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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/181   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/17 Kommunestyret 27.09.2017 

 

INNSTILLING: 

Ordfører orienterer: 

 

• Nytt samferdselskart 
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VALG AV FORMANNSKAP 2015 - 2019 - SUPPLERINGSVALG 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/255   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/17 Kommunestyret 27.09.2017 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Arbeiderpartiets representant Johannes Bøe har tatt utflytting fra Træna kommune. 

Han søker i E-post datert 20.09.17 om fritak fra sine verv som fast medlem i Regionrådet og 

kommunens faste representant i menighetsrådet. 

 

Fakta: 

14. september 2015 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyret i Træna (se eget 

vedlegg – valgprotokoll 2015 pkt E2.2). 

Valg av formannskap ble avholdt i konstituerende møte 28.10.2015, det er etter dette foretatt 

et suppleringsvalg i kommunestyrets møte 01.11.2016 (se egne vedlegg). 

 

Johannes Bøe ble valgt inn som fast representant til Træna kommunestyre på Arbeiderpartiets 

liste, han er også valgt som fast representant i formannskapet og derigjennom som fast 

representant i administrasjonsutvalget. Bøe er også fast representant til Helgeland Regionråd 

for perioden 2015 – 2019 og fast kommunal representant til menighetsrådet 2015 – 2019. 

 

Kommuneloven (KL) § 15 Uttreden. Suspensjon - sier følgende i punktene 1 og 2: 

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 

Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to 

år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. 

 

KL §16 – Opprykk og nyvalg sier: 

1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt 

mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er 

forfall. 

 

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, 

trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt 

hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
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3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 

kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 

valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 

Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre 

enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem 

fra det underrepresenterte kjønn. 

 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt 

utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 

kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 

formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 

 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 

rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller 

fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende 

gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 

 

Trond Vegard Sletten er etter 01.11.2016 første vara på Arbeiderpartiets liste til 

kommunestyret og trer da inn i gruppen som fast medlem. Helmer Langskjær blir da første 

vara, med Marit Stige Bertheussen som siste vara. 

 

Vurdering: 

Politisk delegeringsreglement pkt Rådmannen – Generell myndighet sier følgende: 

Rådmannen fremmer innstilling i alle saker til formannskap, utvalg og til kommunestyret med 

unntak av kontrollutvalget. Saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud 

forberedes av rådmannen, som ikke legger fram innstilling til personvalg. 

 

Rådmannen ber om at det foretas suppleringsvalg til Formannskapet / 

Administrasjonsutvalget samt fast medlem til Helgeland Regionråd og fast kommunal 

representant til menighetsrådet. 

 

Vedlegg: 

Valgprotokoll 2015 pkt E2.2 

Træna kommunestyre pr 01.11.2016 

Formannskap / Administrasjonsutvalg pr 01.11.2016 

E-post fra Johannes Bøe datert 20.09.2017 

 

Træna 20.09.2017  

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VEDTEKTSENDRINGER HELGELAND REGIONRÅD OG HR IKS 

ÅRSMØTESAK 5 OG 6/17 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 026 &00  

Arkivsaksnr.: 17/134   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/17 Formannskap 13.09.2017 

33/17 Kommunestyret 27.09.2017 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune godkjenner de foreslåtte endringer i vedtektene til Helgeland Regionråd og 

Helgeland Regionråd IKS jfr Årsmøtesak 5/17 og Representantskapssak 6/17. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Helgeland Regionråd Årsmøte og Helgeland Regionråd IKS Representantskap behandlet, 

vedtok og godkjente vedtektsendringer i møte på Herøy 26. juni 2017.  

 

Fakta: 

Endringene er sendt over til medlemskommunene for behandling. 

 

Vedtektsendringene i rådet går ut på at Rødøy kommune går ut og Grane kommune blir 

medlem. Konsensus er byttet ut med absolutt flertall. Styret er også borte og en vil i fremtiden 

ha rådsmøter. 

