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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/66    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

 

«Stans deporteringen til Afghanistan» -  

Oppfordring fra ordfører i Fauske kommune om at alle landets kommunestyrer vedtar 

likelydende uttalelse som Fauske kommune har gjort. 

Fauske sin uttalelse ligger vedlagt sak –  referat og meldinger. 
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SAMARBEIDSAVTALE - NORDLAND FYLKESKOMMUNE OG KOMMUNE - 

FOLKEHELSEARBEID 

 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: F03  

Arkivsaksnr.: 13/65    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/18 Formannskap 12.03.2018 

2/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre inngår forpliktende samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 

2018- 2021.  

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Utkast til ny samarbeidsavtale er utarbeidet med utgangspunkt i avtalen for perioden 2014-

2016, ekstern evaluering av samarbeidsavtalen og kommunenes og fylkeskommunens 

erfaringer fra perioden. Den viktigste endringen fra forrige avtaleperiode er at avtalen nå vil 

være likelydende for alle kommuner. Avtalen inneholder to obligatoriske resultatområder; 

helsefremmende barnehage og skole og bo- og nærmiljø. Ut over dette kan kommunen selv 

velge hvilke resultatområder som prioriteres for hvert avtaleår. 

 

Partenes øvrige forpliktelser er nedfelt i avtalen. Den fylkeskommunale årlige økonomiske 

støtten bestemmes av fylkestingets behandling i desember av årsbudsjettet for kommende år. 

Alle kommuner vil fra og med 2018 få likelydende tilskuddsbeløp. Forutsatt at alle 44 

kommuner inngår ny samarbeidsavtale fra og med 2018 vil tilskuddet for 2018 bli ca. 200.000,-

.  

 

Seksjon folkehelse i fylkeskommunen vil gjennomføre møter med kommunene via regionale 

nettverk i løpet av våren 2018. Tema for disse møtene vil være veiledning i utarbeidelse av 

kommunens tiltaksplan. Kommunenes frist for å utarbeide tiltaksplan for 2018 er 20. mai.   

 

Økonomiske konsekvenser: 

Av rammetilskuddet kan kr 100.000,- benyttes til folkehelsekoordinatorstilling, under 

forutsetning av at kommunen bruker minst tilsvarende beløp til stillingsressurs. Ut over dette 

skal kommunen dekke administrative kostnader ved gjennomføringen av avtalen, herunder 

lønn- og reisekostnader, kontorhold, diett, m.m. Gjennom denne avtalen forplikter kommunen 

å delta i møter og nettverkssamlinger med kommuner og fylkeskommune knyttet til 

folkehelsearbeidet. 
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Fylkeskommunen har utarbeidet utkast til maler for kommunenes rapportering på 

samarbeidsavtalen (tiltaksplan med budsjett, rapportering på tiltak og organisering, 

økonomirapportering. 

 

Vedlegg: 

Samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid - 2018 

Avtalerapportering 

 

 

Træna 06.03.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Pernille Øijord 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre inngår forpliktende samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 

2018- 2021.  

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 19/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre inngår forpliktende samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 

2018- 2021.  
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RENT HAV UNDER POLARSIRKELEN - INNSAMLING AV MARINT AVFALL 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: M52  

Arkivsaksnr.: 17/225    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/18 Formannskap 12.03.2018 

3/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Ett månedsverk pr. år legges under konsulentstilling teknisk sektor. 

2. Det tilføres inntil 50.000,- pr. år i 3 år til prosjektet. For 2018 finansieres midlene ved 

bruk av disposisjonsfond. For 2019 og 2020 bakes tilskuddet inn i kommunens 

driftsbudsjett. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Bakgrunnen for saken er en invitasjon til samarbeid om innsamling av marint avfall et regionalt 

perspektiv. Representantskapsmøtet i HAF og års- og rådsmøtet i Polarsirkelen friluftsråd har 

bedt om at det iverksettes et arbeid som sikrer innsamling av marint avfall i egen region. 

Administrasjonen i HAF og Polarsirkelen friluftsråd har derfor i fellesskap gjennomført et 

utviklingsarbeid som har resultert i beskrivelsen av prosjektet «Rent hav under Polarsirkelen». 

 

Fakta: 

Nasjonal politikk er i grove trekk slik at innsamling av marint avfall skal skje ved frivillig 

innsats. Det er utviklet tilskuddsordninger hvor man søker om å få dekket utgifter til frakt av 

innsamlet avfall fra samlingssted til depot/foredlingsanlegg. Erfaring tilsier at lokal mobilisering 

bør gjennomføres for å sikre frivillig innsats i lokalsamfunn. Videre er det viktig at den frivillige 

innsatsen koordineres med en smidig og profesjonell henteordning. For vår regions del 

innbefatter dette båt, bil og helikopter.  

 

Grunnet mulighetene til å innhente eksterne tilskudd er prosjektet sammensatt av tre 

samhandlende prosjekt som er innbyrdes avhengige av hverandre. 

1. Lokal mobilisering og koordinering. Prosjekteier er Polarsirkelen friluftsråd 

2. Transport fra fjære til vei. Prosjekteier er hver enkelt kommune. 

3. Transport fra samlingssted ved vei til depot/foredlingsanlegg. Prosjekteier er HAF. 

 

Målet er at dette 3-årige prosjektet skal resultere i en permanent ordning for å forebygge og 

samle inn marint avfall. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Eksisterende tilskuddsordninger krever egenandel for å lønne noen til å koordinere og 

gjennomføre lokalt mobiliseringsarbeid. Følgende bidrag er etterspurt: 
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1. Oppnevning av 1 administrativt ansatt som kan bruke arbeidstid for å delta i en regional 

prosjektgruppe samt bidra i arbeidet med lokal mobilisering og transportkoordinering i 

egen kommune (ca. 1. månedsverk pr. år) 

2. Prosjekttilskudd på inntil kr. 50.000,- pr. år i 3 år for å fullfinansiere prosjekt nr. 1. 

 

Vurdering: 

Rådmannen innstiller på deltakelse i prosjektet.  

