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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/42    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Kommunestyret 27.03.2019 

 

 

Før behandling av sakslisten – vil NAV direktør Cathrine Stavnes avholde en 

presentasjon for kommunestyret om hvordan de i praksis jobber i dagens NAV-kontor. 

 

 

18/115-7 01.02.2019 RÅDM/RÅDM/LHM 662 L62 

48/19 Saksnr 2/19 fra møte 30.01.2019 i Formannskap 

SAKSPROTOKOLL - INVESTERING I NY EL-KJELE OG 

VARMTVANNS-ANLEGG RÅDHUS / SKOLE - NYTT ANBUD  

 

 

Ordfører orienterer: 
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KEMNEREN I HELGELAND - OPPTAK AV NY SAMARBEIDENDE KOMMUNE. 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 200 &01  

Arkivsaksnr.: 17/227    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Formannskap 20.03.2019 

2/19 Kommunestyret 27.03.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune innlemmes i kommunesamarbeid 

«Kemneren i Helgelandsregionen». Forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale 

revideres i tråd med dette. 

2. Vedlagte vedtekter og samarbeidsavtale for «Kemneren i Helgelandsregionen» vedtas, 

og gjøres gjeldende fra det tidspunktet samtlige kommunestyrer i samarbeidet har 

vedtatt likelydende vedtekter.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune har søkt om å bli med i det interkommunale 

samarbeidet «Kemneren i Helgelandsregionen». Saken er behandlet av styret i samarbeidet, 

som anbefaler at Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune tas opp. 

 

Fakta: 

Kemneren i Helgeland er pr. i dag et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27 og 

omfatter pr kommunene Vefsn, Lurøy, Træna og Nesna.  

Træna kommune vedtok i kommunestyre sak 44/17 i møte 15.12.17  å gå inn i samarbeidet. 

Samarbeidet ble endret organisatorisk til et IKS som kommunen sluttet seg til i 

kommunestyresak 19/18 i møte 20.6.18. 

 

Hattfjelldal kommune vedtok å søke om å bli med i samarbeidet 19. september 2018 og 

Vevelstad kommune den 13. februar 2019. 

 

Saken har vært behandlet av styret i Kemneren i Helgeland 4. desember 2018 vedrørende 

opptak av Hattfjelldal kommune og den 6. februar 2019 opptak av Vevelstad kommune. Styret 

anbefaler at begge kommunene tas opp i samarbeidet. 

 

Økonomi: 

Frem til nå har Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune hatt en samarbeidsavtale om 

kemner funksjonen og betalt sin andel til Kemneren i Helgelandsregionen. Inntreden i 

samarbeidet har dermed ingen økonomisk virkning, men bidrar til at kommunene får reell 

innflytelse på selskapet gjennom plasser i styret.  
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Vurdering: 

Som følge av opptaket må §1 i vedtektene endres slik at også Hattfjelldal kommune og 

Vevelstad kommune fremgår av vedtaket.  

I § 9 er ordlyden «Det velges personlige varamedlemmer, en fra hver kommune» endret til: 

«Rådmann utpeker selv sitt varamedlem.» 

 

I samarbeidsavtalen er det  valgt å ta ut setningen i § 8 om økonomi som angir prisen pr 

innbygger ved oppstart. Det er gjort en vurdering av at dette er en setning som er unødvendig 

og kan også skape uklarheter ved fremtidige opptak. Videre i samme paragraf er reglene om 

oppjør avvikende i forhold til lignende samarbeid, hvor oppgjørene skjer ved regnskapets 

avleggelse. Det forslås derfor at man endrer samarbeidsavtalen også på dette punktet. 

 

Videre må paragrafene 1 og to endres slik at Vevelstad kommune og Hattfjelldal kommune 

fremgår. 

 

Vedlegg: 

Vedtekter og samarbeidsavtale, reviderte 2019 

Vedtekter og samarbeidsavtale 2018 

 

 

Træna 11.03.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune innlemmes i kommunesamarbeid 

«Kemneren i Helgelandsregionen». Forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale 

revideres i tråd med dette. 

2. Vedlagte vedtekter og samarbeidsavtale for «Kemneren i Helgelandsregionen» vedtas, 

og gjøres gjeldende fra det tidspunktet samtlige kommunestyrer i samarbeidet har 

vedtatt likelydende vedtekter.  

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 20.03.2019 sak 11/19 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune innlemmes i kommunesamarbeid 

«Kemneren i Helgelandsregionen». Forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale 

revideres i tråd med dette. 

2. Vedlagte vedtekter og samarbeidsavtale for «Kemneren i Helgelandsregionen» vedtas, 

og gjøres gjeldende fra det tidspunktet samtlige kommunestyrer i samarbeidet har 

vedtatt likelydende vedtekter.  
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2016 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/85    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/19 Formannskap 20.03.2019 

3/19 Kommunestyret 27.03.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2016. 

2. Træna kommunestyre tar årsmeldingen for 2016 til orientering 

3. Træna kommunestyre vedtar at følgende disponering av regnskapsmessige overskudd, 

kr 1 370 252,77 avsettes til disposisjonsfond. 

