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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KOMMUNESTYRET  

Møtested: SKYPE evt. TEAMS  

Møtedato: 28.05.2020 Tid: 09:00  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Træna kommunes hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Jan Helge Andersen   

Nestleder Marianne Olsen Sjøset   

Medlem Bjørn Olsen FO  

Medlem Trond Vegard Sletten   

Medlem Jan Agnar Willumsen   

Medlem Kristine Monsen   
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Medlem Nina-Karin Blomsø   

Medlem Per Pedersen   

Medlem Lena Holmen   
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Varamedlem Arve Jørgensen  Bjørn Olsen 

 

Ordfører vil – før møtet – sende ut link for pålogging til Skype evt. Teams 
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/121    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

Ordfører orienterer: 

 Stilling rådmann i Træna kommune 
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HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - FRIKJØP ADMINISTRATIVE RESSURSER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: H10  

Arkivsaksnr.: 18/206    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/20 Formannskap 14.05.2020 

29/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

 

INNSTILLING: 

Træna formannskap ønsker ikke å inngå i et spleiselag for å frikjøpe administrative ressurser, 

for å formalisere og systematisere det kommunale arbeidet med Helgelandssykehuset 2025. 

 

Dette begrunnes med at vedtaket om Sykehusstruktur er fattet av Helseministeren og at 

formannskapet har full tillit til at styret i Helgelandssykehuset vil realisere dette vedtaket til det 

beste for alle på Helgeland. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, 

Vefsn, Vega og Vevelstad har siden januar 2019 stått sammen i prosessene rundt 

Helgelandssykehuset 2025. De 12 kommunene er ulike, med ulike utfordringer som følge av 

denne saken. Det som har bundet de 12 kommunene sammen er utarbeidelsen av en felles 

plattform for samarbeid, der pasientens tilgang på framtidens spesialisthelsetjenester har vært 

hovedfokus. I kommunenes vurderinger har vi lagt hovedvekt på hva som er til beste for 

pasientene på hele Helgeland, og ikke bare den enkelte kommunes primære standpunkt. Dette 

har ført til et samarbeid som har hatt bred gjennomslagskraft og mulighet for påvirkning av 

prosessen.  

 

Helgelandssykehuset 2025 har vært en lang prosess, der informasjonsflyt og kommunikasjon 

ikke alltid er enkelt tilgjengelig. Å holde seg oppdatert og proaktiv, samt å koordinere arbeidet 

for 12 kommuner er en arbeidskrevende prosess, som krever administrative ressurser. I året 

som har gått er det kun Alstahaug og Vefsn som har bidratt inn i arbeidet med felles 

administrative ressurser for å arbeide med sykehussaken. Ressursene har prioritert bort øvrige 

arbeidsoppgaver til fordel for arbeidet med sykehussaken. Ved inngangen til konseptfasen 

anses det hensiktsmessig å kontinuere det interkommunale samarbeidet i denne saken. Mye 

arbeid gjenstår, og det er viktig at kommunene er på banen også i det videre.  

Det foreslås at det rigges et ettårig prosjekt for ivaretakelse av de 12 kommunenes felles 

interesser inn i konseptfasen. En fordeling mellom de 12 kommunen for å finansiere det 

framtidige arbeidet med Helgelandssykehuset 2025 er diskutert på ordførernivå. Saken er også 

tatt opp i arbeidsutvalget til Helgeland interkommunale råd, som også er positive til å bidra 

økonomisk inn i dette samarbeidet.  

 

Mandatet for det videre arbeidet vil overordnet være å arbeide for at helseminister Bent Høies 

vedtak realiseres, uten unødvendig trenering, til det beste for pasientene i de 12 kommunene. 

Ordførerne i de 12 kommunene er styringsgruppe for arbeidet. Det utarbeides en strategiplan 

som skal godkjennes av styringsgruppen. 
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Det stilles administrative ressurser tilsvarende 100 % stilling til rådighet for de 12 kommunene 

inn i dette arbeidet. For å opprettholde fremdrift og kontinuitet i det politiske 

påvirkningsarbeidet med HSYK 2025 anbefales det at kommuneoverlegen i Alstahaug 

kommune og daglig leder i MON frikjøpes for inntil et år i 50 % stilling. I frikjøpsbeløpet 

legges det også inn midler til reise- og oppholdsutgifter. Dersom det vil bli behov for kjøp av 

konsulenttjenester skal dette drøftes i styringsgruppa og bevilges midler utover oppsatt 

budsjett. 

