsipiell betydning ettersom man her inviteres til å være med å 

sponse et prosjekt som egentlig er NAV sitt område. Saken må derfor fremmes for Træna 

kommunestyre på første møte i 2017. 

 

Av saken kommer det ikke frem hvem som skal avlønne ungdommene og heller ikke hvor mye 

disse skal gis i lønn. Det er svært viktig at disse opplysningene legges frem for Træna 

kommunestyre når saken skal behandles der. 
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Træna Ap ved Unni Jakobsen uttrykte usikkerhet mht til å bruke midler fra næringsfondene til 

et slikt tiltak. Hun ba administrasjonen sjekke ut om det var muligheter for å finansiere dette 

på andre måte og om midler til Frivillighetssentraler kan benyttes. 

 

Etter diskusjon ble følgende tilføyd Felleslistens forslag: 

Formannskapet ber administrasjonen se på muligheter for andre støtteordninger til slike 

prosjekt. 

 

Felleslistens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 


