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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/116    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

Ordfører orienterer: 
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BUDSJETTPROSESS 2019 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 18/74    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

Rådmannen vil orientere om: 

 økonomi (budsjett) 

 drift 

 utfordringer  

 fokusområder 

 investering 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Det vises til Kommunestyrets vedtak i møte 21.06.2017 sak 26/17 – Årlig budsjettprosess – 

rutiner og årshjul, hvor det står følgende: 

 

Juni: kommunestyremøte i Selvær 

o Innspill til fremtidige mulige investeringer legges frem med tanke på kostnadsberegning 

o Kommunestyret vedtar hvilke prosjekt/ investeringer som skal prioriteres for 

kommende år 

o Priser på kommunale avgifter samt andre kommunale takster fastsettes/ justeres 

 

 

Træna 15.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann       
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BJØRN OLSEN 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/49    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Bjørn Olsen gis fritak av helsemessige årsaker, fra sine politiske verv i Træna 

kommune;  

Han er fast medlem av kommunestyret 

Første vara til Formannskap og Administrasjonsutvalget 

Fast medlem i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 

Varamedlem til Helgeland Regionråd 

Fast medlem av valgnemnda 

 

2. Han er også oppnevnt Jordskiftedommer – noe han har sagt seg villig til å fortsatt være. 

 

3. Helmer Langskjær er første vararepresentant på Arbeiderpartiets kommunestyre-

gruppe, han er flyttet fra Træna og dermed går Arve Jørgensen inn som fast medlem av 

kommunestyret. Marianne O. Sjøset blir ny første vararepresentant. 

 

4. Lars Tommy Jeppesen trer inn som vararepresentant for Træna Arbeiderparti, 

kommunestyret utpeker selv siste vararepresentant i henhold til reglene i valglovens § 

14-2 pkt (3). 

 

5. Kommunestyret bes velge nye representanter for Bjørn Olsen til Formannskapet, 

Administrasjonsutvalget, til Fellesrådet for Eldre og funksjonshemmede, til Helgeland 

Regionråd og til valgnemnda. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad om fritak fra politiske verv fra Bjørn Olsen datert 01-03-2018. 

 

Fakta: 

Olsen søker av helsemessige årsaker om fritak fra sine politiske verv i Træna kommune for 

resten av inneværende periode. 

 

I henhold til Valgloven § 11-12 (3) skal hver liste så videt mulig tildeles så mange 

vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre. Arbeiderpartiet fikk fem 

representanter ved siste valg, når Helmer Langskjær nå er flyttet og Arve Jørgensen går inn 

som fast medlem for Bjørn Olsen, går Lars Tommy Jeppesen inn som varamedlem nr 7.  

 

Etter valgoppgjøret 2015 er det da ikke flere representanter igjen, da er det i Valglovens § 14-

2 pkt (3) som kan komme til anvendelse, der står det følgende: 
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Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt utilstrekkelig, 

og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan vedkommende 

gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen. Gruppen 

underretter deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som velger vedkommende som 

vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Bjørn Olsen gis fritak fra sine politiske verv, unntatt oppnevnt 

Jordskiftedommer. 

 

Vedlegg: 

Valgprotokollens del E2.2. Valgte representanter og vararepresentanter 2015 

Utsnitt fra Valgloven 

E-post fra Helmer Langskjær datert 18. mai 2018 

 

 

Træna 11.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019 - NY 

VARAREPRESENTANT 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/44    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

I følge Politisk Delegeringsreglement kap. Rådmann – Generell myndighet, skal saker om valg 

av medlemmer til folkevalgt organer/ombud forberedes av rådmannen og legges frem for 

kommunestyret uten innstilling. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: Jostein Pedersen er flyttet fra Træna. 

 

Fakta: 

Kommunestyret valgt i møte 28.10.2015 sak 36/15 medlemmer av kontrollutvalget for 

perioden 2015 – 2019. 

Følgende medlemmer ble valgt: 

Geir Iversen med Randi Jørgensen som vararepresentant (Fellesliste Sp/KrF). 

Martin A. Thorsen med Jostein Pedersen so vararepresentant (Træna AP) 

Sandra A. Tønne (leder) med Gunn Olsen som vararepresentant (Træna AP). 

 

Administrasjonen har tilskrevet Træna kommunes Valgnemnd ved leder Lena Holmen om 

saken i brev datert 08.05.2018. 

 

Kommuneloven (§ 15) sier at den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, 

trer endelig ut av dette - registrert utflytting fører til tap av valgbarhet.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Kommunelovens hovedregel om at et medlem som ved 

registreringspliktig flytting fra kommunen trer endelig ut av de verv som omfattes av  

§ 14. nr 1. Dette innebærer at det velges ny vararepresentant for Jostein Pedersen til 

Kontrollutvalget. 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll: valg av kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019 

 

Træna 11.06.2018  

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler   
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BARNEHAGEN "TAPPERT FORSØK" - NAVNENDRING 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: A10  

Arkivsaksnr.: 18/104    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/18 Formannskap 12.06.2018 

17/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Barnehagen Tappert forsøk endrer navn til Husøy barnehage. 