Samlet budsjett estimeres til 1,5 mill. og finansiere med bruk av regionrådets egenkapital med 

kr 500 000, og kr 1 000 000 som fordels kommunene per innbygger. Bindal kommune som 

medlem i Hegland interkommunale råd holdes utenfor dette. Hattfjelldal kommune er en viktig 

og naturlig del av de 12 samarbeidende kommunene, selv om kommunen ikke er medlem av 

Helgeland interkommunale råd, og inngår derfor i spleiselaget. 

Fordeling av kr. 1 000 000 per innbygger/kommune: 

Fordeling av kr 1 mill. på deltagerkommunene iht innbyggertall pr 1. januar 2019 er synliggjort 

i tabell.  

 

1812 Sømna 2 014           24,25 48 840        

1813 Brønnøy 7 916           24,25 191 963     

1815 Vega 1 232           24,25 29 876        

1816 Vevelstad 497              24,25 12 052        

1818 Herøy (Nordland) 1 780           24,25 43 165        

1820 Alstahaug 7 415           24,25 179 814     

1822 Leirfjord 2 320           24,25 56 260        

1824 Vefsn 13 403         24,25 325 023     

1825 Grane 1 493           24,25 36 205        

1826 Hattfjelldal 1 359           24,25 32 956        

1827 Dønna 1 391           24,25 33 732        

1835 Træna 456              24,25 11 058        

41 276         1 000 943  

Innbygger 

per 01.01.19

Beløp per 

innbyggre
SUMKommune

 
 

Budsjett for prosjektet er satt opp som følger: 

HSYK 2025 år 2020 

Utgifter 2020 Beløp 

Lønn i faste stillinger 1 266 000 

Telefongodtgjørelse, trekkpl. 20 000 

Kostgodtgjørelse 30 000 

Km-godtgjørelse 35 000 

Representasjon 50 000 

Konsulenttjenester  0 

Reiseutlegg andre reiser 50 000 

Kurs og seminarer 30 000 

Møtekostnader 30 000 

Utgifter 2020 1 511 000 
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Vurdering: 

Det anbefales at Træna kommune går sammen med de andre kommunene for å formalisere og 

systematisere det kommunale arbeidet med Helgelandssykehuset 2025, konseptfasen. 

 

 

Træna 21.04.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

Rådmanns innstilling: 

 Træna kommune går sammen med kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, 

Hattfjelldal, Herøy, Sømna, Leirfjord, Vefsn, Vega og Vevelstad inn for å formalisere 

og systematisere det kommunale arbeidet med Helgelandssykehuset 2020; 

konseptfasen. 

 Ordførere i de 12 kommunene er styringsgruppe for arbeidet. 

 Det stilles administrative ressurser tilsvarende 100 % stilling til rådighet for de 12 

kommunen i dette arbeidet. De administrative ressursene finansieres i et spleiselag 

mellom Helgeland interkommunale råd og deltakerkommunene, etter en 

fordelingsnøkkel der regionrådets egenkapital bidrar med kr 500 000, og kr 1 000 000 

som fordeles kommunene per innbyggere. 

 Træna kommune sin andel er kr 11 058,-. Beløpet dekkes over driftsbudsjett 2020 

Ramme 1701 Politiske styrer og kontrollorgan 

 Mandat for det videre arbeidet vil overordnet være å arbeide for at helseminister Bent 

Høies vedtak realiseres, uten unødvendig trenering, til de beste for pasientene i de 12 

kommunene. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 14.05.2020 sak 24/20 

 

Behandling: 

Ordfører hadde invitert Espen Isaksen for å gi en nærmere informasjon i saken, det ble etter 

hans innlegg åpnet opp for spørsmål til han fra representantene. 

 

Etter Isaksens innlegg ble saken drøftet. Og følgende nytt forslag ble fremmet: 

Træna formannskap ønsker ikke å inngå i et spleiselag for å frikjøpe administrative ressurser, 

for å formalisere og systematisere det kommunale arbeidet med Helgelandssykehuset 2025. 