Administrativt ansatt foreslås lagt under konsulentstilling på teknisk sektor. I inneværende år 

foreslås tilskuddet på inntil 50.000,- finansiert gjennom disposisjonsfondet. For 2019 og 2020 

bør tilskuddet bakes inn i kommunens driftsbudsjett. 

 

Vedlegg: 

Prosjektbeskrivelse 

 

Træna 12.03.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Ett månedsverk pr. år legges under konsulentstilling teknisk sektor. 

2. Det tilføres inntil 50.000,- pr. år i 3 år til prosjektet. For 2018 finansieres midlene ved 

bruk av disposisjonsfond. For 2019 og 2020 bakes tilskuddet inn i kommunens 

driftsbudsjett. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 23/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Ett månedsverk pr. år legges under konsulentstilling teknisk sektor. 

2. Det tilføres inntil 50.000,- pr. år i 3 år til prosjektet. For 2018 finansieres midlene ved 

bruk av disposisjonsfond. For 2019 og 2020 bakes tilskuddet inn i kommunens 

driftsbudsjett. 
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UNGDOMSKLUBBEN - ROCK MOT RUS 2018 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: C14  

Arkivsaksnr.: 18/46    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/18 Formannskap 12.03.2018 

4/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Ungdomsklubben gis støtte på kr 16 000 til sin reise til Andenes og Rock mot Rus 23-

25 mars 2018. 

2. Tilskuddet tas fra bundet fond «Rusforebyggende tiltak ungdom». 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Ungdomsklubben Sjøsprøyt datert 23.01.2018. 

 

Fakta: 

Ungdomsklubben ved Jim og Marianne planlegger en tur til Andenes og Rock mot Rus 23-25 

mars 2018, og søker støtte fra Træna kommune til reisen. 

Rock mot Rus på Andenes har vært et årlig arrangement siden 1983, noe som gjør denne 

særegne festivalen ytterst i havgapet til landets eldste og største ungdomsfestival. De skriver i 

sin søknad at arrangementet er blitt et ungdomskulturelt fyrtårn med stor betydning både for 

nordlendinger, og i landet for øvrig.  

 

Rock mot Rus er et selvstendig prosjekt drevet, organisert og eid av ungdom i Andøy. 

Ungdomsklubben mener at de vil være artig å delta, og få sjekket ut andre typer festivaler, 

knytte kontakter og få nye impulser. 

 

Budsjettet for reisen er på nesten 48 000, turen er tenkt finansiert gjennom egenandel, 

ungdomsklubb / aktiviteter, flaskepanting, Trænafestivalen og forhåpentligvis Træna 

kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er ikke, over Træna kommunes driftsbudsjett 2018, midler til å finansiere et tilskudd til en 

slik tur som ungdomsklubben planlegger. 

Det er derimot et bundet fond – «Rusforebyggende tiltak ungdom», som kan benyttes til å gi et 

tilskudd til ungdommens tur. 

 

Vurdering: 

Rådmannen mener at dette er et flott tiltak for å være med på for våre ungdommer. Det gir 

dem en mulighet til å delta på en rusfri festival sammen med andre ungdommer. 
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Rådmannen anbefaler derfor at Ungdomsklubben gis et tilskudd på kr 16 000,-, som er en 

tredel av budsjettet for reisen. Støtten dekkes ved bruk av bundet fond «Rusforebyggende 

tiltak ungdom». 

 

Træna 07.03.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Ungdomsklubben gis støtte på kr 16 000 til sin reise til Andenes og Rock mot Rus 23-

25 mars 2018. 

2. Tilskuddet tas fra bundet fond «Rusforebyggende tiltak ungdom». 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 22/18 

 

Behandling: 

Ordfører ba om en nærmere orientering om hvilke kostnader som lå til grunn for søknaden. 

Kostnader er som følger: Leie av buss kr 20 000, ferge kr 7 000, overnatting kr 3 500, tørrmat 

kr 2 000 og festivalpass kr 15 000. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Ungdomsklubben gis støtte på kr 16 000 til sin reise til Andenes og Rock mot Rus 23-

25 mars 2018. 

2. Tilskuddet tas fra bundet fond «Rusforebyggende tiltak ungdom». 
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UTSTYR TIL TRÆNA BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: M80  

Arkivsaksnr.: 17/194    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

 

21/18 Formannskap 12.03.2018 

5/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Det tilføres kr 200 000,- til kjøp av utstyr til Træna Brann- og redningstjeneste i 

henhold til vedlagte liste, inkludert ny brannstige. 

2. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn /Fakta: 

Det vises til kommunestyrets vedtak i møte 26.10.2017 sak 38/17, hvor følgende vedtak ble 

gjort: 

1. Det kjøpes inn 2 nye vannpumper. Total kostnad settes til kr 110.000,-. Beløpet 

belastes Investeringsfond. 

