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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/225    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/20 Kommunestyret 22.10.2020 

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

 

20/8-7 30.09.2020 RÅDM/RÅDM/GE 033 

1342/20 Til valgte medlemmer 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV 

JORDSKIFTEDOMMERE I UTVALGET FOR HELGELAND 

JORDSKIFTERETT FOR PERIODEN 1.1.21 - 31.12.24  

       Træna har meldt inn kun 5 jordskiftemeddommere 

 

Ordfører orienterer: 
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DRESSUROMRÅDE FOR HUND 

 

 

Saksbehandler:  Torild Fogelberg Hansen Arkiv: K44  

Arkivsaksnr.: 20/142    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/20 Formannskap 15.10.2020 

57/20 Kommunestyret 22.10.2020 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre vedtar å gi Træna jeger- og friluftsforening tillatelse til at 

området avmerket på kartskisse datert 10.06.20, brukes til dressurområde for hund hele 

året. Dette iht. § 8 e i Hundeloven. 

2. Træna jeger – og friluftsforening er ansvarlig for å sette opp gjerde og port og 

vedlikeholde dette, samt at området skiltes forsvarlig 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Træna jeger- og friluftsforening datert 10.06.20 

 

Fakta: 

Træna jeger- og friluftsforening (TJFF) ønsker å tilrettelegge et område på Husøy som kan 

benyttes til dressurområde hele året. Det skal gjerdes inn og skiltes. 

Kommunestyret har på 2000- tallet godkjent et område på Haksholmen som dressurområde. 

Etter havneutbyggingen er dette området ikke egnet til formålet. 

 

Tjff har signert avtale med grunneier. 

 

Ifølge hundeloven § 6 står det» I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund 

bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller 

skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.» 

 

I § 8 e) står det følgende» særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte 

hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av 

kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område 

som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger» 

 

Området er avsatt i Kommuneplanens arealdel vedtatt 02.01.20 til LNFR (Landbruk, Natur, 

Friluft, Reindrift) område.  

 

Vurdering: 

Rådmannen vurderer at kommunestyret kan vedta å gi tillatelse til Træna jeger- og 

friluftsområdet til å bruke dette området til dressurområde for hund. Samtykke fra grunneier 
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foreligger. Tiltaket ligger innenfor beskrivelse for bruk av LNFR område i kommuneplanens 

arealdel. 

  Vedlegg: 

1. Søknad fra TJFF datert 10.06.2020 

2. Kartskisse datert 10.06.2020 

 

Træna 06.10.2020 

 

Torild Fogelberg Hansen 

Rådmann 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommunestyre vedtar å gi Træna jeger- og friluftsforening tillatelse til at 

området avmerket på kartskisse datert 10.06.20, brukes til dressurområde for hund hele 

året. Dette iht. § 8 e i Hundeloven. 

2. Træna jeger – og friluftsforening er ansvarlig for å sette opp gjerde og port og 

vedlikeholde dette, samt at området skiltes forsvarlig 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 15.10.2020 sak 59/20 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommunestyre vedtar å gi Træna jeger- og friluftsforening tillatelse til at 

området avmerket på kartskisse datert 10.06.20, brukes til dressurområde for hund hele 

året. Dette iht. § 8 e i Hundeloven. 

2. Træna jeger – og friluftsforening er ansvarlig for å sette opp gjerde og port og 

vedlikeholde dette, samt at området skiltes forsvarlig 
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NY ORGANISERING NAV-TJENESTER PÅ YTRE HELGELAND 

 

 

Saksbehandler:  Torild Fogelberg Hansen Arkiv: 024  

Arkivsaksnr.: 17/201    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/20 Formannskap 15.10.2020 

58/20 Kommunestyret 22.10.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar prosjektgruppas anbefaling om å samorganisere NAV-kontorene 

på Ytre Helgeland, med Alstahaug som vertskommune. 

 

Vertskommunesamarbeidet inngås med hjemmel i kommuneloven § 17-1. 

 

Træna kommune inngår avtale om vertskommunesamarbeid med Alstahaug kommune, selv om 

ikke alle kommunene i tjenesteområdet fatter lignende vedtak. 

 

Avtalen gjøres gjeldene fra 01.01.2021 

 

Træna kommune etablerer digitalt saksbehandlingssystem for behandling av de kommunale 

tjenestene i NAV. Etableringskostnadene beløper seg til kr 2.000 x 2 og dekkes innenfor tildelt 

ramme. Driftsutgifter på kr 5.000 x 2 pr år innarbeides i neste års budsjett.   

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Tjenesteområdet Ytre Helgeland, som inkluderer NAV-kontorene, består av Alstahaug, 

Dønna, Herøy, Leirfjord og Træna. NAV er i omstilling i hele landet, de fleste tjenester ytes 

elektronisk og mye sentraliseres. Stadig færre tjenester krever fysisk oppmøte på et NAV-

kontor.  