 

Dette begrunnes med at vedtaket om Sykehusstruktur er fattet av Helseministeren og at 

formannskapet har full tillit til at styret i Helgelandssykehuset vil realisere dette vedtaket til det 

beste for alle på Helgeland. 

 

Ved avstemming ble det nye forslaget enstemmig vedtatt. Innstilling i saken falt dermed. 

 

Vedtak: 

Træna formannskap ønsker ikke å inngå i et spleiselag for å frikjøpe administrative ressurser, 

for å formalisere og systematisere det kommunale arbeidet med Helgelandssykehuset 2025. 

 



  Sak 29/20 

 

 Side 7 av 20   

 

Dette begrunnes med at vedtaket om Sykehusstruktur er fattet av Helseministeren og at 

formannskapet har full tillit til at styret i Helgelandssykehuset vil realisere dette vedtaket til det 

beste for alle på Helgeland. 
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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TRÆNA, RØDØY OG LURØY VEDR 

KOMMUNEPSYKOLOG 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 026 G72 &01  

Arkivsaksnr.: 20/103    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/20 Formannskap 14.05.2020 

30/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune inngår samarbeidsavtale om kommunepsykolog med Lurøy og Rødøy 

etter kommunelovens § 20-2 administrativt vertskommunesamarbeid, hvor Lurøy 

kommune er vertskommune. 

2. Samarbeidsavtale etter kommunelovens § 20-4 godkjennes som fremlagt. 

3. Kostnadene dekkes av budsjetterte, øremerkede midler til psykolog i 2020. For 

kommende år innarbeides kostandene i budsjett, så lenge vertskommunesamarbeidet 

pågår. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

Fra 2020 er psykologtjeneste en pålagt oppgave i kommunene. Det har vært og er svært 

utfordrende å rekruttere til psykologstillinger i kommunene, dette er nye stillinger i mange 

kommuner. Det er ikke bestemt omfanget av tjenesten. Det er avsatt øremerkede midler for 

psykolog i 2020 med kr 200.000.  

 

Træna kommune har sammen med Lurøy og Rødøy kommuner lyktes i å rekruttere til en 

stilling som kommunepsykolog. Det ble i rekrutteringsarbeidet lagt vekt på at vertskommune 

ville bli der aktuell kandidat ønsker å bosette seg. Nå har Astrid Eitrå takket ja til stillingen, og 

hun ønsker å bosette seg i Lurøy. Hun starter i 50% stilling med mål om å utvide til full stilling 

seinere. Forventet oppstart 1.6.20. Lurøy blir derfor vertskommune for samarbeidet.  

 

Innholdet i tjenesten er redegjort for i samarbeidsavtalen.  

 

Utformingen av stillingen og tjenestetilbudet må gjøres i tett samarbeid med den ansatte 

psykologen. Stillingen forventes å jobbe på systemnivå ved å bidra til kommunale planer og 

folkehelsearbeidet, opprettholde oversikt over psykisk helse og eksisterende tilbud i 

kommunene, planlegge, utvikle, implementere og evaluere helsefremmende og forebyggende 

tiltak innen psykisk helse i kommunene i hht kartlagte behov. Faglig støtte i kompliserte saker 

og veiledning/undervisning av andre tjenesteytere vil være en del av arbeidsoppgavene 

 

Dette er i tråd med forventninger til tjenesten, det vil være en støtte til helsetjenestens arbeid 

særlig innen psykisk helse.  

 

Træna kommune bør inngå avtale om vertskommunesamarbeid med Lurøy om 

kommunepsykolog. Utgiftene for 2020 vil kunne dekkes av øremerkede midler. 
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Vedlegg: 

Samarbeidsavtale om felles psykolog for kommunene Træna, Rødøy og Lurøy 

 

 

Træna 07.05.2020  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann           

  

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommune inngår samarbeidsavtale om kommunepsykolog med Lurøy og Rødøy 

etter kommunelovens § 20-2 administrativt vertskommunesamarbeid, hvor Lurøy 

kommune er vertskommune. 

2. Samarbeidsavtale etter kommunelovens § 20-4 godkjennes som fremlagt. 

3. Kostnadene dekkes av budsjetterte, øremerkede midler til psykolog i 2020. For 

kommende år innarbeides kostandene i budsjett, så lenge vertskommunesamarbeidet 

pågår. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 14.05.2020 sak 25/20 

 

Behandling: 

Det ble stilt spørsmål om at kostandene blir delt på tre like deler og hvorfor det ikke, slik andre 

samarbeid legger opp til, etter innbyggertall.  