2. Formannskapet ber rådmannen om en kostnadsberegnet oversikt over annet nødvendig 

utstyr som må fornyes/anskaffes. Det legges frem til neste møte i formannskapet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er på driftsbudsjettet for 2018 avsatt et lite beløp til innkjøp av utstyr til brannvern, dette 

er på langt nær ikke nok til å foreta den nødvendige investeringen av utstyr som det er behov 

for. Det er i tillegg nødvendig med kursing og opplæring av ansatte, noe som det budsjetterte 

beløpet tenkes omdisponert til. 

 

Det er ved inngangen til 2018 ca. kr 1.1 mill i disponibel saldo på disposisjonsfondet, da er 

eventuelle avsetninger 2017, 2018 tatt med. Dette betyr at det er midler tilgjengelig for 

nødvendig investering til Træna brann- og redningstjeneste. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at skissert investering i utstyr til Træna brann- og redningstjeneste gjøres 

ved bruk at midler fra disposisjonsfondet. 

 

Vedlegg: 

Oversikt over utstyr og priser 

 

 

 

 

Træna 07.03.2018  
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Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Det tilføres kr 200 000,- til kjøp av utstyr til Træna Brann- og redningstjeneste i 

henhold til vedlagte liste, inkludert ny brannstige. 

2. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 21/18 

 

Behandling: 

Lena Holmen ba om å få sin habilitet vurdert, da ansatt A.K. Danielsen, som har bidratt til å 

innhente priser på utstyr, er hennes samboer. Hun ble enstemmig erklært habil. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Det tilføres kr 200 000,- til kjøp av utstyr til Træna Brann- og redningstjeneste i 

henhold til vedlagte liste, inkludert ny brannstige. 

2. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
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REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG 

REGNSKAP 2017 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 18/2    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Formannskap 12.03.2018 

6/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

 Kr 63 540,- ubenyttet lån til Odd Magne Svendsen (F-sak 12/16) tilbakeføres 

næringsfond Regionale utviklingsmidler. 

 Kr 8 678 i ubenyttet tilskudd til Aloha Blomsø (F-sak 35/16) tilbakeføres næringsfond 

Regionale utviklingsmidler. 

 Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale 

utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2017. 

 For mye utbetalt tilskudd til Trolle Blå AS, kr 10 691,- inndrives. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Fylkestingssak 048/2017 – Kommunale næringsfond og gründerfond 2017. Her ble Træna 

kommune tildelt kr 350 000 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. 

 

Træna kommune har i 2017 gitt følgende vedtak / tilsagn, som medfører bruk av de regionale 

utviklingsmidlene:  

 

F-sak 25/17  Investeringstilskudd til Trolle Blå AS  

(Havfolkets Hus); nytt lydanlegg og  
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opprusting av kjøkkenet og lager/oppbevaring.  kr 60 000 

Det er ved en feiltakelse utbetalt kr 10 691 for mye  

i tilskudd til Trolle Blå AS; beløpet er ikke krevd  

tilbakebetalt.       kr 10 691 

F-sak 46/17 Tilskudd til Træna Båtforening; platting/terrasse i  

  Medlemshavna      kr 32 000 

F-sak 48/17 Tilskudd til Træna Snekkerservice AS; tilrettelegging 

  Av bygg samt kjøp av maskin/utstyr    kr 100 000 

K-sak 47/17 Støtte til utviklingsprosjektet for årene  

  2018, 2019 og 2020      kr 300 000 

F-sak 60/17 Tilskudd til Selvær Bygdeutvikling; flytekai/ 

  gjestekai i Selvær      kr   50 000 

F-sak 69/17 Tilskudd til TBS Verksted AS; utvikling av en  

  Båtmodell som skal CE-godkjennes og produseres 

  på Træna       kr 150 000 

   

Til administrasjon av årlige tildelte midler kan 5 % benyttes – for Træna vil dette for 2017 utgjøre 

kr 17 500-, 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. 

 

Træna Båtservice AS søkte om støtte på inntil kr 160 000 til et prosjekt for arbeidsledig 

ungdom (K-sak 14/17). Søknaden ble avslått med begrunnelse i at Træna kommune ikke ser at 

det er kommunens plikt å benytte kommunale midler til denne typen tilrettelegging, at dette er 

en plikt som påhviler NAV. 

 

Moen Gård søkte om tilskudd til kjøp av ny traktor, de trakk sin søknad da en annen fikk 

avtale om brøyting på Husøy. 

 

Odd Magne Svendsen ble i 2016 (F-sak 12/16) gitt et ansvarlig lån på kr 63.540 til investering 

i nytt propellsystem på sin fiskebåt, dette er et lån han ikke har benyttet seg av og beløpet 

foreslås tilbakeført næringsfondet. 

 

ALOHA ved Eirin Blomsø ble i 2016 gitt et tilskudd på kr 50 000 og et ansvarlig lån på kr 

40 000 til investering i utstyr og innredning i forbindelse med etablering av kafe og spisested på 

Træna. Av tilskuddet på kr 50 000 gjenstår kr 8.678 som foreslås tilbakeført fondet. 

 

Fondet er tilført et renteinnskudd på kr 1 501 

 

Disponibel saldo på Kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) blir da kr 

124 586,50 pr 31.1.2.2017. 

 

Træna kommune, har slik Oppdragsbrevet fra Nordland fylkeskommune krever, rapportert på 

bruken av midlene for 2016 innen fristen i rapporteringsverktøyet RF 13.50.  

 

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

til et seminar / forelesning, noe som ikke ble gjennomført. 