 

2. Vedtektene endres i henhold til navneendring. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/fakta: 

Barnehagen Tappert Forsøk har eksistert siden slutten av 80-tallet, og ble startet på privat 

initiativ for å dekke et økende behov for barnetilsyn. Barnehagen ble overtatt av kommunen 

1.1.1988 og har siden den gang vært kommunalt drevet. 

Barnehagen Tappert Forsøk har over mange år hatt utfordringer på personalsiden, med blant 

annet høyt sykefravær og et arbeidsmiljø preget av personalkonflikter. Dette ser nå ut til å 

endres i positiv retning- og ved en navneendring signaliseres det både innad og utad at det ikke 

lengre er et «forsøk» men en offentlig barnehage med dertil hørende ansvar. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 

 

Vurdering: 

Rådmannen vurderer at et navnebytte nå vil kunne medføre en videreføring av den positive 

endringen det siste halve året har vist. Administrasjonen mener at en navneendring signaliserer 

sterkere at dette er kommunens ansvar- og at man tar dette ansvaret på alvor. 

Vedtektene endres i henhold til navneendring. 

 

 

Træna 28.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Barnehagen Tappert forsøk endrer navn til Husøy barnehage. 

 

2. Vedtektene endres i henhold til navneendring. 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 12.06.2018 sak 32/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Barnehagen Tappert forsøk endrer navn til Husøy barnehage. 

 

2. Vedtektene endres i henhold til navneendring. 
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LOKALITET REDNINGSSKØYTA 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: X27  

Arkivsaksnr.: 14/68    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/18 Formannskap 12.06.2018 

18/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Formannskapet utgjør referansegruppe når det gjelder tilrettelegging for/ anskaffelse av 

liggekai, lager og bolig for redningsskøytas mannskap. Formannskapet innstiller til 

Kommunestyret i saken. 

2. Ordfører, varaordfører, representant fra opposisjonen og rådmann utgjør arbeidsgruppa 

som skal arbeide frem de ulike alternativer og drøfte disse med formannskapet. 

Alternativene skal også drøftes med Redningsselskapet. 

3. Det kan ikke anskaffes eiendom som ikke har takst/ verdivurdering gjort av godkjent 

instans. 

4. Det utarbeides en avtale om leietid og innhold i samarbeid med Redningsselskapet. 

Planen skal også inneholde bruk av redningsskøyta i andre oppdrag som transport av 

helsepersonell samt i beredskapssammenheng og nødstilfeller. Det må også fremgå av 

avtalen hva det skal betales leie for. 

5. Pr i dag foreligger følgende alternativer: 

a. Kjøp av bolig og kaiområde hos Johannes Bøe og Hege Antonsen 

b. Kjøp/ oppføring av annen bolig samt bygging av kai/ utlegging av flytekai og 

bygging av lager på dertil egnet område (Galtneset, Fløttingsundet, 

Torsholmen event annet område). 

c. Kjøp av område med kai hos Træna Fiskeoppdrett AS (Idar Holmen) på 

Fløttingen samt oppføring av bolig og lager på samme område eller annet 

området (bolig). 

6. Saken legges frem for kommunestyret til endelig avgjørelse så snart som mulig. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/fakta: 

Redningsskøyta er pr. i dag lokalisert ved kommunens kai i Janeset, og selskapet leier leilighet 

til mannskapet på Fløholmen. 

Denne løsningen fungerer greit, dog ikke optimalt da det oppleves som unødig lang vei mellom 

bolig og skøyte ved utrykning. Også i det daglige er dette en noe uhensiktsmessig løsning da 

mannskap holder tilsyn og utfører nødvendig vedlikehold på skøyta. I tillegg er boligen litt for 

liten, samt at den mangler noen fasiliteter for å dekke selskapets behov og ønsker. 

I april 2019 kommer det ny skøyte stasjonert på Husøy- denne er noe lengre og bredere enn 

dagens. Det vil medføre at skøyta tar plass av nærliggende kaier, i begge ender. Dette er ikke 

ønskelig, hverken for grunneiere eller kommunen. I tillegg vil det medføre at det blir noe 

smalere i innfarten til Janesvågen. 
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I april ble det foretatt en befaring på øya, sammen med representanter fra Redningsselskapet og 

Redningsskøyta. Man så da på tre-fire forskjellige muligheter, og diskuterte fordeler og 

ulemper ved de ulike alternativene. I etterkant mottok kommunen en tilbakemelding fra 

Redningsselskapet der det fremkommer at dette er drøftet med operasjon- og 

beredskapsavdelingen, og at også disse er positive. De ber samtidig om noe mere tid til å 

komme med en endelig bekreftelse, etter å ha foretatt en kartlegging av beredskapsbehovet 

sammen med Hovedredningssentralen m.fl. Denne kartleggingen var planlagt ferdigstilt i 

slutten av mai- men er pr. dags dato ikke forelagt Træna kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

De økonomiske konsekvensene er foreløpig ikke klarlagt da administrasjonen med dette ønsker 

klarsignal på å kunne utrede saken videre, for å kunne fremme en eventuell sak med konkrete 

forslag og tall. Estimert makspris kan muligens ligge rundt 4-5 mill. 