Det ble kommentert fra administrasjonen at psykologens arbeider, etter føringer fra staten, 

først og fremst skal foregå på systemnivå, jfr samarbeidsavtalens pkt 4.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommune inngår samarbeidsavtale om kommunepsykolog med Lurøy og Rødøy 

etter kommunelovens § 20-2 administrativt vertskommunesamarbeid, hvor Lurøy 

kommune er vertskommune. 

2. Samarbeidsavtale etter kommunelovens § 20-4 godkjennes som fremlagt. 

3. Kostnadene dekkes av budsjetterte, øremerkede midler til psykolog i 2020. For 

kommende år innarbeides kostandene i budsjett, så lenge vertskommunesamarbeidet 

pågår. 
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SYKEPLEIER FRA VIKARBYRÅ SOMMEREN 2020 

 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: 416  

Arkivsaksnr.: 20/102    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/20 Formannskap 14.05.2020 

31/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre tilfører omsorgssektoren en ekstrabevilging pålydende kr. 163 760,- for 

innleie av sykepleier fra vikarbyrå for juni og juli 2020.  

 

Økte utgifter dekkes inn av disposisjonsfond med kr. 163 760,-.  

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Omsorgssektoren har behov for å benytte seg av vikarbyrå i sommer.  

1.) Vi mangler sykepleiekompetanse i en ledig stillingshjemmel 

2.) Avvikling av ferie 

 

Årsak:  

Ingen kvalifiserte søkere på utlyst sykepleiestilling.  

Dette behovet kan ikke dekkes opp av eksisterende helsepersonell, som vil føre til overtid og 

en betydelig merbelastning.  

 

Stillingen ble/er lyst ledig på kommunens hjemmeside, NAV, Tenk Træna og Facebook.  

 

Stillingsannonsen er forlenget til 20. mai, og vil bli forlenget ved behov.  

 

Fakta: 

Sykehjemmet har i dag ansatt 4 sykepleiere og 1 vernepleier. Denne kompetansen må 

sykehjemmet ha tilgjengelig, for å sikre en forsvarlig drift. En sykepleiehjemmel er nå ledig fra 

1. juni.  

 

Avvikling av sommerferie har alltid vært utfordrende for sykehjemmet. Det skyldes blant annet 

mangel på vikarer. Tidligere år har vi løst sommeren med sykepleier fra Island, andre år har vi 

omarbeidet hele turnusen, med en viktig forutsetning på plass. at alle stillingshjemlene har vært 

dekt. Imidlertid vil ikke kunne løse sommeren med en sykepleier i manko. I år har vi ikke 

tilgang på sykepleiere fra Island, og uansett hvor kreative vi er med hensyn til sommerturnusen, 

vil vi ikke kunne legge opp til en forsvarlig og trygg drift for sommeren med dagens 

bemanning.  

 

En sykepleier utfører blant annet oppgaver som å sette intramuskulære injeksjoner, legge 

venfloner, administrerer infusjoner, legge inn kateter og assistere lege på skarpe oppdrag osv.  
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Træna kommune er i tillegg bemannet med 1 sykepleier i bakvakt på natt hele året.   

Økonomiske konsekvenser: 

I 2019 leide vi inn helsefagarbeider fra vikarbyrå i 2 uker. Kostnaden var på betydelige kr. 

54.000, -. I denne perioden bodde vikaren på hybelen på legekontoret. Faktura for opphold ble 

ikke fakturert, men inngikk som vår egenfinansiering. Denne løsningen vil kunne fungere ved 

kort innleie, men ikke over lengre tid, som det her er snakk om.  

 

Omsorgssektoren har vært i kontakt med flere vikarbyrå. Sykepleier kan være utfordrende å få 

tak i. Legestudent i høy termin kan derfor være aktuelt. Kostnadene for innleie av vikar vil 

derfor kunne variere noe. Et av vikarbyråene mente at det kunne bli utfordrende å skaffe en 

vikar for juni og juli. Vikaren har det privilegium å velge, og vil derfor trolig foretrekke det 

stedet som gir det beste jobbtilbudet, og med lengst varighet (juni, juli og august). 