 

Kommunen har fått midler hvert år etter dette, disse midlene er heller ikke benyttet, saldo på 

dette fondet er derfor ved utgangen av 2017 på kr 120 000. Utviklingsprosjektet planla ett 

arrangement med gründerkurs sammen med Helgeland nærings-nettverk. Dette ble kansellert 

på grunn av dårlig vær og er flyttet til 2018. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at statusoversikt for de regionale utviklingsmidlene / gründerfond 

godkjennes, inkludert at lån til Svendsen og rest tilskudd Aloha tilbakeføres fondet. 

 

Vedlegg: 

Status Regionale utviklingsmidler pr 31.12.2017 

Status Gründerfond pr 31.12.2017 

 

Træna 14.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       Gunn Eliassen 

rådmann         saksbehandler 

 

      

Rådmanns innstilling: 

 Kr 63 540,- ubenyttet lån til Odd Magne Svendsen (F-sak 12/16) tilbakeføres 

næringsfond Regionale utviklingsmidler. 

 Kr 8 678 i ubenyttet tilskudd til Aloha Blomsø (F-sak 35/16) tilbakeføres næringsfond 

Regionale utviklingsmidler. 

 Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale 

utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2017. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 11/18 

 

Behandling: 

Formannskapet ga enstemmig beskjed til Administrasjonen om å inndrive for mye utbetalt 

tilskudd fra Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler til Trolle Blå AS, 

beløpet er på kr 10 691,-. Tilskuddet ble gitt i F-sak 25/17. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 Kr 63 540,- ubenyttet lån til Odd Magne Svendsen (F-sak 12/16) tilbakeføres 

næringsfond Regionale utviklingsmidler. 

 Kr 8 678 i ubenyttet tilskudd til Aloha Blomsø (F-sak 35/16) tilbakeføres næringsfond 

Regionale utviklingsmidler. 

 Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale 

utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2017. 

 For mye utbetalt tilskudd til Trolle Blå AS, kr 10 691,- inndrives. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2017 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 18/3    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Formannskap 12.03.2018 

7/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As virksomhet 

og regnskap 2017. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I Træna kommune vedtekter for kommunalt næringsfond A bokstav B pkt 4a 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. 

 

 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. 

 

 Næringsfond A har i de senere år ikke blitt tilført midler, men i 2017 valgte kommunestyret i møte 

21.06.2017 (K-sak 25/17) å styrke fondet med kr 1 million for videre utlån til næringslivet. 

 

Disponibel saldo på næringsfond A pr 01.01.2017 var på kr 285 959,69. 

 

Innbetalinger og utbetaleringer fra fondet har i 2017 vært: 

 

 K-sak 25/17 Styrking av fondet (fra disposisjonsfond) kr 1 000 000,-. 
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 F-sak 48/17 Utlån Træna Snekkerservice AS kr 170 000,- 

 F-sak 13/17 Utlån Moen Gård kr 100 000,- 

 F-sak 53/17 Utlån Kystfiske AS kr 800 000,- 

 K-sak 45/17 Utlån Sigbjørn Amundsen kr 34 176,- 

 K-sak 46/17Utlån Odd Magne Svendsen kr 101 400,- 

 Administrative kostnader for 2017 (kr 17 500) 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.  

 Renteinntekter på utlån 2017 kr 22 318,56 

 Renter innskudd 2017 kr 1 440,00 

 Avdrag utlån inkludert innbetaling fra Shell Fish AS 2017 kr 511 943,37 

 

For øvrig kan det bemerkes at det pr utgangen av 2016 er gitt tilsagn på lån med kr 550 000,-, 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. 

 

Disponibel saldo på Kommunalt næringsfond A blir da kr 633 585,62 pr 31.12.2017. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at statusoversikt for det kommunale næringsfond A godkjennes 

 

Vedlegg: 

Statusoversikt Kommunalt næringsfond A pr 31.12.2017 

 

 

Træna 14.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       Gunn Eliassen 

rådmann         saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As virksomhet 

og regnskap 2017. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 12/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As virksomhet 

og regnskap 2017. 
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HAVBRUKSFONDET - UTBETALING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U40  

Arkivsaksnr.: 15/361    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Formannskap 12.03.2018 

8/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

Årlig utbetaling fra Havbruksfondet tilføres kommunalt næringsfond A. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

21.12.2017 fikk Træna kommune utbetalt kr 50 044,18 fra Havbruksfondet. 

 

Fakta: 

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Gjennom havbruksfondet skal 

80 pst. av konsesjonsinntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom 

kommuner og fylkeskommuner. 

 

Det er ifølge brev datert 18.01.2018 fra kommunal- og moderniseringsdepartemetet til 

fylkesmennene ikke lagt noen bindinger på inntektene fra statens side. Dette er ubundne midler, 

som ikke er reservert særskilte formål. 

 

Dette er midler som vil bli tilført kommunene hvert år og avsettes ikke disse midlene til 

spesielle formål, vil de «gå inn i den store potten». Hvis det årlige beløpet f.eks avsettes til 

kommunalt næringsfond A, vil en kunne benytte disse midlene til utvikling av vårt næringsliv. 

 

Vurdering: 

Rådmannen forslår derfor at årlig utbetaling fra Havbruksfondet tilføres kommunalt 

næringsfond A. 

 

Vedlegg: 

 Regnskapsføring av kommunens inntekter fra havbruksfondet, datert 18.01.2018 

 Beregningsmodell for utbetalinger fra havbruksfondet 2017 inkludert Oversikt over 

utbetalinger fra havbruksfondet desember 2017 

 

Træna 09.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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Rådmanns innstilling: 

Årlig utbetaling fra Havbruksfondet tilføres kommunalt næringsfond A. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 18/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Årlig utbetaling fra Havbruksfondet tilføres kommunalt næringsfond A. 
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SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL ETABLERING AV HOLMENS 

OVERNATTING - NÆRINGSFOND 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 18/26    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Formannskap 12.03.2018 

9/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Holmens Overnatting AS, orgnr 920049044 gis et lån på kr 550.000 til ombygging/ 

oppussing av gamle Rådhuset til overnattingssted samt til investering i inventar, 

bookingsystem mv. 