 

Vedtektsendringene i IKS er at Rødøy kommune går ut og Grane kommune blir medlem. 

Konsensus er byttet ut med absolutt flertall. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler å tilslutte seg vedtaket i HR Årsmøtesak 5/17 samt vedtaket i HR IKS 

Representantskapssak 6/17. 

 

Vedlegg: 

HR Årsmøtesak 5/17 

HR IKS Representantskapssak 6/17 

 

 

Træna 04.07.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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Rådmanns innstilling: 

Træna kommune godkjenner de foreslåtte endringer i vedtektene til Helgeland Regionråd og 

Helgeland Regionråd IKS jfr Årsmøtesak 5/17 og Representantskapssak 6/17. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 13.09.2017 sak 45/17 

 

Behandling: 

Ordfører kommenterte at vedlagte utsendte vedtekter ikke er helt korrekte. Han innhenter nye, 

som vil bli vedlagt møtedokumentene til kommunestyrets behandling av saken. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommune godkjenner de foreslåtte endringer i vedtektene til Helgeland Regionråd og 

Helgeland Regionråd IKS jfr Årsmøtesak 5/17 og Representantskapssak 6/17. 
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FOTBALLBANEN - OPPGRADERING 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 231 &52  

Arkivsaksnr.: 16/202   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/17 Formannskap 13.09.2017 

34/17 Kommunestyret 27.09.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune forplikter seg til å bidra til at fotballbanen opprustes til normalt god 

standard og at den løpende vedlikeholdes som fotballbane. 

2. Træna kommune søker om spillemidler til formålet, evt andre tilskuddsordninger til 

dette formålet. 

3. Det iverksettes beskyttende tiltak for å beskytte kunstgressmatta ved andre anledninger 

enn idrettsmessig. Dette tas med i kostnadsoverslaget. 

4. Træna kommune setter av kr 400 000 til opprusting av fotballbanen. Beløpet dekkes 

inn ved bruk av disposisjonsfond. 

5. Prosjektet settes ut på anbud i hht vanlige anbudsregler. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Fotballbanen slik den er i dag ble lagt på slutten av 80-tallet og bærer preg av mange år med 

festival, normal slitasje, til dels dårlig vedlikehold, samt at grunnarbeider i forbindelse med 

opprinnelig gressmatte ikke ble gjort etter anbefaling. Den trenger derfor en opprustning. Den 

er heller ikke godt tilrettelagt for å arrangere festival på uten unødig slitasje. Trænafestivalen 

har befestet sin posisjon på Træna og har en viktig samfunnsfunksjon. Det er viktig å legge til 

rette for en mest mulig smidig løsning for avviklingen av denne, og samtidig sikre at 

fotballbanen ikke ødelegges av en bruk den verken er bygget for eller ment for. 

 

Det har de siste årene vært en økende misnøye ved bruken av fotballbanen og manglende 

vedlikehold og reparasjon.  

 

Trænafestivalen og Træna kommune tok høsten 2016 initiativ til en prosess for å utbedre 

fotballbanen/festivalområdet. Det ble dannet en prosjektgruppe med mål å finne løsninger 

som ivaretar de nye behovene rundt anlegget, nemlig: 

• Træna idrettslags behov for et anlegg der det kan trenes og spille kamper/turneringer 

på. Et anlegg etter dagens standard på fotballbaner. 

• Trænafestivalens behov for et festivalområde med god infrastruktur og minimal fare 

for unødvendig slitasje og som er enklere å vedlikeholde. Det er også ønske om å 

forenkle prosessen med rigging av festivalområdet. 

 

Prosjektgruppen består av: 

• Træna kommune ved rådmann og teknisk sjef. Ordfører har også deltatt på ett møte. 

• Trænafestivalen ved Sverre, Jim og Johannes 
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• Træna Idrettslag ved leder Arve Jørgensen 

• Grunneiere ved Kurt Olsen. 

Det har vært avholdt 3 møter. Grunneier Kurt Olsen har deltatt på ett av disse.   