 

Et annet viktig moment å ta inn over seg, er at vikarbyråene multipliserer lønn til vikaren med 

en faktor (administrasjonsgebyr, bolig og reisekostnader for vikaren) Denne faktoren varierer 

fra byrå til byrå.  

 

Eksempel fra ett vikarbyrå og priser de opererer med: 

1.) med bolig, multipliseres kostnader med 2,69 (administrasjonsgebyr, reisekostnader for 

vikaren + bolig) 

2.) uten bolig multipliseres kostnadene med 2,44 (administrasjonsgebyr + reisekostnader for 

vikaren) 

 

Slik vi har vurdert det, ønsker vi selv å ta kostnadene for bolig til vikaren. Da står vi igjen med 

en faktor uten bolig på 2,44.  

 

Litt avhengig av timelønn og ansiennitet til vikaren, vil timelønnen multipliseres opp med valgt 

faktor som vikarbyrået praktiserer.   

 

Priseksempel fra en leverandør: 

(timepris 510 x 8 timers arbeidsdag) = 4080,- i uka 

(4080 x 5 ukedager) = 20 400,- i uka 

(20 400 x 4 uker) = 81 600,- i mnd 

 

(lønn juni + lønn juli) = grunnlønn 

 

(81 600 + 81 600) = kr. 163 200,- 

 

I tillegg kommer kvelds- og nattillegg for to mnd. stipulert til kr. 24.000, -  

(Tillegg x faktor) =  

(24 000 x 2,44) = kr. 58 560,-  

 

(Grunnlønn + tillegg) = total lønnskostnad 

 (163 200,- + 58 560) = 221 760,- 

 

Stipulert kostnader for vikaren juni og juli                                       kr.  221 760,-  

 «Egenfinansiering» lønn i budsjettet x 2 mnd. inkl sosiale utgi        kr.    68.000,- 
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Sum lønnsutgifter for vikaren                                                           kr.   153 760,-                                              

 

 
i Ansatt sykepleier som slutter, vil få utbetalt feriepenger i juni mnd. 

 

Vurdering: 

Det er behov for å erstatte sykepleiekompetansen, og at en ordning er etablert før vi starter 

ferieavvikling.  

 

Sykehjemmet har for tiden ansatte som er langtidssykemeldt, og en arbeidstaker som er i siste 

trimester. Det betyr at vi vil ha et fravær fremover, som i tillegg til sykepleiehjemmelen, må 

dekkes opp. Vikarpoolen er begrenset, og ikke alle arbeidstakere kan utføre de samme 

arbeidsoppgavene.  

 

To strategier melder seg: 

 En kortsiktig strategi med innleie fra vikarbyrå 

 En langsiktig strategi som satser på lokal kompetanse  

Det betyr konkret å legge til rette for gode og romslige kompensasjonsordninger, slik at 

ansatte som ønsker og har kapasitet, har økonomi til å gjennomføre et 3 årlig utdannelsesløp 

mot bindingstid.   

 

Som nevnt tidligere opererer de ulike vikarbyråene med forskjellig faktorer. Et eksakt 

regnestykke er derfor ikke mulig å fremlegge. I tillegg til utgifter til lønn for vikaren, vil 

kostnader til bolig komme i tillegg.   

 

Det er sendt en henvendelse til kommunen om oversikt over potensielle utleieboliger og på 

privatmarkedet. Vi har stipulert med en leiepris på kr. 5000,- pr. mnd.  

En kostnad på kr. 10.000, - er derfor lagt til lønnskostnadene.   

 

Træna kommune er i kontakt med Fylkesmannen i Nordland vedrørende bemanning på 

sykehjemmet, får å undersøke med HelseNord angående deres ressursbank på sykepleiersiden. 

Omsorgssektoren er også i kontakt med beredskapskoordinator i Bodø, om 

sykepleiebemanningen på sykehjemmet. Vi håper med denne henvendelsen at Bodø kommune 

har en ledig sykepleier som kan avhjelpe oss i 2 sommermåneder. 

  

Træna 29.04.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Pernille Øijord 

rådmann                   saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre tilfører omsorgssektoren en ekstrabevilging pålydende kr. 163 760,- for 

innleie av sykepleier fra vikarbyrå for juni og juli 2020.  