 

 

 

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 med noter for 2016 ble avlagt 28.03.2018 Fristen 

var 15.02.2017.  

Årsmeldingen 2016 ble oversendt revisjonen 7.12.18, fristen var 31.03.2017. 

Revisjonsberetning forelå 13.2.19 og ble behandlet i kontrollutvalget 19.2.19 

 

Vurdering: 

Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 370 353.  

 

Det er overført kr 882 136 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, som er 117 864 

mindre enn budsjettert. Årsaken er at det ikke er behov for hele overføringen til finansiering av 

investeringene. Finansieringen av investeringsbudsjettet skal i utgangspunktet følge budsjettet, 

men det skal ikke inntektsføres mer enn det investeringsregnskapet har behov for. 

 

Den totale budsjetterte investeringsrammen for anleggsmidler var på Kr. 2 239 000 uten mva. 

Regnskapet viser en investering på kr 2 427 436 inkluder mva. og uten mva kr 2 007 749 

 

Salg av boliger og et ekstraordinært utbytte ble avsatt på ubundet kapitalfond med  

kr 6 000 000 
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Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er forbedret, fra 2,3%  i 2015 til 5,1% i 2016. 

Disposisjonsfond i forhold til driftsinntektene er uendret fra 2015 på 9,1%. Korrigeres 

disposisjonsfond for udisponible midler utgjør fondene 5,7% av driftsinntektene.  

Netto lånegjeld utgjør 78,6% av driftsinntektene i 2016 gjennomsnittet på landsbasis er 73,5%. 

Det er ikke foretatt nye låneopptak til investering i 2016, men lånebelastningen er fortsatt stor. 

Træna kommune har utfra disse måltallene et moderat økonomisk handlingsrom. 

 

Vedlegg 

Særutskrift fra kontrollutvalget protokoll sak 03.2019. 

Træna kommune - revisjonsberetning 2016. 

Regnskap og årsberetning for 2016 – sendt ut tidligere 

Hovedoversikter og noter 2016 – sendt ut tidligere 

 

 

Træna 11.03.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2016. 

2. Træna kommunestyre tar årsmeldingen for 2016 til orientering 

3. Træna kommunestyre vedtar følgende disponering av regnskapsmessige overskudd, kr  

1 370 252,77 avsettes til disposisjonsfond. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 20.03.2019 sak 12/19 

 

Behandling: 

Dokumentet «Regnskap og årsberetning 2016» ble gjennomgått side for side, det ble gitt 

anledning til spørsmål underveis. 

 

Ordfører ba om at innstillingens punkt tre ble tilført et «at» etter «Træna kommunestyre 

vedtar….» 

Punkt 3 lyder da som følger: 

3. Træna kommunestyre vedtar at følgende disponering av regnskapsmessige overskudd, 

kr 1 370 252,77 avsettes til disposisjonsfond. 

 

Rådmannens innstilling med ordførers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2016. 

2. Træna kommunestyre tar årsmeldingen for 2016 til orientering 

3. Træna kommunestyre vedtar at følgende disponering av regnskapsmessige overskudd, 

kr 1 370 252,77 avsettes til disposisjonsfond. 
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LOKALITET REDNINGSSKØYTA 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: X27  

Arkivsaksnr.: 14/68    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Formannskap 30.01.2019 

4/19 Kommunestyret 27.03.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Det legges til rette for Redningsskøyta på kommunal tomt 2/20 på Ærøya i Træna 

kommune. 

2. Det anskaffes flytekaianlegg fra Helgeland Marinasystem AS som beskrevet i brev 

datert 08.01.19 fra ingeniør C. U. Bugge. 

3. Det oppføres lagerbygg i umiddelbar nærhet av flytebrygga. Byggets størrelse og 

utforming gjøres i samarbeid med Redningsselskapet. 

4. Det settes av inntil kr 1,7 mill til prosjektet. Beløpet tas opp som lån. 

5. Saken legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning når alle anbud er kommet 

inn. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/fakta: 

Viser til saksfremlegg av 04.06.18. når det gjelder bakgrunn for saken. 

 

Følgende vedtak ble deretter fattet i K-sak 18/18 20.06.18. 

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. 

Arbeidet skal ha utgangspunkt i skriftlig dokumenterte krav og ønsker fra 

Redningsselskapet. Krav og ønsker for kai, bolig og lager må ha spesifiserte 

minimumskrav. Avstand mellom kai og bolig bør spesifiseres. 

2. Ordfører, varaordfører, Jan Agnar Willumsen 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. Referansegruppen utreder følgende alternativer med utgangspunkt i 

Redningsselskapets krav og ønsker: 

a. Kjøp/leie av bolig og kaiområde hos Johannes Bøe og Hege Antonsen. 
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b. Kjøp/leie av område med kai hos Træna Fiskeoppdrett AS (Idar Holmen) på 

Fløttingen, samt kjøp/leie/bygging av bolig og lager i samme område. 

c. Kjøp/leie/bygging av lager i egnet område (Galtneset, Fløttingsundet, 

Torsholmen eller annet område). 