2. Lånet belastes hhv Træna næringsfond Regionale utviklingsmidler (kr 200.000) og 

Træna kommunes næringsfond A (kr 350.000).  Lånet gis med 10 års 

tilbakebetalingstid med 3 års rente- og avdragsfrihet.  Rentesats som Husbankens til 

enhver tid flytende rente.  Lånet tilbakebetales med halvårlige terminer. 

3. Tilskudd og lån gis under forutsetning av at det gis bruksendring på bygget fra 

kontorlokaler til overnatting. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Izabela og Jim Frode Holmen datert 2018-01-18. 

 

Fakta: 

I slutten av 2017 kjøpte søkerne gamle rådhus på Træna og har nå startet oppussingen for å 

lage et overnattingssted. 

Holmen Overnatting AS ble registrert i enhetsregisteret 11.12.2017. 

I henhold til søknaden er forretningskonseptet å tilby overnatting, kurs og konferanser til 

besøkende som ønsker et kvalitativt sted å bo på. Huset er dimensjonert for 10 – 12 rom, med 

plass til mellom 25-30 gjester. 

 

Målsettingen for de to første årene er å komme opp i stabil drift, med et belegg på 850 

overnattingsdøgn. Målet etter det andre året er å kunne ansette daglig leder på fulltid. Denne 

satsingen skaper en ny arbeidsplass for daglig leder Izabela Holmen, og kan gi enda flere 

kvinnearbeidsplasser (også med innvandrerbakgrunn). 

 

Prosjektet har en investeringsplan på kr 3 350 000,-.  De søker om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond på kr 250 000 og et lån på kr 350 000 (se vedlagte søknad for total investerings-

/finansieringsbudsjett. 

 

Gamle Rådhuset ligger i et område som er regulert til boligformål. Bygget ble oppført i 1976 

og var brukt som aldershjem frem til 1986, da ble det bruksendret til kontor 
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/administrasjonsbygg. I 2014 fikk bygget en midlertidig bruksendring til at maks 20 personer 

kunne overnatte i bygget, denne tillatelsen gjaldt fram til 31.08.2015. 

 

De nye eierne har ikke søkt om bruksendring av bygget, men etter det saksbehandler får 

opplyst har eierne startet opp arbeidet med å se på hvilke godkjenninger som må til for å kunne 

få en slik bruksendring. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Status kommunalt næringsfond A – disponibel saldo pr 31.12.2017 kr 633 585,62. 

Dette fondet har i de senere år blitt brukt til utlån, slik at fondet ikke tappes helt ved å gi 

tilskudd, saldoen tilsier at det kan gis et lån til Holmens Overnatting fra dette fondet, slik 

omsøkt. 

 

Status på kommunalt næringsfond Regionale Utviklingsmidler (RU) var ved årsskiftet på kr 

125 586,50. Om det gis tilskudd til de andre mottatte søknader er det ikke penger igjen på RU, 

før en eventuelt får påfyll fra Nordland fylkeskommune. Saken om bevilgning vil, etter det 

saksbehandler har fått opplyst, komme til behandling på fylkestinget i april.  

 

Utviklingsprosjektet fikk i F-sak 59/17 et tilsagn fra RU på kr 300 000 (kr 100 000 pr år). Det 

vil ikke bli utbetalt mer enn kr 100 000 i 2018, de gjenværende 200 000 kr kan være mulig å 

benytte i tilskudd til Holmens Overnatting – all den stund Nfk vil bevilge nye midler til 

næringsfond i april. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Holmens Overnatting gis et tilskudd på kr 200 000 og et lån på kr 

350 000 til oppussing og investering i inventar, bookingsystem m.m, under forutsetning av at 

det gis bruksendring på bygget fra kontorlokaler til overnattingssted. 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om lån og tilskudd Holmens Overnatting Træna 

2. Forretningsplan for Holmens Overnatting 

 

Træna 26.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Holmens Overnatting AS, org.nr 920 049 044 gis et tilskudd på kr 200 000,- til 

oppussing av gamle Rådhus.  

2. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) og 

utbetales mot dokumenterte utgifter. 

3. Holmens Overnatting AS, org.nr 920 049 044 innvilges et lån på kr 350 000,-  til 

investering i inventar, bookingsystem m.m. 

4. Lånet belastes Træna kommunes næringsfond A med en avdragstid på 7 år, de tre 

første årene avdrags- og rentefritt. Rentesats Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag belaste i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar og 

30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet og lånet skal ha sisteprioritet. 
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5. Tilskudd og lån gis under forutsetning av at det gis bruksendring på bygget fra 

kontorlokaler til overnatting. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 16/18 

 

Behandling: 

Lena Holmen ba om å få sin habilitet vurdert, hennes bror Jim F. Holmen er en av eierne av 

Holmens Overnatting. Lena Holmen ble enstemmig erklært inhabil ihht Forvaltningslovens § 6 

første ledd bokstav b. 

Geir Anders Sjøset tiltrådte møtet under behandling av saken. 

 

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

Forslag til nytt pkt 1: (punktet dekker pkt 1, 2 og 3 i innstillingen) 

 

Holmens Overnatting AS, orgnr 920049044 gis et lån på kr 550.000 til ombygging/ oppussing 

av gamle Rådhuset til overnattingssted samt til investering i inventar, bookingsystem mv. 