En ny lokasjon for Redningsskøyta vil måtte lånefinansieres- og Redningsselskapet betaler 

husleie til markedspris, varierende etter standard og inngått avtale. 

 

Vurdering: 

At Redningsskøyta er lokalisert i Træna er positivt og viktig for kommunen. Når den nye 

skøyta kommer, ca. april 2019, vil denne også kunne inngå i kommunens brann- og 

redningsberedskap.  

Redningsselskapet er særdeles positiv til å fortsatt være lokalisert på Husøy, dette gjelder også 

mannskapet. 

 

Træna 04.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

Rådmanns innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling, som en drøftingssak. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.06.2018 sak 42/18 

 

Behandling: 

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

1. Formannskapet utgjør referansegruppe når det gjelder tilrettelegging for/ anskaffelse 

av liggekai, lager og bolig for redningsskøytas mannskap. Formannskapet innstiller til 

Kommunestyret i saken. 

2. Ordfører, varaordfører, representant fra opposisjonen og rådmann utgjør 

arbeidsgruppa som skal arbeide frem de ulike alternativer og drøfte disse med 

formannskapet. Alternativene skal også drøftes med Redningsselskapet. 

3. Det kan ikke anskaffes eiendom som ikke har takst/ verdivurdering gjort av godkjent 

instans. 

4. Det utarbeides en avtale om leietid og innhold i samarbeid med Redningsselskapet. 

Planen skal også inneholde bruk av redningsskøyta i andre oppdrag som transport av 

helsepersonell samt i beredskapssammenheng og nødstilfeller. Det må også fremgå av 

avtalen hva det skal betales leie for. 

5. Pr i dag foreligger følgende alternativer: 
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a. Kjøp av bolig og kaiområde hos Johannes Bøe og Hege Antonsen 

b. Kjøp/ oppføring av annen bolig samt bygging av kai/ utlegging av flytekai 

og bygging av lager på dertil egnet område (Galtneset, Fløttingsundet, 

Torsholmen event annet område). 

c. Kjøp av område med kai hos Træna Fiskeoppdrett AS (Idar Holmen) på 

Fløttingen samt oppføring av bolig og lager på samme område eller annet 

området (bolig). 

6. Saken legges frem for kommunestyret til endelig avgjørelse så snart som mulig. 

 

Felleslistens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet utgjør referansegruppe når det gjelder tilrettelegging for/ anskaffelse av 

liggekai, lager og bolig for redningsskøytas mannskap. Formannskapet innstiller til 

Kommunestyret i saken. 

2. Ordfører, varaordfører, representant fra opposisjonen og rådmann utgjør arbeidsgruppa 

som skal arbeide frem de ulike alternativer og drøfte disse med formannskapet. 

Alternativene skal også drøftes med Redningsselskapet. 

3. Det kan ikke anskaffes eiendom som ikke har takst/ verdivurdering gjort av godkjent 

instans. 

4. Det utarbeides en avtale om leietid og innhold i samarbeid med Redningsselskapet. 

Planen skal også inneholde bruk av redningsskøyta i andre oppdrag som transport av 

helsepersonell samt i beredskapssammenheng og nødstilfeller. Det må også fremgå av 

avtalen hva det skal betales leie for. 

5. Pr i dag foreligger følgende alternativer: 

a. Kjøp av bolig og kaiområde hos Johannes Bøe og Hege Antonsen 

b. Kjøp/ oppføring av annen bolig samt bygging av kai/ utlegging av flytekai og 

bygging av lager på dertil egnet område (Galtneset, Fløttingsundet, 

Torsholmen event annet område). 

c. Kjøp av område med kai hos Træna Fiskeoppdrett AS (Idar Holmen) på 

Fløttingen samt oppføring av bolig og lager på samme område eller annet 

området (bolig). 

6. Saken legges frem for kommunestyret til endelig avgjørelse så snart som mulig. 
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KEMNEREN I HELGELANDSREGIONEN - ORGANISATORISK ENDRING 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 200 &01  

Arkivsaksnr.: 17/227    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/18 Formannskap 15.05.2018 

19/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Det etableres et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, Kemneren i 

Helgelandsregionen. 

2. Rådmannens forslag til vedtekter og samarbeidsavtale godkjennes.  

3. Som varamedlem for rådmann til styret i hht vedtektenes § 9 velges sektorleder for 

økonomi. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kemneren i Helgelandsregionen er i dag et interkommunalt samarbeid mellom kommunene 

Vefsn, Lurøy, Nesna, Vevelstad og Træna. Samarbeidet er gjennomført som et 

vertskommunesamarbeide jfr kl § 28-1 b, der Vefsn kommune har inngått avtale med hver 

enkelt kommune om kjøp/salg av de oppgaver som er lagt til skatteoppkreverfunksjonen. 