Økonomiske konsekvenser: 

Prosjektet har en kostnadsramme på ca 2,21 millioner kroner, der Trænafestivalen allerede har 

gjort positivt vedtak om å sette av kr 400 000 til formålet. Det foreslås at Træna kommune 

setter av tilsvarende beløp, samt at det søkes om spillemidler, evt andre tilskuddsordninger til 

formålet. Evt restbeløp bør det være mulig å fremskaffe ved hjelp av kronerulling eller 

innsamling fra innbyggere og næringsliv. Dersom det ikke innvilges spillemidler bør saken 

vurderes på nytt i forhold til økonomisk bidrag fra partene, spesielt Trænafestivalen og 

kommunen, slik at man likevel kommer i mål med oppgraderingen av fotballbanen. 

 

Vurdering: 

Trænafestivalen har innhentet pris på 3 alternative måter å oppruste banen på. Det er kun 

innhentet tilbud fra Træna Trading. Alternativene for opprusting av fotballbanen er: 

• Alt 1: Den gamle banen avrettes med moldholdig grus, som legges på toppen av 

den gamle gressmatten i en tykkelse på ca. 10 cm. 

• Pris totalsum     kr    872 760 

• + Kjørevei rundt banen     kr    234 000 

• Vurdering: Denne løsningen må påregnes å bli skadet med aktivitet som 

skjer ved Trænafestivalen og må påregnes en del årlig vedlikehold. 

 

• Alt 2: Kunstgress, fjerning av gammelt gress, ny avretting med egnet masse. 

• Pris totalsum     kr 1 535 579 

• + Kjørevei rundt banen    kr    234 000  

• Vurdering: Dette er sannsynligvis den beste løsning med tanke på det 

behovet som Trænafestivalen har og med hensyn til vedlikehold. Det 

blir heller ingen begrensning på bruken til fotball som Træna Idrettslag 

har. 

 

• Alt 3: Reparasjon av den gamle gressmatten. Utskjæring av dårlig gress og 

avretting med moldholdig grus, kjøpe utrullbart gress. 

• Pris totalsum     kr    183 822 

• + Kjørevei rundt banen     kr     234 000  

• Vurdering: Denne prisen er usikker da det ikke er utført vurdering 

sammen med eier hvor mye gressmatte som må skiftes ut. Dessuten blir 

ikke dette en fullverdig løsning på grunn av at risiko for skader er 

samme som i dag og at grunnarbeider er veldig dårlige i utgangspunktet 

og ikke blir bedre med dette alternativet.  

• Tilleggsarbeider/-kostnader:  

o Drens/kloakk 

• Ved Langåsen bør det vurderes å legge nytt drens på 6 tommer for å 

drenere vann fra myren ovenfor.  Med forbehold om dybde for drens. 
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Eventuell sprengning kommer som tillegg. Drensrør lengde 130 meter 

dim 6 tommer.  

• Pris etablering drens/kloakk   kr       38 000 

 

o Fast rørledning fra pumpestasjon på festival-camp området til kloakk-

kum ved Træna Gjestegård 

• Pris etablering     kr       34 200 

 

o Kjørbar vei rundt bane: 

• Ligger inne i hvert av de 3 alternativene 

• Usikkerhet om underlag gjør at en beregner total utskiftning av masse 

ned til 30 cm. Legger veiduk og bygger opp med egnet masse til kjørbar 

vei, noe som gjøres med regulerbare masser. 

• Det beregnes 2000 m2 og 595 m3 

• Topplag med 10 cm veigrus gabbro. 

• Pris totalsum                                                                kr 234 000 

 

I siste prosjektgruppemøte ble det bestemt å gå for dyreste alternativet (alternativ 2), med 

kunstgress, + vei rundt, ny drens og kloakk. Ved å legge til en usikkerhetsfaktor på 20 % vil 

totalbudsjettet da bli på ca 2,21 mill. 