 

Nytt pkt 2: (erstatter innstillingens pkt 4) 

 

Lånet belastes hhv Træna næringsfond Regionale utviklingsmidler (kr 200.000) og Træna 

kommunes næringsfond A (kr 350.000).  Lånet gis med 10 års tilbakebetalingstid med 3 års 

rente- og avdragsfrihet.  Rentesats som Husbankens til enhver tid flytende rente.  Lånet 

tilbakebetales med halvårlige terminer. 

 

Innstillingens pkt. 5 blir pkt. 3 i forslaget til vedtak. 

 

Træna AP ba om et gruppemøte. 

 

Felleslistens endringsforslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

Mindretallet stemte for rådmannens innstilling. 

 

Saken sendes videre til endelig avgjørelse i Kommunestyret, med bakgrunn i at lånetilsagnet på 

kr 350 000 fra næringsfond A vil bidra til at dette fondets grunnkapital vil underskride kr 

500 000, jfr vedtatte vedtekter næringsfond A pkt D). 

 

Vedtak: 

1. Holmens Overnatting AS, orgnr 920049044 gis et lån på kr 550.000 til ombygging/ 

oppussing av gamle Rådhuset til overnattingssted samt til investering i inventar, 

bookingsystem mv. 

2. Lånet belastes hhv Træna næringsfond Regionale utviklingsmidler (kr 200.000) og 

Træna kommunes næringsfond A (kr 350.000).  Lånet gis med 10 års 

tilbakebetalingstid med 3 års rente- og avdragsfrihet.  Rentesats som Husbankens til 

enhver tid flytende rente.  Lånet tilbakebetales med halvårlige terminer. 

3. Tilskudd og lån gis under forutsetning av at det gis bruksendring på bygget fra 

kontorlokaler til overnatting. 
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ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: F82  

Arkivsaksnr.: 17/135    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Formannskap 12.03.2018 

10/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

1. I henhold til ekteskapsloven § 12b er det ordfører og varaordfører som har 

vigselsmyndighet på vegne av Træna kommune. 

2. Træna kommune tilbyr vigsler til andre kommuners innbyggere på samme betingelser 

som egne innbyggere. 

3. «Petter Dass-kapellet» fungerer som seremonirom. 

4. Informasjon om kommunale vigsler legges ut på kommunens hjemmeside. 

5. Vedlagte forslag til nærmere retningslinjer vedtas med endringer. 

6. Retningslinjene tas opp til vurdering etter to år. 

7. Vigsler foregår mandag – lørdag kl 09.00 – 17.00. Utover denne tiden betales det kr 

500,- for de med bostedsadresse i Træna kommune. Personer uten bostedsadresse i 

Træna kommune betaler kr 500,- uavhengig av tidspunktet vigselen foregår på. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I statsråd 1. september 2017 ble det vedtatt endringer i ekteskapsloven og i lov om notarius 

publicus, som gir en overføring av vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene. 

Endringene gjelder fra 1.1.2018. 

 

Fakta: 

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om 

inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3.  

 

Kommunen som vigselsmyndighet 

Lovendringen innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte 

som kommunestyret selv gir slik myndighet skal gjennomføre vigsler. Ordførere og 

varaordførere før en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret gi 

vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Beslutningen om 

hvem som skal ha vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og varaordfører, skal tas av 

kommunestyret selv og kan ikke overlates til andre. Kommunen må selv vurdere hvem som er 

egnet for oppgaven. Det er ikke krav om spesiell kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene 

blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale. 

 

Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller vigslerens 

ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Kommunestyret kan også når som helst trekke 

tilbake vigselsmyndigheten. 
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Kommunen må ha oversikt over hvem som til enhver tid er vigslere. At vigsler har 

vigselsmyndighet er et vilkår for at ekteskapsinngåelsen er gyldig. For å unngå hyppige skifter 

av hvem som har vigselsmyndighet, og eventuell usikkerhet knyttet til dette, anbefaler 

departementet at det gis vigselsmyndighet for en lengre periode. Det anbefales også at det ikke 

tildeles vigselsmyndighet bare for engangstilfeller. 

 

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen til folkeregistermyndigheten legge ved 

dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. Dette innebærer at tildeling av vigselsmyndighet må 

være skriftlig. 

 

En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen 

gjennomføres, handler vigselen på vegne av den kommunen han er folkevalgt eller ansatt i, for 

eksempel når det gjelder regler for dekning av merutgifter ved vigselen. 

 

Tilbud om vigsel 

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som 

ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. 

 

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem 

som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av 

bostedsadresse. 

 

Ekteskapsloven bygger på en forutsetning om at de som oppfyller vilkårene for inngåelse av 

ekteskap og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Det gjelder også personer som 

bare oppholder seg midlertidig i landet. Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for 

utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene skal 

også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette. En slik 

ordning er videreføring av praksis fra borgerlige vigsler i domstolene. 

 

Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere. 

 

Oppgavene: 

 Forberedelse til vigselen 

De som tar kontakt med kommunen om vigsel må få beskjed om at de må ha gyldig 

prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Det er folkeregistermyndigheten som 

utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Prøvingsattesten gis på 

bakgrunn av egenerklæring fra begge brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre 

dokumenter (oppholdstillatelse / dokumentasjon på skifte / anerkjennelse av utenlands 

skilsmisse). Folkeregistermyndigheten skal på bakgrunn av disse opplysningene prøve om 

ekteskapsvilkårene etter norsk rett er oppfylt. 