 

Det er i dag felles leder for statlig og kommunal del av NAV i Alstahaug. Samme person er 

leder for den statlige delen av NAV Træna og NAV Leirfjord. Det er egen leder for Dønna og 

Herøy, i en allerede eksisterende vertskommunemodell.  

 

Når det gjelder de statlige områdene i NAV har alle styringssignaler over tid pekt på behovet 

for effektivisering og sammenslåing av små kontorer. Kontorene i tjenesteområdet tok tidlig 

konsekvensen av dette, ved å inngå et tett samarbeidet, både på statlig og kommunalt nivå, 

men ansvar, disponering av ressurser, taushetsplikt og handlingsrom begrenses av manglende 

formell avtale. De kommunale tjenestene kan derfor ikke behandles over kommunegrensene. 

Dette fører igjen til sårbare tjenester, habilitetsutfordringer og brudd på forventninger til 

tjenesten. 

 

 

Fakta: 
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I Nordland er det 9 tjenesteområder, med totalt 40 kontorer, med NAV-leder i Alstahaug 

som ansvarlig for «faglige funksjoner», i tillegg til det ovennevnte. NAV-kontoret i Alstahaug 

har tjenester på lik linje med øvrige NAV-kontorer i tjenesteområdet, men har også 

controller og markedskoordinator, med ansvar for hele området. 

Det ble i et partnerskapsmøte (stat og kommuner på Ytre Helgeland) den 01.10.2019 reist 

spørsmål om mer formalisert og forpliktende samarbeid vil gi bedre tjenester. De områder 

innen NAV som ble trukket fram i den sammenheng var: 

 Felles arbeidsmarked og utdanningsregion 

 En tiltaksregion (statlige virkemidler) 

 Felles utfordringer knyttet til unge i utenforskap og bosetting av flyktninger 

 Behov for spesialisering og økt spisskompetanse for å sikre faglig forsvarlig 

saksbehandling, rettsikkerhet, likebehandling og reduksjon av sårbarhet 

 Føringer i diverse offentlige utredninger, Stortingsmelding 33, med retning mot 

større NAV-kontorer, mindre sårbarhet og større kompetansemiljø 

I partnerskapsmøtet ble det oppnevnt en prosjektgruppe med rådmenn, kommunalsjefer og 

NAV-ledere/representanter og tillitsvalgte fra alle kommunene. En uttalelse fra tillitsvalgte 

og verneombud ble levert 03.april 2020 og en rapport fra prosjektgruppen ble levert 30. april 

2020 – se vedlegg.  

Basert på de utredninger som er gjort vil ikke en sammenslåing for Træna kommune få 

vesentlige organisatoriske eller økonomiske konsekvenser. Det er tvert imot stor tro på at et 

vertskommunesamarbeid kan bidra til flere og bedre tjenester pr krone. I forslaget ligger 

følgende: 

 NAV-ansatte i Træna kommune vil fortsatt være lokalisert i kommunen, med samme 

stillingsstørrelse som i dag, det vil si 1,2 årsverk, fordelt på to personer med 

henholdsvis 70% stilling og 50% stilling. 

 De to NAV-konsulentene er i dag statlig ansatt, med avtale om å utføre de 

kommunale tjenestene. Det er leder i Alstahaug som er deres leder, noe som betyr at 

det ikke blir noen endring av ledelse. 

 Alle NAV-ansatte innenfor tjenesteområdet får felles ledelse i Alstahaug. 

 Dagens lederstruktur er utfordrende, siden statlig og kommunal ledelse er delt. Et 

vertskommunesamarbeid vil løse disse utfordringene. 

 NAV i Træna kommune vil bli langt mindre sårbar. Med dagens ordning står 

konsulentene alene med de kommunale tjenestene. Ved en vertskommunemodell vil 

kontorene bli gjensidig forpliktet til å bistå hverandre. 

 Træna kommune vil få tilgang til spesialistene i NAV, et tilbud som er etterlengtet i 

flere saker. 

 Faggrupper innen ulike team (f.eks. ungdomsteam) kan samarbeide på tvers av 

kommunegrensene, og gjennom det kunne gi bedre veiledning og øke 

tjenestetilbudet. 

 Vertskommunemodellen vil gi tilgang på gjeldsrådgivning i NAV. 

 Tilgjengeligheten for brukere opprettholdes. 
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Økonomiske konsekvenser: 

Uavhengig av et vertskommunesamarbeid må Træna kommune anskaffe et digitalt 

saksbehandlingssystem for behandling av kommunale NAV-tjenester. Dette blir lovpålagt fra 

2021. Dersom Træna kommune inngår et vertskommunesamarbeid kan oppgaven løses med en 

etableringskostnad på kr 2.000 pr lisens, i tillegg kr 5.000 i årlige lisensutgifter pr bruker. 