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

 

 

Arbeidsgruppa har etter dette vært på befaring og vurdert de ulike alternativene. 

Det alternativet som til slutt har vært av størst interesse er verdivudert av takstmann og denne 

vurderingen er vedlagt saken. Tomt og flytebrygge i Fallaveien er lagt frem som tilbud til 

kommunen med et utgangspunkt prismessig på 1,5 mill. Vurderingen vedlagt går 

administrasjonen ikke nærmere inn på her, men fakta er at eiendommen pr. i dag er leid som 

base for skyssbåtvirksomhet, uten at det foreligger noen tinglyst avtale om dette. 

Verdivurderingen av anlegget uten tomt er på 160.000,- 

 

Vurdering: 

Træna kommune kan ikke inngå en avtale om kjøp av eiendom med andre enn eier av denne. 

På siste side i vedlagt verdivurdering foreligger et alternativ til kjøp av ovennevnte anlegg; 

Jeg har undersøkt hva et nytt robust anlegg fra Helgeland Marinasystem as (HMS), Mo i 

Rana, vil koste. Det viste seg at HMS har avgitt et tilbud på flytende betongbrygge til Træna 

kommune for ca ett år siden.  

 

Viktige fordeler med betongbrygge fra HMS er: 

Stort fribord, hele 1,0 m, 

Integrert, innstøpt fendring, 

Alternativt puller-arrangement (10 små alternativt 6 store pullere), 

Brygga kan forankres vinkelrett mot land slik at begge langsider kan brukes til fortøyning av 

fartøyer, 

Sterkt reduserte vedlikeholdskostnader sammenliknet med anlegget til Træna Trading as. 

 

Ved å redusere størrelsen på pullerne og redusere bredden på landgangen vil anlegget fra 

HMS koste ca kr 500.000 eks. mva. ferdig forankret på kommunens eiendom i Træna.   

  

Træna kommune har strandtomt der en slik brygge kan legges ut. 

 

Vedlegg: 

Verdivurdering av strandtomt og flytebrygge, Fallaveien fv 421, Træna. 

 

Træna 24.01.2019  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommune kjøper anlegget fra Helgeland Marinasystem AS, som beskrevet av 

ingeniør Carl. U. Bugge i brev datert 08.01.2019. 

2. Pris ca. 500.000,- belastes ubundet investeringsfond. 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 30.01.2019 sak 3/19 

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF fremmet følgende endringsforslag: 

1. Det legges til rette for Redningsskøyta på kommunal tomt 2/20 på Ærøya i Træna 

kommune. 

2. Det anskaffes flytekaianlegg fra Helgeland Marinasystem AS som beskrevet i brev 

datert 08.01.19 fra ingeniør C. U. Bugge. 

3. Det oppføres lagerbygg i umiddelbar nærhet av flytebrygga. Byggets størrelse og 

utforming gjøres i samarbeid med Redningsselskapet. 

4. Det settes av inntil kr 1,7 mill til prosjektet. Beløpet tas opp som lån. 

 

Træna AP ba om et gruppemøte. 

 

Træna AP fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken sendes i retur for å samle alle fakta om kostnader, eierforhold og krav fra 

redningsselskapet i samme sak: 

Saken må inneholde kvalitetssikrede tilbud på Brygge, landgang, lagerbygg og tilførsel av 

strøm og vann. 

Lagerbygget må være i henhold til avtale med redningsselskapet. 

Eierforhold til tomt i Ærøya må være avklart. 

 

Fellesliste Sp/KrF ba om et gruppemøte. 

 

Etter gruppemøte tilføyde Felleslisten et nytt pkt 5 i sitt forslag til vedtak: 

5. Saken legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning når alle anbud er 

kommet inn. 

 

Træna AP ba om et gruppemøte. 

 

Etter gruppemøte gikk formannskapet til avstemming: 

Det forelå da tre ulike forslag til vedtak: 

Træna AP – ble av ordfører ansett som et utsettelsesforslag og ble stemt over først – dette falt 

mot to stemmer.  

Så ble rådmannens innstilling og Felleslistens forslag satt opp mot hverandre; Felleslistens 

forslag til vedtak fikk tre stemmer, Rådmannens innstilling fikk to stemmer. Dermed ble 

Felleslistens forslag til vedtak vedtatt med tre mot to stemmer. 

 

Vedtak: 

1. Det legges til rette for Redningsskøyta på kommunal tomt 2/20 på Ærøya i Træna 

kommune. 

2. Det anskaffes flytekaianlegg fra Helgeland Marinasystem AS som beskrevet i brev 

datert 08.01.19 fra ingeniør C. U. Bugge. 

3. Det oppføres lagerbygg i umiddelbar nærhet av flytebrygga. Byggets størrelse og 

utforming gjøres i samarbeid med Redningsselskapet. 

4. Det settes av inntil kr 1,7 mill til prosjektet. Beløpet tas opp som lån. 

5. Saken legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning når alle anbud er kommet 

inn. 


	VEDTAKS