 

Kommunen bør ha rutiner for når vigsel kan avtales med kommunen, for eksempel tidligst fra 

det tidspunkt det foreligger gyldig prøvingsattest. 

 

Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler, men det er viktig at tilbudet er 

tilgjengelig. Tilbudet i kommunen skal dekke etterspørsel på en god måte. Departementet 

legger til grunn at kommunen har rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og kan 

gjøres tilgjengelig for vigsler. 
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 Gjennomføring av vigselen 

I lovforarbeidene har departementet uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for 

vigselens seremonielle karakter, uavhengig av hvem som gjennomfører vigslene. Rammen 

rundt vigselen, som bruk av det borgerlige vigselsformularet og egnet lokale, er av stor 

betydning for om seremonien oppleves som høytidelig og verdig. 

 

Det borgerlige vigselsformularet setter en ramme rundt hva vigselsseremonien skal inneholde. 

Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudefolkene 

ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold. 

 

Før vigsel foretas, skal vigsleren motta prøvingsattest som viser at ekteskapsvilkårene er 

prøvet. Brudefolkene bør legitimere seg for å vise at de er de samme personene som det er 

foretatt prøving for. Til dette kan for eksempel pass, førerkort og bankkort fremlegges. 

 

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forlovere eller to andre myndige 

personer. Dersom brudefolkene ikke selv vil stille med vitner, kan kommunen stille med vitner. 

 

 Melding om vigsel og registrering 

Prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok. 

Skjemaets del om Melding om vigsel / Vigselsbok skal fylles ut av vigsler. Samtlige spørsmål 

på vigselsmeldingen skal besvares så langt de passer. Brudefolkene og vitnene skal også 

undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til folkeregistermyndigheten 

senest innen tre dager. 

 

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen legge ved dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. 

For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. 

 

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig 

vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten. Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok 

med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

I Prop. 91 L (2016–2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. 

(oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport ble 

det foreslått å overføre myndighet til å foreta vigsel fra domstolene til kommunene. Forslaget 

ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Overføringen av oppgaven fra domstolene til 

kommunene vil skje fra 1. januar 2018. Som følge av dette foreslås det å overføre 3 mill. 

kroner fra Justis- og beredskapsdepartementets budsjett (kap. 410, post 01) til 

rammetilskuddet til kommunene. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2017–2018) fra Barne- og 

likestillingsdepartementet. 

 

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vigsler. Vigselstilbudet skal 

være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men 

som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her. 

 

Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut 

over det vanlige tilbudet om tid og sted. Med vanlig tid menes både tidspunktet for vigsel og 

vigselens varighet. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen. 
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Kostnader som kan kreves dekket av kommunen er for eksempel utgifter for vigsler, transport 

og oppvarming av lokale. Det er ikke anledning for kommunen til å ta betaling ut over dekning 

av nødvendige (mer)kostnader. 

 

Krav om betaling for vigsler bør fastsettes i egne bestemmelser. Slike bestemmelser bør angi at 

det kan tas betaling, hvilke typer kostnader betaling skal dekke og hvilke satser som gjelder for 

de enkelte kostnadene. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med overtakelse av vigselsmyndigheten er det flere spørsmål kommunestyret må 

ta stilling til: 

 Er det behov for at flere personer gis vigselsmyndighet? 

Det er ikke statistikk for Træna kommune på dette området i og med at vi ikke har tingrett her 

ute, brudefolkene kan fritt velge hvilken tingrett de vil gifte seg i. 

 

 Skal det åpnes for å vie andre enn de som har krav på det? Skal de i så fall tas betalt for 

disse vigslene? 

Kommunen plikter å tilby gratis vigsler til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i 

Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her. 

Kommunen kan også åpne for å vie andre enn sine innbyggere. For disse kan kommunen kreve 

å få dekket sine utgifter. 

 

Det vil trolig ikke være stor pågang av andre enn egne innbyggere som ønsker å gifte seg i 

Træna kommune. Dersom noen ønsker å vies her vil det trolig være grunnet en tilknytning til 

kommunen. Rådmannen anbefaler derfor at kommunen stiller seg positiv dersom vi får slike 

henvendelser. 

 

Da kommunens utgifter ved vigsler i arbeidstiden på hverdager ikke er særlig store, anbefales 

det at betingelsene for andre kommuners innbyggere settes lik som for egne innbyggere. 

 

 Hva skal være «vanlig tilbud om tid og sted?» 

Forskriften sier «Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen 

tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted.» Kommunen har dermed anledning til 

å få dekket merkostnader i forbindelse med vigsler som holdes utenfor det kommunen oppgir 

som vanlig tid og sted. 

 

Hva som er vanlig tid og sted er derimot ikke nærmere bestemt, men departementet sier «i 

ordinær åpningstid». Det er derfor nærliggende å sette åpningstiden på rådhuset som er kl 

09.00 – 15.00 mandag til fredag. Spørsmålet er da om det skal settes en takst for vigsler på 

kveld og helg. Det varierer hva andre kommune gjør. 

 

Det kan være vanskelig å sette en sum for vigslene, da det avhenger av hvem som vier, når og 

hvor vigselen finner sted. Vigsler på helg og kveld medfører større utgifter for kommunen enn 

vigsler på dagtid på hverdager, så det er naturlig at vigsler utenfor normal arbeidstid har en 

kostnad for brudefolkene. Kommunen kan kun ta betalt for utgiftene vi har. Det anbefales at 

for vigsel på lørdag eller utenfor ordinær åpningstid, betales et gebyr på kr 500,-, samt at om 

brudeparet ønsker et lokale der det må betales leie, må brudeparet selv dekke leien. Og ved 

andre ønsker kan kommunen kreve gebyr tilsvarende ekstrakostnadene. 
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 Skal det være noen tidsfrister for å avtale tid for vigsel? 