Dersom kommunen selv skal anskaffe dette vil det påløpe utgifter til server, program, 

innstallering og opplæring på inntil kr 100.000.  

 

Utgifter til den kommunale delen av NAV, som i dag utføres av de statlig ansatte konsulentene 

i Træna kommune, vil forbli uendret i den foreslåtte vertskommunemodellen. 

 

Vurdering: 

Det er vurdert at samfunnsoppdraget til NAV, som handler om å få flere i arbeid, bedre kan 

ivaretas i et større NAV-kontor, hvor tiltak og tjenester kan ha et helt annet omfang enn det 

Træna kommune kan klare alene. Det vurderes også at et større kompetansemiljø vil bidra til å 

øke kvaliteten på de tjenester som ytes. Likeledes vil habiliteten og robustheten styrkes dersom 

samarbeidet formaliseres. 

 

Det er vurdert at det mest hensiktsmessige når det gjelder digitalt saksbehandlingsprogram er å 

etablere en bruker i NAV Alstahaug og en bruker i NAV Træna. Dette for å legge til rette for 

samarbeidet på tvers av kommunegrensene. 

 

Vedlegg: 

1. Uttalelse fra tillitsvalgte og verneombud datert 03. april 2020 

2. Rapport fra prosjektgruppen datert 30. april 2020 

 

Træna 07.10.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen       

rådmann        

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre vedtar prosjektgruppas anbefaling om å samorganisere NAV-kontorene 

på Ytre Helgeland, med Alstahaug som vertskommune. 

 

Vertskommunesamarbeidet inngås med hjemmel i kommuneloven § 17-1. 

 

Træna kommune inngår avtale om vertskommunesamarbeid med Alstahaug kommune, selv om 

ikke alle kommunene i tjenesteområdet fatter lignende vedtak. 

 

Avtalen gjøres gjeldene fra 01.01.2021 

 

Træna kommune etablerer digitalt saksbehandlingssystem for behandling av de kommunale 

tjenestene i NAV. Etableringskostnadene beløper seg til kr 2.000 x 2 og dekkes innenfor tildelt 

ramme. Driftsutgifter på kr 5.000 x 2 pr år innarbeides i neste års budsjett.   
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Behandling/vedtak i Formannskap den 15.10.2020 sak 60/20 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre vedtar prosjektgruppas anbefaling om å samorganisere NAV-kontorene 

på Ytre Helgeland, med Alstahaug som vertskommune. 

 

Vertskommunesamarbeidet inngås med hjemmel i kommuneloven § 17-1. 

 

Træna kommune inngår avtale om vertskommunesamarbeid med Alstahaug kommune, selv om 

ikke alle kommunene i tjenesteområdet fatter lignende vedtak. 

 

Avtalen gjøres gjeldene fra 01.01.2021 

 

Træna kommune etablerer digitalt saksbehandlingssystem for behandling av de kommunale 

tjenestene i NAV. Etableringskostnadene beløper seg til kr 2.000 x 2 og dekkes innenfor tildelt 

ramme. Driftsutgifter på kr 5.000 x 2 pr år innarbeides i neste års budsjett.   
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DELTAKELSE I ØYKOMMUNEPROSJEKT - VÆRØY, RØST OG TRÆNA 

 

 

Saksbehandler:  Torild Fogelberg Hansen Arkiv: 020 &20  

Arkivsaksnr.: 20/224    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/20 Formannskap 15.10.2020 

59/20 Kommunestyret 22.10.2020 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret i Træna takker ja til invitasjon fra Fylkesmannen i Nordland om deltagelse i 

«Øykommuneprosjektet» med de mål og forutsetninger som fremgår av saksfremlegget 

 

Som representanter til styringsgruppe oppnevnes:  

 ordfører 

 opposisjonsleder 

 rådmann 

 tillitsvalgt 

 

Styringsgruppa gis mandat til å utforme en detaljert prosjektplan, samt følge prosjektet på 

vanlig måte. Prosessleder rapporterer til styringsgruppa. Styringsgruppa rapporterer til 

kommunestyret. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Med bakgrunn i utviklingstrendene i øykommunene i Nordland har Fylkesmannen tatt initiativ 

til flere møter med kommunene Værøy, Røst og Træna. Tema har vært behovet for å styrke 

nødvendig kapasitet og kompetanse for små øykommuner generelt, slik at de blir bedre rustet 

til å møte stadig økte krav og forventninger. Fylkesmannen har gjennomført møter med 

kommunestyrene i de nevnte kommunene, og det har i ettertid vært felles oppfølgingsmøter 

mellom ordførere/rådmenn i alle de tre kommunene, Fylkesmannen og KS Nordland. 

Kjernen i samtalene har vært å se på mulighetene for et eget «øykommuneprosjekt», hvor 

målsettingen i første omgang er å beskrive situasjonen, samt å utvikle praktiske tiltak for å 

møte nevnte utfordringer. Fylkesmannens overordnede tanker rundt dette er nærmere 

beskrevet i vedlagte presentasjon, datert 11. august 2020 (vedlegg 1). 