 

Økte utgifter dekkes inn av disposisjonsfond med kr. 163 760,-.  
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Behandling/vedtak i Formannskap den 14.05.2020 sak 26/20 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre tilfører omsorgssektoren en ekstrabevilging pålydende kr. 163 760,- for 

innleie av sykepleier fra vikarbyrå for juni og juli 2020.  

 

Økte utgifter dekkes inn av disposisjonsfond med kr. 163 760,-.  
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VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON FRA OG MED 2020 

 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 20/113    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/20 Formannskap 28.05.2020 

32/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune kan ikke ta mer enn kr. 84 945,- i egenbetaling pr mnd. for institusjonsplass i 

sykehjem jf. makspris pr. døgn for 2020.   

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I henhold til forskrift for opphold i institusjon § 3 heter det at «egenandelen må ikke overstige de 

reelle oppholdsutgifter. Kapitalutgiftene skal ikke tas med i beregningen av oppholdsutgiftene. 

Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon» 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Utregning for fastsetting av makspris for egenbetaling. Tallgrunnlaget er hentet fra 2020 

budsjett.  

 

Driftsutgifter – driftsinntekterii = faktiske driftsutgifter 

12 287 165 – 55. 000 = 12. 232 165,-  

 
i Brukerbetaling skal ikke legges med i tallgrunnlaget jf. forskrift.  

 

Driftsutgifter: 12 senger: 12 måneder = Maxpris pr. institusjonsplass pr. mnd.  

12. 232 165: 12 :12 = 84 945,- institusjonsplass pr. mnd.  

 

Vurdering: 

Makspris for brukerbetaling bør utarbeides årlig, og innarbeides i budsjettdokumentet. Det vil 

gi en oversikt over faktiske driftskostnader for en institusjonsplass.  

 

 

Træna 12.05.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Pernille Øijord 

rådmann                   saksbehandler 
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Rådmanns innstilling: 

Træna kommune kan ikke ta mer enn kr. 84 945,- i egenbetaling pr mnd. for institusjonsplass i 

sykehjem jf. makspris pr. døgn for 2020.   

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 28.05.2020 sak 32/20 

Da saken behandles i formannskapets møte samme dag, vil innstilling fra formannskapet bli 

fremlagt direkte i kommunestyrets møte. 
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SØKNAD - TILSKUDD / LÅN - MODOLV SJØSET FISK AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/56    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Formannskap 27.04.2020 

29/20 Formannskap 14.05.2020 

33/20 Formannskap 28.05.2020 

33/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune gir et kriselån på 3 mill NOK over 6 år (inkludert inneværende år) til 

Modolv Sjøset Fisk AS org.nr 958 514 956. 

2. Rente tilsvarende Husbankens flytende rente med et tillegg på 0,5 % 

3. Rente og avdragsfritt for året 2020, deretter et serielån med like årlige avdrag over 5 

år. 

4. Det utferdiges gjeldsbrev på lånet med pant i gnr/bnr 2/2 eid av Modolv Sjøset AS etter 

andre lån. Det forutsettes at det i fremtiden blir ett selskap under ett 

organisasjonsnummer. 

5. Lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfond 

6. Innkomne renter og avdrag avsettes på disposisjonsfond 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

Modolv Sjøset Fisk AS fremmet 04.12.2019 søknad om tilskudd, lån og/eller aksjetegning for 

inntil 3 mill NOK. 

Denne søknaden ble behandlet av Træna formannskap i møte 27.04.20, et enstemmig 

formannskap sendte saken tilbake til administrasjonen hvor de ber om en mer detaljert og 

spesifisert søknad fra bedriften, samt en ny mer detaljert saksutredning mht hvilke eventuelle 

muligheter Træna kommune har for å gi tilskudd, kriselån eller aksjetegning. 

 

Etter dette møtet sendte Per-Arne Ingebrigtsen, på vegne av Modolv Sjøset Fisk AS ytterligere 

informasjon om hva som er gjort og hva som tenkes skal gjøres mht at Sjøset er kommet i en 

vanskelig økonomisk situasjon, der det har vært røde tall over flere år. Dette dokumentet er 

datert 04.05.2020. 

 

I formannskapets møte 14.05.2020 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Træna kommune 

og Modolv Sjøset Fisk AS, med den intensjon at det tilstrebes dialog mellom partene med 

utgangspunkt i å finne en løsning.  