Partene (Trænafestivalen, Træna kommune og Træna Idrettslag) avtalte å komme med 

forpliktende uttalelser i denne forbindelse; 

• Trænafestivalen om å dra prosjektet i havn, sammen med kommunen og å gå inn med 

midler i prosjektet 

• Kommunen om at dette vil prioriteres i forhold til søknad om tippemidler 

• Idrettslaget med styrevedtak om å gå inn med midler i prosjektet 

 

Det er usikkert om risikoen for større skader på fotballbanen ved bruk av naturgress kontra 

kunstgress, men kunstgress er mer vanlig ved etablering og oppgradering av fotballbanen i dag 

og når jobben nå først skal gjøres, anbefales det å gå for den beste løsningen. Transportvei 

rundt fotballbanen anses som helt avgjørende, uansett valg av alternativ, for å sikre 

fotballbanen best mulig i forhold til den bruk som er under avvikling av Trænafestivalen. 

 

Vedlegg: 

Tilbud på 3 alternativer fra Træna Trading 

 

 

Træna 13.07.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann 
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Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommune forplikter seg til å bidra til at fotballbanen opprustes til normalt god 

standard og at den løpende vedlikeholdes som fotballbane 

2. Træna kommune søker om spillemidler til formålet, evt andre tilskuddsordninger til 

dette formålet. 

3. Træna kommune setter av kr 400 000 til opprusting av fotballbanen. Beløpet dekkes 

inn ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 13.09.2017 sak 47/17 

 

Behandling: 

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

Nytt pkt 3: 

Det iverksettes beskyttende tiltak for å beskytte kunstgressmatta ved andre anledninger enn 

idrettsmessig. Dette tas med i kostnadsoverslaget. 

Innstillingens pkt 3 blir pkt 4 

Nytt pkt 5: 

Prosjektet settes ut på anbud i hht vanlige anbudsregler. 

 

Arbeiderpartiet hadde et endringsforslag, men mente at Felleslistens endringsforslag dekket 

deres endringsforslag og støtter dette. 

 

Rådmannens innstilling med Felleslistens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommune forplikter seg til å bidra til at fotballbanen opprustes til normalt god 

standard og at den løpende vedlikeholdes som fotballbane. 

2. Træna kommune søker om spillemidler til formålet, evt andre tilskuddsordninger til 

dette formålet. 

3. Det iverksettes beskyttende tiltak for å beskytte kunstgressmatta ved andre anledninger 

enn idrettsmessig. Dette tas med i kostnadsoverslaget. 

4. Træna kommune setter av kr 400 000 til opprusting av fotballbanen. Beløpet dekkes 

inn ved bruk av disposisjonsfond. 

5. Prosjektet settes ut på anbud i hht vanlige anbudsregler. 
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HØRING NFK - ENDRING BÅTRUTER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: N30  

Arkivsaksnr.: 15/273   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/17 Kommunestyret 27.09.2017 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Brev fra Nordland fylkeskommune datert 25.08.2017. 

 

Fakta: 

Nfk skriver blant annet i sitt høringsbrev følgende: 

I forkant av anbudsutlysning på båtrutene Nex I, Nex II, Væran; Ytre Gildeskål og 

Helnessund gjennomføres det administrativ høring knyttet til konkrete endringer i dagens 

drift. Det er tidligere gjennomført høring på større, strukturelle endringer i området. 

 

Endringsforslagene har, i sum, til hensikt å frigjøre et fartøy på dagtid i sommersesongen. 

Det kan gi en mulighet til å etablere nye tilbud mer tilpasset reiselivets behov. 

 

Høringsinstansene bes om å komme med sin uttalelse innen 10. oktober 2017. Det presiseres 

at endringsforslagene ikke er behandlet politisk og at den politiske behandlingen vil finne sted 

når høringen er avsluttet. 

 

Vurdering: 

Saken legges frem for kommunestyret uten innstilling, saken har ikke vært behandlet av 

formannskapet. 

 

Vedlegg: 

Brev fra Nordland fylkeskommune datert 25.08.2017 – Høring – endring båtruter. 

 

 

Træna 18.09.2017  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 