Kommunestyret i Værøy har tidligere respondert på dette initiativet med en enstemmig 

uttalelse som ble vedtatt i kommunestyremøtet allerede 16. juni, hvor kommunen takker ja til 

invitasjon om å delta i et prosjekt med de to andre kommunene (vedlegg 2). 

Fakta: 

Kravene til en norsk generalistkommune er større enn noen gang. Samtidig opplever mange 

nordlandskommuner at innbyggerne man er til for blir både færre og eldre. Det innebærer 

stadig færre ressurser – økonomiske og personellmessige – til rådighet for å løse de stadig mer 

komplekse oppgavene som kommunene har ansvar for. 
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For øykommunene i havet kommer i tillegg ufrivillige avstands- og transportulemper, som gjør 

at det allerede i utgangspunktet kreves flere ressurser for å ivareta oppgavene organisasjonen 

er satt til. Det har fra alle de nevnte øykommunene gjentatte ganger vært påpekt at dagens 

fordelingsmodeller ikke tar god nok høyde for dette. 

Fylkesmannen i Nordland har tatt initiativ til at Værøy, Røst og Træna iverksetter et felles 

øykommuneprosjekt, hvor formålet er å kartlegge utfordringer i dagens drift og se på løsninger 

for hvordan disse kan møtes innenfor eksisterende kommunestruktur. 

Økonomiske konsekvenser: 

Prosjektarbeidet forutsettes finansiert av eksterne midler, og ha en varighet på ca. seks 

måneder. Det er av Fylkesmannen anbefalt å knytte dette kartleggingsarbeidet opp mot 

kommunenes planstrategi for å sikre en god og forsvarlig prosess. Eventuelle strategiske valg 

som en følge av prosjektet vil komme i neste runde, og kan da forankres i en 

kommuneplanprosess. 

 

Vurdering: 

Det er ikke vanskelig å slutte seg til det generelle utfordringsbildet som skisseres, og det vil 

være av avgjørende betydning for Træna kommune i et lengre perspektiv å finne gode 

løsninger på disse. Mye av utfordringsbildet, og også noen mulige løsninger, er allerede 

beskrevet i arbeidet med «Træna 365», samtidig vurderes det som viktig å få kartlagt og 

synliggjort det mulighetsrommet som er felles i øykommunene, men som vi kanskje ikke har 

klart å ta i bruk på en god nok måte. 

 

Træna kommune har i dag underskudd på utviklingskapasitet, og må som andre små 

kommuner ofte kanalisere all tilgjengelig kapasitet inn mot løpende driftsoppgaver. 

Invitasjonen fra Fylkesmannen vurderes å være en god mulighet for Træna til å få satt viktige 

utviklingsspørsmål på dagsorden på en annen arena, og å få enda større tyngde for sine 

synspunkter og utfordringer inn mot sentrale beslutningsmiljøer. 

 

Det er et omforent syn mellom alle de involverte partene så langt at et øykommuneprosjekt 

blant annet må ha som mål å: 

 

 utvikle nye løsninger for å sikre likeverdige tjenestetilbud i små generalistkommuner 

 utarbeide grunnlagsmateriale som kan brukes i pågående prosess med revidering av 

inntektssystemet, samt se på modeller for hvordan kommunene kan sikre de ressursene 

som trengs for å kunne tilby likeverdige tjenester  

 kartlegge nåsituasjonen i alle deler av den kommunale tjenesteproduksjonen, slik at alle 

har et omforent faktagrunnlag i det videre utviklingsarbeidet med å sikre gode 

tjenestetilbud og et levende lokaldemokrati på Værøy, Røst og Træna. Prosjektet skal 

bidra til å få en faktabasert realitetsorientering, uten å svartmale. Det er derfor helt 

vesentlig å få fram kommunenes sterke sider og mulighet til forbedringer i forbindelse 

med kartleggingsarbeidet. Det forutsettes at både beskrivelser og innspill til løsninger 

skjer i en dialog mellom kommunene og fagavdelingene hos Fylkesmannen og KS 

 utvikle avstandsuavhengige løsninger som legger til rette for leveranser av tjenester – 

ikke bare til øykommunene, men også fra øykommunene 
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 gi innspill til prosesser som har som mål å sikre en positiv samfunnsutvikling i små 