 

Som det står i skriv fra bedriften, dokument datert 04.05.2020, ble det i februar avholdt et 

møte med banken. 14 mill NOK måtte på bordet for å få til en videre drift. 

 

Banken kunne gå inn med halvparten, i form av gjeldssanering.  

Denne saneringen, alene, vil gi en bedring på 500 000 NOK på bunnlinjen hvert år framover. 
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Bedriften har selv gått inn med 4 mill NOK i egenkapital. Dette gjøres ved at Modolv Sjøset 

Fisk AS og Arctic Fish Export AS slår seg sammen og store deler av denne egenkapitalen føres 

inn i Sjøset Fisk. 

Ocean Impex AS (her er Oddgeir Sjøset daglig leder med styreleder Geir Anders Sjøset) går 

inn med 3 mill NOK. Arctic Fish Holding AS går inn med 1 mill NOK. 

 

De siste 3 mill NOK må bedriften skaffe utenfra for at banken skal innfri sine forpliktelser. 

 

Modolv Sjøset Fisk AS skriver blant annet i sin søknad datert 04.12.2019 at de 

sysselsetter direkte 25-30 personer, i tillegg til at svært mange fiskere i hele regionen 

Helgeland vil bli sterkt berørt dersom bedriften ikke skulle komme over denne økonomiske 

krisen. 

 

Det ble 19.5.2020 avholdt et møte om saken med følgende personer tilstede: 

For søker: Geir Anders Sjøset og Per Arne Ingebrigtsen.  

For kommunen: Eva-Merete Johansen, Moa Björnson og Gunn Eliassen. 

 

Det ble da opplyst at om bedriften ikke fikk på plass denne refinansieringen, er det ikke mulig å 

fortsette driften og de planer som er lagt fremover vil ikke bli realisert. 

 

Når siste del av kapitalbehovet er på plass vil bedriften kunne få til planlagt videreutvikling 

inkludert samlokalisering av alle aktørene. Å kunne samle alle på en plass vil, etter bedriftens 

mening, gi større muligheter for å effektivisere driften, samtidig som det å ha stedlig ledelse 

også vil kunne ytterligere bedre både kvalitet og gi nyutvikling. 

 

Det vil etter planlagt refinansiering ikke bli et nytt selskap, de vil ha samme organisasjons-

nummer, men planen på sikt ut over året er å endre navn på selskapet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det å skulle gå inn med 3 mill NOK for at Modolv Sjøset Fisk AS skal kunne refinansiere og 

fortsette driften innebærer at Træna kommune må se på de investeringsplanene som foreligger i 

inneværende periode.  

 

Det er ikke mulig for kommunen å låne disse pengene for så å låne de videre ut, jfr 

kommunelovens § 14-17. 

Etter saksbehandlers mening er tilskudd ikke et alternativ, all den stund dette er penger som 

bør og skal tilbakebetales til fellesskapet så raskt det lar seg gjøre. Derfor er heller ikke 

aksjekjøp vurdert. 

 

Det som er vurdert er følgende: 

 Det gis et kriselån på 3 mill NOK over 6 år (inkludert inneværende år) til Modolv 

Sjøset Fisk AS 

 Rente tilsvarende Husbankens flytende rente med et tillegg på 0,5 % 

 Rente og avdragsfritt for året 2020, deretter et serielån med like årlige avdrag over 5 år 

 Det utferdiges gjeldsbrev på lånet med pant i gnr/bnr 2/2 eid av Modolv Sjøset AS etter 

andre lån 

 Lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfond 

 Innkomne renter og avdrag avsettes på disposisjonsfond 
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Pr dags dato eier Modolv Sjøset Fisk AS org.nr 958 514 956 gnr/bnr 2/15, Modolv Sjøset AS 

org.nr 964 677 867 eier gnr/bnr 2/2 og 2/16. Hovedeiendommen er registrert på gnr/bnr 2/2. 

Geir Anders Sjøset opplyser at på sikt vil det kun bli ett selskap under ett organisasjons-

nummer. På denne bakgrunn tas det pant i hovedeiendommen gnr/bnr 2/2. 

 

Ved budsjettprosess 2021 og langtidsprogram for 2021-2024 må en gå igjennom hva som må 

bli helhetsvurderinger og prioriteringer fremover. Saksbehandler ønsker ikke å peke på ett 

enkelt investeringsprosjekt som eventuelt må vike eller finansieres på andre måter. Dette får bli 

en politisk helhetsvurdering. 