Vefsn kommune selger også arbeidsgiverkontroller til andre kommuner. 

Skatteoppkreveren er faglig underlagt Skatteetatens føringer, mens kommunen ivaretar 

personaloppfølgingen. Kontoret har 5 ansatte. 

De samarbeidende kommuner fordeler kontorets utgifter, basert på innbyggertall. Etter hvert 

som flere kommuner har tiltrådt samarbeidet, har det utviklet seg behov for større 

forutsigbarhet og likeverd mellom kommunene.  

Det foreslås derfor at samarbeidet organiseres som et interkommunalt samarbeide i hht. 

Kommunelovens § 27 og med et eget styre. 

 

Vurdering: 

Valg av organisasjonsform er avgjørende for påvirkningskraften for politikerne, administrasjon 

og skatteoppkrever. En endring av organisasjonsform vil derimot ikke ha innvirkning på den 

faglige styringen av kontoret, siden skatteoppkrever er underlagt statlig regelverk og kontroll.  

I dag fastsettes kontorets budsjett av Vefsn kommune. De øvrige kommunene i samarbeidet 

har derfor ingen reell innflytelse på budsjett eller daglig drift. Fordeling av kostnader avregnes 

etterskuddsvis, basert på foregående års regnskap. 

Endring av styreform til et interkommunalt samarbeide etter kommunelovens § 27 vil føre til 

likeverd mellom deltakende kommuner. Hver enkelt kommune er foreslått representert i styret.  

Endring av organisasjonsform vil for de samarbeidende kommunene føre til en mer forutsigbar 

økonomi og tettere oppfølging av den daglige drift enn tilfellet er i dag.  

 

 

 

Vedlegg: 
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Vedtekter og samarbeidsavtale 2018 

 

 

Træna 07.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Eva-Merete Johansen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Det etableres et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, Kemneren i 

Helgelandsregionen. 

2. Rådmannens forslag til vedtekter og samarbeidsavtale godkjennes.  

3. Som varamedlem for rådmann til styret i hht vedtektenes § 9 velges sektorleder for 

økonomi. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 15.05.2018 sak 27/18 

 

Behandling: 

Ordfører stilte spørsmål til administrasjonen om hvor stor økonomisk endring det ville bli fra 

dagens ordning til å opprette et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. 

Administrasjonen lovet å komme tilbake med eksakt informasjon til kommunestyrets 

behandling av saken. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Det etableres et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, Kemneren i 

Helgelandsregionen. 

2. Rådmannens forslag til vedtekter og samarbeidsavtale godkjennes.  

3. Som varamedlem for rådmann til styret i hht vedtektenes § 9 velges sektorleder for 

økonomi. 

 

 

 



  Sak  20/18 

 

Side 15 av 29   

TEMAPLAN FOR FOLKEHELSE 2018 - 2021 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: F03  

Arkivsaksnr.: 14/81    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/18 Formannskap 12.06.2018 

20/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

Vedlagte Temaplan for folkehelse 2018 – 2021 vedtas. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Vedtatt kommunal planstrategi 2016-2020. 

Kommuneplanens samfunnsdel – satsningsområde bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv). 

K-sak 2/18 hvor Træna kommunestyre inngår forpliktende samarbeidsavtale om 

folkehelsearbeid for perioden 2018-2021. 

 

Fakta: 

Den nye folkehelseloven som trådte i kraft 1.1.2012 markerte et paradigmeskifte hvor en gikk 

fra et «sykdomsperspektiv» til et «påvirkningsperspektiv». Via dette er kommunen pålagt et 

systematisk folkehelsearbeid der det er viktig å få oversikt, fastsette mål i plan, lage tiltak og 

evaluere for så igjen å eventuelt justere. 

 

Ved å gjennomgå tilgjengelig informasjon fra offentlige statistikker for Træna kommune og 

Nordland fylkeskommune har det blitt identifisert noen fokusområder som det bør satses på, 

disse tre tiltaksområdene er: 

 

Tiltaksområde A – Livsstilsykdommer  

Tiltak A1 – Økt kunnskap om aktivitetsnivået til barn og ungdom 

Tiltak A2 – Økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom 

Tiltak A3 – Legge til rette for økt fysisk aktivitet for hele befolkningen 

Tiltak A4 – Legge til rette for økt fysisk aktivitet for hele befolkningen 

Tiltak A5 – Livsstilsprogram 

 

Tiltaksområde B – Levekår (inntekt, jobb, sosiale forhold, psykisk helse) 

Tiltak B1 – Økt kunnskap om den psykiske helsen til barn og ungdom 

Tiltak B2 – Verdensdagen for psykisk helse 

Tiltak B3 – Helsefremmende barnehage 

Tiltak B4 – Helsefremmende skole 

 

Tiltaksområde C – Alderdom 

Tiltak C – Fallforebyggende gruppetrening for eldre 
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Da mål og strategier for folkehelsearbeidet nå er hele kommunens ansvar, har det vært viktig å 

gi en beskrivelse av hvert enkelt tiltak, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen og hvem 

andre involverte kan være. Dette mener vi er av stor betydning for å kunne måle og evaluere 

tiltakene over tid, samtidig som vi sammen opparbeider kompetanse for å kunne jobbe 

systematisk med folkehelsearbeidet og på sikt få til en helsefremmende lokal 

samfunnsutvikling. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune får et tilskudd til folkehelsearbeid fra Nordland fylkeskommune på kr 

200 000, av disse midlene kan kr 100 000 benyttes til folkehelsekoordinatorstilling, resterende 

kr 100 000 kan benyttes til tiltak.  