øysamfunn, slik at disse også i fremtiden kan overleve og videreutvikles som 

familiesamfunn med trygge, helhetlige tjenestetilbud 

 gi innspill til hvordan kommunene kan identifisere positive muligheter – og innspill til 

hvordan mulighetene kan virkeliggjøres og tas i praktisk bruk 

 gi innspill til hvordan kommunene Værøy, Røst og Træna også i årene framover kan 

tilfredsstille kommunelovens formål om et sterkt og representativt lokaldemokrati med 

aktiv innbyggerdeltakelse, yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for 

innbyggerne, utøve offentlig myndighet på en forsvarlig måte – og ikke minst bidra til 

at kommunene er effektive, tillitsskapende og bærekraftige 

  gi innspill til hvordan administrasjonen i disse kommunene skal ha nødvendig kapasitet 

og kompetanse til å tilfredsstille kommunelovens krav om forsvarlig utredning før 

vedtak blir gjort – et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak, at vedtak blir 

iverksatt uten ugrunnet opphold og at både det overordnede arbeidsgiveransvaret og 

det løpende personalansvaret for den enkelte blir ivaretatt  

Samtidig, for at prosjektet skal få den fremdriften, innholdet og forankringen som er nødvendig 

for at man skal lykkes med målene, så er det også noen forutsetninger som må ligge i bunn, 

som partene så langt også er enige om: 

 

1. Generalistkommuneprinsippet må ligge urørt. Det anbefales ikke å jobbe videre med en 

modell som forutsetter formell oppgavedifferensiering («A- og B-kommuner») 

2. Kommunestruktur/kommunesammenslåing er ikke tema for prosjektet. 

3. Tilnærmingen må ta utgangspunkt i praktiske utfordringer og praktiske løsninger sett 

fra kommunene, heller enn teoretiske, akademiske utredninger og forskning. 

4. Eierskap til prosjektet og de ulike prosessene må ligge lokalt i hver enkelt kommune. 

Det er viktig at prosjektet treffer godt i forhold til lokale behov og kan tilpasses den 

enkelte kommunes særegenheter. Træna er lik våre øynaboer på noen områder, og 

samtidig veldig forskjellig på andre.  

5. Omfang og fremdrift må samsvare med den enkelte kommunes evne til å følge opp 

arbeidet. Utredningsarbeidet bør i størst mulig grad involvere lokalt ansatte, og 

frikjøpsløsninger for en periode bør vurderes hvis det er praktisk mulig. 

6. Det må avsettes ressurser til en dedikert, felles prosessleder i perioden, i tillegg til at det 

avsettes ressurser til å styrke arbeidet i den enkelte kommune. Prosesslederen bør ha et 

overordnet ansvar for hovedprosessen, samt en oppfølgerrolle for leveranser fra 

deltakerkommunene. Alle kommunene har i møter med Fylkesmannen uttrykt ønske om 

å kjøpe prosess/prosjektlederressurs fra KS i en oppstartsfase, både med hensyn til 

nøytralitet og tidsaspekt. 

 

Til å forestå den praktiske oppfølgingen videre foreslås det at det nedsettes en styringsgruppe 

med et likt antall representanter fra alle kommunene, og at ordfører, opposisjonsleder, 

kommunedirektør/rådmann samt en tillitsvalgt representerer kommunen og gis mandat til å 

utforme en detaljert prosjektplan. En bred sammensetning vurderes som nødvendig for å sikre 

best mulig lokal forankring av prosjektet, og så vil styringsgruppa selv kunne finne egne 

arbeidsformer alt etter oppgavene. 

 

Konklusjon og anbefaling 
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Lykkes man med et slikt prosjekt, kan det gi store, positive ringvirkninger for mulighetene som 

Træna kommune har til å ivareta alle rollene man har overfor sine innbyggere. Rådmannen 

anbefaler derfor at kommunestyret takker ja til videre arbeid med dette. 

 

Vedlegg: 

1. Presentasjon fra Fylkesmannen – omstillingsbehovet i små og sårbare 

kommuneorganisasjoner 

2. Fellesuttalelse Værøy kommune 

 

 

Træna 13.10.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen 

rådmann        

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Kommunestyret i Træna takker ja til invitasjon fra Fylkesmannen i Nordland om deltagelse i 

«Øykommuneprosjektet» med de mål og forutsetninger som fremgår av saksfremlegget 

 

Som representanter til styringsgruppe oppnevnes:  

 ordfører 

 opposisjonsleder 

 rådmann 

 tillitsvalgt 

 

Styringsgruppa gis mandat til å utforme en detaljert prosjektplan, samt følge prosjektet på 

vanlig måte. Prosessleder rapporterer til styringsgruppa. Styringsgruppa rapporterer til 

kommunestyret. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 15.10.2020 sak 64/20 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Træna takker ja til invitasjon fra Fylkesmannen i Nordland om deltagelse i 

«Øykommuneprosjektet» med de mål og forutsetninger som fremgår av saksfremlegget 

 

Som representanter til styringsgruppe oppnevnes:  

 ordfører 

 opposisjonsleder 

 rådmann 

 tillitsvalgt 
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Styringsgruppa gis mandat til å utforme en detaljert prosjektplan, samt følge prosjektet på 

vanlig måte. Prosessleder rapporterer til styringsgruppa. Styringsgruppa rapporterer til 

kommunestyret. 
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HAVBRUKSFONDET - UTBETALING 2020 - AVSETNING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U40  

Arkivsaksnr.: 15/361    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/20 Formannskap 15.10.2020 

60/20 Kommunestyret 22.10.2020 

 

INNSTILLING: 

Utbetaling fra Havbruksfondet 2020, avsettes slik: 

 Kr 750.000, - til ungdomslokaler 

 Kr 500.000, - til næringsfond 

 Kr 800.625,79 til disposisjonsfond 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Fiskeridirektoratets oversikt over utbetaling fra Havbruksfondet – 2020. 