Det kan ta opptil 3 uker å få prøvingsattesten fra Skatteetaten. Den er gyldig i 4 måneder etter 

utstedelse. For å få satt av tid og booket rom bør det settes en frist på i alle fall tre uker før 

vielsen skal finne sted. Ønsker om vigsler før tre uker skal også godtas dersom det er mulig. 

 

 Hva skal være seremonirom? 

Rådmannen anbefaler at kantinen på rådhuset og «Petter Dass Kapellet» benyttes. Det bør 

vurderes om at kommunen skal gå til innkjøp av spesielt utstyr som bord, stoler, blomstervaser 

etc som kun skal benyttes til slike høytidelige anledninger. 

 

Ved ønske eller behov for andre lokaliteter / steder avtales dette nærmere med brudefolket.  

 

 Hvordan skal innbyggerne informeres? 

Informasjon om vigsler må være tilgjengelig på kommunens nettsider; se vedlagte forslag til 

tekst under Politikk, økonomi og administrasjon – Borgerlig vigsel. 

 

 

Vedlegg: 

1. Forslag til Retningslinjer for borgerlig vigsel i Træna kommune 

2. Rundskriv og forskrifter – Kommunale vigsler – datert 21.09.2017 

3. Forskrift om endring i forskrift 20. november 1992 nr 854 om registrering og melding 

av vigsel 

4. Forskrift om kommunale vigsler datert 18.09.2017 

5. Tekst til hjemmesiden 

 

 

Træna 07.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. I henhold til ekteskapsloven § 12b er det ordfører og varaordfører som har 

vigselsmyndighet på vegne av Træna kommune. 

2. Træna kommune tilbyr vigsler til andre kommuners innbyggere på samme betingelser 

som egne innbyggere. 

3. Kantine på Rådhuset eller «Petter Dass-kapellet» fungerer som seremonirom. 

4. Informasjon om kommunale vigsler legges ut på kommunens hjemmeside. 

5. Vedlagte forslag til nærmere retningslinjer vedtas. 

6. Retningslinjene tas opp til vurdering etter to år. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 12.03.2018 sak 8/18 

 

Behandling: 

Træna AP v/ Unni Jakobsen fremmet følgende endringsforslag: 

Pkt 3 endres til: 

«Petter Dass-kapellet» fungerer som seremonirom. 
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Pkt 5 endres til: 

Vedlagte forslag til nærmere retningslinjer med endring jmf pkt 3, vedtas. 

 

Fellesliste Sp/KrF v/ Kåre J. Myhre fremmet følgende endringsforslag: 

Forslag til nytt pkt 7: 

Vigsler foregår mandag – lørdag kl 09.00 – 17.00. Utover denne tiden betales det kr 500,- for 

de med bostedsadresse i Træna kommune. Personer uten bostedsadresse i Træna kommune 

betaler kr 500,- uavhengig av tidspunktet vigselen foregår på. 

Punktet innarbeides i retningslinjene. 

 

Rådmannens innstilling med Træna AP og Fellesliste sine endringsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. I henhold til ekteskapsloven § 12b er det ordfører og varaordfører som har 

vigselsmyndighet på vegne av Træna kommune. 

2. Træna kommune tilbyr vigsler til andre kommuners innbyggere på samme betingelser 

som egne innbyggere. 

3. «Petter Dass-kapellet» fungerer som seremonirom. 

4. Informasjon om kommunale vigsler legges ut på kommunens hjemmeside. 

5. Vedlagte forslag til nærmere retningslinjer vedtas med endringer. 

6. Retningslinjene tas opp til vurdering etter to år. 

7. Vigsler foregår mandag – lørdag kl 09.00 – 17.00. Utover denne tiden betales det kr 

500,- for de med bostedsadresse i Træna kommune. Personer uten bostedsadresse i 

Træna kommune betaler kr 500,- uavhengig av tidspunktet vigselen foregår på. 
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FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2016 OG 

2017 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/5    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 07.02.2018 

11/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

Årsmelding datert 25.01.2018 for 2016 og 2017 godkjennes. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

I Fellesrådets retningslinjer punkt 6, 7ledd heter det: 

«Rådet utarbeider hvert år en melding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for 

kommunestyret til behandling.» 

 

Vedlegg: 

Årsmelding 2016 og 2017 

 

 

Træna 25.01.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Årsmelding datert 25.01.2018 for 2016 og 2017 godkjennes. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede den 07.02.2018 sak 3/18 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Årsmelding datert 25.01.2018 for 2016 og 2017 godkjennes. 
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HØRING - ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: N30  

Arkivsaksnr.: 15/273    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Kommunestyret 23.04.2018 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

Nordland fylkeskommune gjennomfører administrativ høring knyttet til buss og båtruter i 

fylket.  

 

Ruter/avganger som framkommer i vedlagte tabell vurderes tatt bort grunnet lavt belegg. 

Lovpålagt skoleskyss vil ikke bli berørt av eventuelle endringer. 

 

Høringsfrist 17. april 2018. Høringsinnspillene vil bli vurdert i forbindelse med den politiske 

behandlingen av ruteendringer. 

 

Vedlegg: 

Tabell vedlagt høringsbrevet fra Nfk 

 

 

Træna 10.04.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 