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at vedlagte temaplan for folkehelse 2018 – 2021 vedtas. 

 

Vedlegg: 

Temaplan folkehelse 2018 – 2021 Træna kommune 

Tiltaksplan 2018 for Træna kommune 

 

Træna 04.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

Vedlagte Temaplan for folkehelse 2018 – 2021 vedtas. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.06.2018 sak 33/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vedlagte Temaplan for folkehelse 2018 – 2021 vedtas. 
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RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259 &00  

Arkivsaksnr.: 13/164    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Formannskap 12.03.2018 

34/18 Formannskap 12.06.2018 

21/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Vedlagte retningslinjer næringsfond Træna kommune fra og med 2018 vedtas. 

 

2. Vedtekter næringsfond A og B sist revidert i K-sak 43/09 utgår. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Behov for revidering av retningslinjer for tilskudd og lån fra næringsfond. 

 

Fakta: 

I mai 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på vedtektene til næringsfond A og B 

/utdanningsstipend og nytt gründerfond. Daværende rådmann Thore Hopperstad hadde 

ansvaret for gruppas arbeid. Etter det saksbehandler kan erindre ble det avholdt to møter i 

arbeidsgruppen, så stoppet arbeidet opp. 

 

I årets budsjett og handlingsplan - rammeområde 1712 er ett av målene at vi skal 

Ha oppdaterte og tydelige retningslinjer for tildeling av midler fra næringsfond samt at vi 

skal se på muligheten for å opprette eget fiskeri- og landbruksfond hvor etablerte 

fiskere/bønder (primærnæring) kan søke om tilskudd. 

 

Næringsfond B ble i K-sak 18/13 slettet ved utgangen av 2013. 

 

Utarbeidet forslag til retningslinjer for næringsfond har tatt utgangspunkt i de gamle 

vedtektene for næringsfond A og i vedtatt kommuneplans hovedmål «Et allsidig næringsliv» 

samt vår «næringsplan» som er kommuneplanens kapittel Næringsliv i utvikling (sysselsetting 

& næringsliv) med delmål, strategier og indikatorer. 

 

I vurderingen har administrasjonen også sett på fylkestingets føringer når det gjelder 

kommunale næringsfond og gründerfond og EØS-avtalens regler om offentlig støtte. 

 

Administrasjonen har videre vurdert at fiskere og bønder også kan søke midler fra våre 

ordinære næringsfond på lik linje med alle andre næringsaktører i Træna kommune.  

Om det skal etableres et eget fond for fiskere/bønder bør dette vurderes nærmere i egen sak.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 
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Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at forslaget til nye retningslinjer for næringsfond vedtas og at de gamle 

vedtektene for næringsfond A og B utgår. 

 

Vedlegg: 

Vedtekter Næringsfond A og B - Sist revidert K-Sak 43/09 

Forslag Retningslinjer Næringsfond fra og med 2018 

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

Notat 02.05.2018 – avklaring før revidering av retningslinjer næringsfond 

 

 

Træna 22.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Vedlagte retningslinjer næringsfond Træna kommune fra og med 2018 vedtas. 

 

2. Vedtekter næringsfond A og B sist revidert i K-sak 43/09 utgår. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 17/18 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF ved Per Pedersen fremmet forslag om at saken utsettes.  

Saken sendes tilbake til administrasjonen, som blant annet bes se nærmere på kostnadene ved 

etablering av lån hos Lindorff.  

Felleslisten vil komme tilbake til administrasjonen med en liste over hva som bør utredes 

nærmere før saken settes på sakskartet igjen. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.06.2018 sak 34/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Vedlagte retningslinjer næringsfond Træna kommune fra og med 2018 vedtas. 

 

2. Vedtekter næringsfond A og B sist revidert i K-sak 43/09 utgår. 
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REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA - EKSTERN RESSURS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 141 &37  

Arkivsaksnr.: 17/57    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/18 Formannskap 12.06.2018 

22/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune leier inn Asplan Viak AS som ekstern ressurs i forbindelse med 

utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 

 

2. Det avsettes kr 500 000 til utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, tiltaket 

finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Træna kommune, vedtatt av Træna 

kommunestyre i møte 21.06.2017 sak 20/17. 