 

Fakta: 

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

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

kan fortsette å vokse. 

 

Træna kommune har i henhold til oversikten fra Fiskeridirektoratet fått en utbetaling fra 

Havbruksfondet i 2020 på kr 2 050 625,79. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at hele beløpet fra Havbruksfondet 2020 avsettes til disposisjonsfond. 

 

Vedlegg: 

1. Notat – Fiskeridirektoratets oversikt over utbetalinger fra Havbruksfondet 2020 - 

Nordland 

2. Brev fra KMD til fylkesmennene datert 18.1.2018 Regnskapsføring av kommunens 

inntekter fra havbruksfondet. 

 

Træna 06.10.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

Utbetaling fra Havbruksfondet 2020, kr 2 050 625,79 avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 15.10.2020 sak 62/20 

 

Behandling: 

Træna AP v/ Jan Helge Andersen fremmet følgende endringsforslag: 

Utbetaling fra Havbruksfondet 2020, avsettes slik: 

 Kr 750.000, - til ungdomslokaler 

 Kr 500.000, - til næringsfond 

 Kr 800.625,79 til disposisjonsfond 

 

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

Utbetaling fra havbruksfondet 2020, kr 2 050 625,79 avsettes til næringsfond A i sin helhet. 

 

På spørsmål informerte administrasjonen ved økonomisjef at midlene fra havbruksfondet ikke 

kan avsettes til bundet fond, men øremerkes. 

 

Da rådmannens innstilling ble ansett som mest ytterliggående, med bakgrunn i at begge 

gruppene har fremmet egne endringsforslag, ble endringsforslagene satt opp mot hverandre og 

Træna AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapet ba også enstemmig om at rådmannen utarbeider retningslinjer for fremtidig 

bruk av midler fra Havbruksfondet. 

 

Vedtak: 

Utbetaling fra Havbruksfondet 2020, avsettes slik: 

 Kr 750.000, - til ungdomslokaler 

 Kr 500.000, - til næringsfond 

 Kr 800.625,79 til disposisjonsfond 
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2. TERTIALRAPPORT 2020 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 20/132    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/20 Formannskap 15.10.2020 

61/20 Kommunestyret 22.10.2020 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre tar 2. tertialrapport 2020 til orientering. 

 

2. Med bakgrunn i rapporten foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 

Pkt 1 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 
Red. inntekter 

Økt inntekt/ 
Red. utgift 

  
Administrasjon, 
 Avsatte lønnsmidler 
 Ref. sykepenger 
 Arbeidsgiveravgift 
Finans, skjønnsmidler; 
 Korona 
 Ressurskrevende tjenester 
Finans, Aksjeutbytte 
 Renteutgifter 
 Renteinntekter 
 
Korona P820 
Administrasjon, bolig, ikt 
Helsetjenester 
Pleie/omsorg 
Kaier, kaivakt 
Drift av kommunale bygg, renhold 
 
Pleie-/omsorg 
Ressurskrevende tjenester 
 
Politisk, andre råd og utvalg 
Ungdomsråd 
 
Sosial og barnevern 
Stønad og gjeldsrådgivning 
Barnevern, tilskudd 0,3 stilling 
Barneverntjenesten 
Barnevern, akuttmottak  
 
Undervisning 
Ref. sykepenger 
Lønn 
Ansettelse av lærere 
Læremidler og pc 
Avsettes til disposisjonsfond 
 
Barnehage 
Redusert foreldrebetaling 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

245 000 
 
 

460 000 
38 000 

193 000 
180 000 
218 000 

 
 

1 000 000 
 
 

10 000 
 
 

80 000 
 

945 842 
20 000 

 
 
 

230 000 
108 000 
100 000 

 
 
 

40 000 

  
  

800 000 
80 000 

323 970 
 

30 000 
1 000 000 

250 000 
350 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233 872 
 
 
 
 

800 000 
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Næring 
Krisepakke, næringsfond 

Tilskudd  

 
Investering 
Veier og gatelys  
Salg av eiendom 
Avsetning til ubunden fond 
Kaier, overført fra 2019 
Momskompensasjon 
Bruk av ubrukte lånemidler 

 
 
 

1 004 657 
 
 

56 000 
 

116 000 
343 750 

 
 

1 004 657 
 
 
 
 

172 000 
 
 

68 000 
275 750 

 

  

Pkt 2  

Bruk av premiefondet reduseres med kr 500 000  

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

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

rapportering hver tertial. 

 

Fakta: 

Rapporten viser mål- og økonomistatus pr 31.08.2020. 

 

Vurdering: 

Det er ingen merknader ut over det som fremkommer i andre tertialrapport som følger vedlagt. 

 

Vedlegg: 

2. tertialrapport 2020 

 

 

Træna 08.10.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommunestyre tar 2. tertialrapport 2020 til orientering. 

 

2. Med bakgrunn i rapporten foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 

Pkt 1 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 
Red. inntekter 

Økt inntekt/ 
Red. utgift 

  
Administrasjon, 
 Avsatte lønnsmidler 
 Ref. sykepenger 
 Arbeidsgiveravgift 
Finans, skjønnsmidler; 
 Korona 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

800 000 
80 000 

323 970 
 

30 000 
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 Ressurskrevende tjenester 
Finans, Aksjeutbytte 
 Renteutgifter 
 Renteinntekter 
 
Korona P820 
Administrasjon, bolig, ikt 
Helsetjenester 
Pleie/omsorg 
Kaier, kaivakt 
Drift av kommunale bygg, renhold 
 
Pleie-/omsorg 
Ressurskrevende tjenester 
 
Politisk, andre råd og utvalg 
Ungdomsråd 
 
Sosial og barnevern 
Stønad og gjeldsrådgivning 
Barnevern, tilskudd 0,3 stilling 
Barneverntjenesten 
Barnevern, akuttmottak  
 
Undervisning 
Ref. sykepenger 
Lønn 
Ansettelse av lærere 
Læremidler og pc 
Avsettes til disposisjonsfond 
 
Barnehage 
Redusert foreldrebetaling 
 
Næring 
Krisepakke, næringsfond 

Tilskudd  

 
Investering 
Veier og gatelys  
Salg av eiendom 
Avsetning til ubunden fond 
Kaier, overført fra 2019 
Momskompensasjon 
Bruk av ubrukte lånemidler 

  
  
  

245 000 
 
 

460 000 
38 000 

193 000 
180 000 
218 000 

 
 

1 000 000 
 
 

10 000 
 
 

80 000 
 

945 842 
20 000 

 
 
 

230 000 
108 000 
100 000 

 
 
 

40 000 
 
 
 

1 004 657 
 
 

56 000 
 

116 000 
343 750 

1 000 000 
250 000 
350 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233 872 
 
 
 
 

800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 004 657 
 
 
 
 

172 000 
 
 

68 000 
275 750 

 

  
Pkt 2  

Bruk av premiefondet reduseres med kr 500 000  

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 15.10.2020 sak 63/20 

 

Behandling: 

Dokumentet 2. tertialrapport 2020 ble gjennomgått side for side, det ble gitt anledning til å 

stille spørsmål til administrasjonen underveis. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



  Sak 61/20 

 

 Side 20 av 24   

 

1. Træna kommunestyre tar 2. tertialrapport 2020 til orientering. 

2. Med bakgrunn i rapporten foreslås følgende budsjettreguleringer: 

Pkt 1 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 
Red. inntekter 

Økt inntekt/ 
Red. utgift 

  
Administrasjon, 
 Avsatte lønnsmidler 
 Ref. sykepenger 
 Arbeidsgiveravgift 
Finans, skjønnsmidler; 
 Korona 
 Ressurskrevende tjenester 
Finans, Aksjeutbytte 
 Renteutgifter 
 Renteinntekter 
 
Korona P820 
Administrasjon, bolig, ikt 
Helsetjenester 
Pleie/omsorg 
Kaier, kaivakt 
Drift av kommunale bygg, renhold 
 
Pleie-/omsorg 
Ressurskrevende tjenester 
 
Politisk, andre råd og utvalg 
Ungdomsråd 
 
Sosial og barnevern 
Stønad og gjeldsrådgivning 
Barnevern, tilskudd 0,3 stilling 
Barneverntjenesten 
Barnevern, akuttmottak  
 
Undervisning 
Ref. sykepenger 
Lønn 
Ansettelse av lærere 
Læremidler og pc 
Avsettes til disposisjonsfond 
 
Barnehage 
Redusert foreldrebetaling 
 
Næring 
Krisepakke, næringsfond 

Tilskudd  

 
Investering 
Veier og gatelys  
Salg av eiendom 
Avsetning til ubunden fond 
Kaier, overført fra 2019 
Momskompensasjon 
Bruk av ubrukte lånemidler 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

245 000 
 
 

460 000 
38 000 

193 000 
180 000 
218 000 

 
 

1 000 000 
 
 

10 000 
 
 

80 000 
 

945 842 
20 000 

 
 
 

230 000 
108 000 
100 000 

 
 
 

40 000 
 
 
 

1 004 657 
 
 

56 000 
 

116 000 
343 750 

  
  

800 000 
80 000 

323 970 
 

30 000 
1 000 000 

250 000 
350 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233 872 
 
 
 
 

800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 004 657 
 
 
 
 

172 000 
 
 

68 000 
275 750 

 

  

Pkt 2  

Bruk av premiefondet reduseres med kr 500 000  
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VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033 X43  

Arkivsaksnr.: 20/10    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/20 Kommunestyret 22.10.2020 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra Valgnemnda, om å velge tre medlemmer og tre 

varamedlemmer, menn som kvinner, til forliksrådet for perioden 1.1.2021-31.12.2024.  