 

Fakta: 

Planprogrammet side 13 sier følgende: 

Da administrasjonen pr dags dato mangler kartverktøy og en del plankompetanse på 

utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel med tilhørende konsekvensutredninger etc., vil 

ekstern ressurs bli innleid. Denne ressursen er viktig for å kvalitetssikre arbeidet og utarbeide 

nødvendige plankart. 

 

Daværende rådmann Thore Hopperstad ba om tilbud fra fire eksterne ressurser; Multiconsult, 

Rambøll, Asplan Viak og Tanken Arkitektur. Da rådmann Hopperstad sa opp sin stilling ble 

disse tilbudene ikke tatt stilling til. Etter en helhetsvurdering ble det nå i vår bestemt å ta 

kontakt med Asplan Viak og be om et revidert pristilbud og arbeidsopplegg. 

 

Nytt tilbud lyder på 430 000 kroner basert på vedlagte fremdriftsplan. Asplan Viak skriver 

blant annet følgende om pristilbudet: 

Basert på beskrevet fremdriftsplan kan vi tilby oss å utføre jobben med å utarbeide 

kommuneplanens arealdel for Træna kommune i henhold til følgende honorarbudsjett. 

Honorarbudsjettet er ikke inkludert tilleggene som er beskrevet i fase 4 og 5 av 

arbeidsopplegget. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er ikke i vårt driftsbudsjett for 2018 tatt høyde for å leie inn ekstern ressurs til å utarbeide 

kommuneplanens arealdel.  

I kommunens planstrategi (vedtatt av Kommunestyret 14.6.2016) skulle denne planen allerede 

vært igangsatt i 2017, det ble heller ikke i 2017 tatt høyde for dette arbeidet i årsbudsjettet. 
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Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Træna kommune takker ja til Asplan Viak AS sitt tilbud og 

arbeidsopplegg i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Det avsettes kr 

500 000 til arbeidet som finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Vedlegg: 

Revidert pristilbud og arbeidsopplegg – Asplan Viak AS 

 

 

Træna 24.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommune leier inn Asplan Viak AS som ekstern ressurs i forbindelse med 

utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 

 

2. Det avsettes kr 500 000 til utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, tiltaket 

finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.06.2018 sak 40/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommune leier inn Asplan Viak AS som ekstern ressurs i forbindelse med 

utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 

 

2. Det avsettes kr 500 000 til utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, tiltaket 

finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 16/144    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/18 Formannskap 12.06.2018 

23/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2015. 

2. Træna kommunestyre tar årsmeldingen for 2015 til orientering 

3. Træna kommunestyre vedtar følgende strykninger: 

Merutgifter på drift kr 253 265 dekkes inn ved reduksjon av avsetning disposisjonsfond 

med kr 110 265 og overføring til investering med kr 143 000 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Regnskapet skal behandles i henhold til kommunelovens § 48 pkt 3. 

«Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av 

innstilling fra formannskap eller fylkesutvalget. 

Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 

regnskapsmessig underskudd.» 

 

Fakta: 

Kommunens drifts-og investeringsregnskap for 2015 ble avlagt 11.5.2017 i balanse. Fristen var 

15.02.2016.  

Årsmeldingen 2015 ble oversendt revisjonen 24.7.2017, fristen var 31.03.2016. 

Revisjonsberetning forelå 22.01.2018 og ble behandlet i kontrollutvalget 1.3.2018. 

 

Vurdering: 

Regnskapet er avsluttet i balanse etter at overføring fra drift til investering er redusert med             

kr 143 000 og avsetning til disposisjonsfond redusert med kr 110 265. Dette i henhold til 

strykningsbestemmelsene i forskrift om årsregnskap § 9  .Årsavslutningen 

Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, 

skal dette reduseres ved å: 

1. 
Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets 

investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

2. 
Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere 

års løpende inntekter eller innbetalinger. 

 

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Av budsjetterte investeringsprosjekter på 2,5 mill 

kr ble det kun gjennomført prosjekter til ca kr 200 000 til ikt.  

Vedtak om utlån til startlån ble vedtatt i 2014 og ikke tatt med som budsjettregulering i 2015.  

Det ble i 2015 utbetalt kr 1 151 000 i startlån.  
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Regnskapet er blitt avlagt langt etter frist. Det er satt i gang en prosess for å komme ajour med 

senere års regnskapsavslutning.   

 

Vedlegg: 

Regnskap og årsmelding 2015 

Revisorsberetning av 22.01.2018 

Kontrollutvalgets behandling av 1.3.2018 

 

 

Træna 04.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2015. 

2. Træna kommunestyre tar årsmeldingen for 2015 til orientering 

3. Træna kommunestyre vedtar følgende strykninger: 

Merutgifter på drift kr 253 265 dekkes inn ved reduksjon av avsetning disposisjonsfond 

med kr 110 265 og overføring til investering med kr 143 000 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.06.2018 sak 41/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2015. 