Det foretas også særskilt valg av formann blant de tre forliksrådsmedlemmene som er valgt. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

I hver kommune skal det være et forliksråd. 

 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og 

blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den 

rekkefølge oppnevnelsen viser. 

 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre 

som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i denne sted. 

 

Sekretariatsoppgavene til forliksrådet er en av politiets sivile oppgaver. 

 

Forliksrådet behandler bare sivile saker, ikke straffesaker. Sivile saker blir også kalt tvistemål. 

Som regel blir alle sivile saker behandlet i forliksrådet. Deretter kan de bli sendt til tingretten. 

 

Domstolloven § 53 gjelder også for forliksrådets medlemmer, dvs at forliksrådsmedlemmene 

må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftelige (pålitelige, 

tillitsvekkende; i rettsspråket betalingsdyktige, solvent) og som ikke er fradømt stemmerett i 

offentlige anliggende.  

 

I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

Vedkommende må ha fylt 25 år 

Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. § 70 nr 1 

Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og 

som behersker norsk skriftlig og muntlig godt 

 

Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg. 

 

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74 

tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som 

lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet. 
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Departementet understreker, i skriv datert 21.12.2015 (en redegjørelse for reglene) at valg av 

forliksråd ikke er et valg av politiske råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til 

personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare 

kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele 

forliksrådet på en gang. 

 

Valget innberettes til fylkesmannen (Domstolloven § 58). Finner han valget lovlig, utferdiger 

han oppnevnelse for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers påbyr han 

at det i fornøden utstrekning skal holdes nytt valg. 

Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet. 

 

For perioden 1.1.2017-31.12.2020 har Forliksrådets medlemmer i Træna bestått av: 

 

Fast: 

Per Pedersen – leder 

Tove Ruth Olsen 

Anja Antonsen 

 

Vara: 

Anita Reine 

Malin J. Røssvoll 

Thor Jeppesen. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra Valgnemnda, om å velge tre medlemmer og tre 

varamedlemmer, menn som kvinner, til forliksrådet for perioden 1.1.2021-31.12.2024. Det 

foretas også særskilt valg av formann blant de tre forliksrådsmedlemmene som er valgt. 

 

 

Træna 15.10.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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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 

63/20 Kommunestyret 22.10.2020 

 

INNSTILLING: 

Bjørn Olsen gis fritak, av helsemessige årsaker, fra sin posisjon som medlem av Træna 

formannskap for resten av valgperioden 2019 – 2023. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Bjørn Olsen om fritak fra sin posisjon som medlem av formannskapet i Træna 

kommune, datert 01-10-2020. 

 

Fakta: 

Olsen søker av helsemessige årsaker om fritak fra sitt politiske verv som medlem av Træna 

formannskap. 

Han opplyser ikke hvor lenge han søker om fritak, men saksbehandler går ut fra at det er for 

resten av valgperioden 2019 – 2023. 

 

Kommuneloven § 7-9 Uttreden og fritak sier følgende i andre ledd: 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 

eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 

midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på 

om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli 

valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker 

om det. 

 

Olsen har vedlagt søknaden en legeerklæring som anbefaler at han av helsemessige årsaker 

søker om fritak.  

Om fritak innvilges vil Trond Vegard Sletten gå inn som fast medlem av Træna formannskap, 

som da vil ha følgende medlemmer og varamedlemmer: 

 

Faste representanter:      Vararepresentanter: 

Jan Helge Andersen      Jan Agnar Willumsen 

Marianne Olsen Sjøset     Ida K. W. Holmen 

Kristine Monsen      Nina Blomsø 

Trond Vegard Sletten  

Lena Holmen       Geir Anders Sjøset 

 

Vurdering: 



  Sak 63/20 

 

 Side 24 av 24   

 

Fritaksgrunn kan ifølge kommuneloven § 7-9 være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller 

andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de pliktene vervet medfører. 

Avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig. Ut fra det råd legeerklæringen gir 

anbefaler rådmannen at Bjørn Olsen gis fritak, av helsemessige årsaker, fra sin posisjon som 

medlem av Træna formannskap for resten av valgperioden 2019 – 2023.  

 

Træna 12.10.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 