2. Træna kommunestyre tar årsmeldingen for 2015 til orientering 

3. Træna kommunestyre vedtar følgende strykninger: 

Merutgifter på drift kr 253 265 dekkes inn ved reduksjon av avsetning disposisjonsfond 

med kr 110 265 og overføring til investering med kr 143 000 
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1. TERTIALRAPPORT 2018 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 18/103    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/18 Formannskap 12.06.2018 

24/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre tar 1. tertialrapport 2018 til orientering. 

 

2. Det er foreslått noen nye tiltak og det er kommet noen ekstrautgifter og ekstra 

inntekter som rådmannen har foreslått gjennomført/justert i 1. tertial. På bakgrunn av 

dette foreslås følgende budsjettjusteringer: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 

Red. inntekter 

Økt inntekt/ 

Red. utgift 
  
Finans 

Utbytte RLK 

 

Drift av kommunale bygg; El-tavle 

Kirka, lydutstyr 

Politiske.; reiseutgifter ordfører 

Administrasjon, reiseutg. rådmann 

 

Bruk av lønnsreserve  

Sentraladministrasjon og økonomi 

Barnehager 

Helse 

Pleie/omsorg 

Teknisk administrasjon 

Drift av kommunale bygg 

 

Helsetjenester, Folkehelsemidler 

                         Tilskudd, redusert 

 

Investering 

Utlån, startlån  

Bruk av ubrukte lånemidler utlån 

 

  
  
  
  

118 000 

22 000 

15 000 

10 000 

 

 

315 000 

17 000 

70 000 

105 000 

59 000 

10 000 

 

 

25 000 

 

 

1 500 000 

  
  

165 000 

 

 

 

 

 

 

576 000 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 

 

 

 

 

1 500 000 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunestyrets vedtak i sak 09/05 om budsjettprosess, hvor det ble vedtatt at det skal være 

rapportering hvert tertial. 

 

Fakta: 

Rapporten viser mål- og økonomistatus pr 30.04.2018. 
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Vurdering: 

Rådmannen har ingen merknader ut over det som fremkommer i første tertialrapport som 

følger vedlagt. 

 

Vedlegg: 

1. tertialrapport 2018 

 

Træna 05.06.2018 

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommunestyre tar 1. tertialrapport 2018 til orientering. 

 

2. Det er foreslått noen nye tiltak og det er kommet noen ekstrautgifter og ekstra 

inntekter som rådmannen har foreslått gjennomført/justert i 1. tertial. På bakgrunn av 

dette foreslås følgende budsjettjusteringer: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 

Red. inntekter 

Økt inntekt/ 

Red. utgift 
  
Finans 

Utbytte RLK 

 

Drift av kommunale bygg; El-tavle 

Kirka, lydutstyr 

Politiske.; reiseutgifter ordfører 

Administrasjon, reiseutg. rådmann 

 

Bruk av lønnsreserve  

Sentraladministrasjon og økonomi 

Barnehager 

Helse 

Pleie/omsorg 

Teknisk administrasjon 

Drift av kommunale bygg 

 

Helsetjenester, Folkehelsemidler 

                         Tilskudd, redusert 

 

Investering 

Utlån, startlån  

Bruk av ubrukte lånemidler utlån 

 

  
  
  
  

118 000 

22 000 

15 000 

10 000 

 

 

315 000 

17 000 

70 000 

105 000 

59 000 

10 000 

 

 

25 000 

 

 

1 500 000 

  
  

165 000 

 

 

 

 

 

 

576 000 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 

 

 

 

 

1 500 000 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.06.2018 sak 43/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommunestyre tar 1. tertialrapport 2018 til orientering. 
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2. Det er foreslått noen nye tiltak og det er kommet noen ekstrautgifter og ekstra 

inntekter som rådmannen har foreslått gjennomført/justert i 1. tertial. På bakgrunn av 

dette foreslås følgende budsjettjusteringer: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 

Red. inntekter 

Økt inntekt/ 

Red. utgift 
  
Finans 

Utbytte RLK 

 

Drift av kommunale bygg; El-tavle 

Kirka, lydutstyr 

Politiske.; reiseutgifter ordfører 

Administrasjon, reiseutg. rådmann 

 

Bruk av lønnsreserve  

Sentraladministrasjon og økonomi 

Barnehager 

Helse 

Pleie/omsorg 

Teknisk administrasjon 

Drift av kommunale bygg 

 

Helsetjenester, Folkehelsemidler 

                         Tilskudd, redusert 

 

Investering 

Utlån, startlån  

Bruk av ubrukte lånemidler utlån 

 

  
  
  
  

118 000 

22 000 

15 000 

10 000 

 

 

315 000 

17 000 

70 000 

105 000 

59 000 

10 000 

 

 

25 000 

 

 

1 500 000 

  
  

165 000 

 

 

 

 

 

 

576 000 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 

 

 

 

 

1 500 000 
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PRISER KOMMUNALE TJENESTER 2019 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 18/86    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/18 Formannskap 12.06.2018 

25/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

Alle priser på kommunale tjenester, som ikke reguleres av lov/forskrift, reguleres med årlig 

KPI. Beløpene rundes opp til nærmeste hele krone. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunestyrets vedtak i møte 21.06.2017 sak 26/17 – Årlig budsjettprosess – rutiner og 

årshjul. 

 

Fakta: 

Kommunestyret ba om at hvert år på junimøtet skal sak fremmes når det gjelder Priser på 

kommunale takster.  

 

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester 

etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Tolvmånedsendring KPI i april 2018 er på 

2,4 %.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

De kommunale satsene følger gjennomsnittlig lønns- og prisstigning. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at følgende satser endres med 2,4 % fra 01.01.2019: 

 

Helse og omsorg:  

Trygghetsalarm, Middag på huset (TAS), Middag ute, Frokost på huset (TAS), Kvelds på 

huset (TAS) og Vaskeritjenester. 

 

Tekniske tjenester: 

Timepriser tekniske tjenester, Husleiesatser kommunale bygg og Leiesatser kommunale bygg. 

 

Vedlegg: 

Priser kommunale tjenester 2018 - samlet dokument 

 

Træna 28.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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Rådmanns innstilling: 

Følgende priser på kommunale tjenester økes med 2,4 % fra 01.01.2019: 

 

Helse og omsorg:  

Trygghetsalarm, Middag på huset (TAS), Middag ute, Frokost på huset (TAS), Kvelds på 

huset (TAS) og Vaskeritjenester. 

 

Tekniske tjenester: 

Timepriser tekniske tjenester, Husleiesatser kommunale bygg og Leiesatser kommunale bygg. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.06.2018 sak 44/18 

 

Behandling: 

Formannskapet vedtok enstemmig at alle priser på kommunale tjenester, som ikke reguleres av 

lov/forskrift, reguleres av årlig KPI. Det ble også vedtatt at beløpene blir rundet opp til 

nærmeste hele krone. 

 

Vedtak: 

Alle priser på kommunale tjenester, som ikke reguleres av lov/forskrift, reguleres med årlig 

KPI. Beløpene rundes opp til nærmeste hele krone. 
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INVESTERING I NY EL-KJELE OG VARMTVANNS-ANLEGG RÅDHUS / SKOLE 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 662 L62  

Arkivsaksnr.: 18/115    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/18 Formannskap 12.06.2018 

26/18 Kommunestyret 20.06.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune aksepterer tilbudet fra Salten Termoteknikk på ny el-kjele og 

varmtvannsanlegg på Rådhus/skole. 

2. Investeringen på kr 260.400,- tas fra ubundet investeringsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/fakta: 

Etter jul 2018 ble det ved inspeksjon/service av ventilasjon- og varmtvannsanlegg på rådhuset 

oppdaget en lekkasje på en av varmtvannsbeholderne i teknisk rom ved biblioteket. Det er pr. i 

dag 3 beholdere her, og alle har produksjonsår 2002. Disse er i dårlig forfatning, dvs at 

korrosjon er i ferd med å ødelegge tankene fra bunnen og faren for at en av disse plutselig går i 

stykker er overhengende. I så fall vil skadene og dertil hørende kostnader være betydelige. 

I tillegg må el-kjelen byttes, den nåværende er fra 1987 og her er 2 sikringer brent bort. Så av 

brannvernhensyn bør denne skiftes ut snarest. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Mottatt tilbud på denne investeringen er på kr 260.400,- eks. moms.  

Kommunen vil ved dette unngå mye unødvendig tapping av varmt vann, høyt vannforbruk og 

ekstra energibruk for oppvarming av unødvendig varmtvann. 

Investeringen kan tas fra ubundet investeringsfond som i dag er på ca 8,8 millioner. 

 

Vurdering: 

Ved utskifting av eksisterende anlegg samt en del tilleggsinvesteringer vil kommunen få lukket 

flere av avvikene som uansett vil måtte gjøres i umiddelbar fremtid. Herunder utbedring av 

mangel på varmeveksler på vask i barnehagen, manglende varmtvannstank på ungdomsskolen 

og utfordringer ved regulering av temperatur i hallen. Alle disse mindre utfordringene utgjør en 

kostnad pr i dag, ved at det tappes unødig mye vann i håp om å oppnå ønsket temperatur, 

varmen i hallen justeres uten at resultater oppnås, barna i barnehagen brenner seg på fingrene 

med mer. 

I tillegg er el-tavle i kjeller på rådhus under utskifting, og ved å utføre disse arbeidene samtidig 

sikrer man at systemene er dimensjonert til hverandre. 

 

Vedlegg: 

Tilbud fra Indre Salten Termoteknikk datert 19.02.2018 

 

Træna 14.06.2018  
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Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommune aksepterer tilbudet fra Salten Termoteknikk på ny el-kjele og 

varmtvannsanlegg på Rådhus/skole. 

2. Investeringen på kr 260.400,- tas fra ubundet investeringsfond. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.06.2018 sak 45/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommune aksepterer tilbudet fra Salten Termoteknikk på ny el-kjele og 

varmtvannsanlegg på Rådhus/skole. 

2. Investeringen på kr 260.400,- tas fra ubundet investeringsfond. 

 

 