 

I andre tertial 2020 vil konsekvensene av dette lånet bli innarbeidet. 

 

Vurdering: 

Søker er en bedrift i Træna kommune med rundt 80 mill NOK i omsetning hvert år og som 

bidrar med innbyggere og skatteinngang, en nedleggelse vil ha store konsekvenser for 

lokalsamfunnet, mao en av våre hjørnesteinsbedrifter. 

 

Det anbefales med bakgrunn i ovenstående at det gis et kriselån til Modolv Sjøset Fisk AS på 3 

mill NOK over seks år, med en rente tilsvarende Husbankens flytende rente med et tillegg på 

0,5 %.  I 2020 rente og avdragsfritt, deretter et serielån med like årlige avdrag over 5 år. Det 

utferdiges gjeldsbrev med pant i g.nr/bnr 2/2 med prioritet etter andre lån. 

 

Lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Innkomne renter og avdrag avsettes på 

disposisjonsfond. 

 

Vedlegg: 

Søknad datert 04.12.2019 

Utdyping av søknad datert 04.05.2020 

 

Træna 20.05.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 

      

Behandling/vedtak i Formannskap den 27.04.2020 sak 17/20 

 

Behandling: 

Lena Holmen ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er ansatt ved Modolv 

Sjøset Fisk AS. Hun ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 andre 

ledd og fratrådte møtet. 

Vararepresentant på denne listen, Geir Sjøset, er inhabil som part i saken. 

 

Marianne O. Sjøset ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er gift med sønn til 

eier av Modolv Sjøset Fisk AS. Hun ble enstemmig erklært inhabil i henhold til 

forvaltningslovens § 6 andre ledd og fratrådte møtet. Vararepresentant Trond Vegard Sletten 

tiltrådte møtet under behandling av habilitet og sak. 
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Per Arne Ingebrigtsen, på vegne av Modolv Sjøset Fisk AS, orienterte nærmere om hvorfor 

det nå forelå en søknad fra bedriften om kommunal støtte, samt hvilke planer bedriften har 

fremover. Det ble også åpnet for spørsmål fra representanten til Ingebrigtsen. 

 

Etter dette innlegget konkluderte Formannskapet med at det er vanskelig å ta stilling til 

søknaden fra Modolv Sjøset Fisk AS slik den ligger til behandling i dag. Etter deres vurdering 

foreligger det veldig liten informasjon om bakgrunn for søknaden og eventuelt hvilke 

muligheter Træna kommune har for å gi slik støtte. På denne bakgrunn ble det enstemmig valgt 

å sende saken tilbake til administrasjonen for en mer detaljert saksutredning før det 

konkluderes. 

 

Vedtak: 

Saken sendes i retur til administrasjonen.  

Formannskapet ber om en mer detaljert og spesifisert søknad fra Modolv Sjøset Fisk AS og en 

ny mer detaljert saksutredning mht hvilke eventuelle muligheter Træna kommune har for å gi 

tilskudd, kriselån eller aksjetegning.  

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 14.05.2020 sak 29/20 

 

Behandling: 

Lena Holmen ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er ansatt ved Modolv 

Sjøset Fisk AS. Hun ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 andre 

ledd og fratrådte møtet. 

Vararepresentant på denne listen, Geir Sjøset, er inhabil som part i saken. 

 

Marianne Olsen Sjøset ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er gift med sønn 

til eier av Modolv sjøset Fisk AS. Hun ble enstemmig erklært inhabil i henhold til 

forvaltningslovens § 6 andre ledd og fratrådte møtet. Vararepresentant Ida W. Holmen tiltrådte 

møtet under behandling av habilitet og sak. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna formannskap vedtar vedlagte forslag (14.05.2020) til intensjonsavtale mellom Træna 

kommune og Modolv Sjøset Fisk AS. 

 

Innstilling til formannskapets møte 28.05.2020 

1. Træna kommune gir et kriselån på 3 mill NOK over 6 år (inkludert inneværende år) til 

Modolv Sjøset Fisk AS org.nr 958 514 956. 

2. Rente tilsvarende Husbankens flytende rente med et tillegg på 0,5 % 

3. Rente og avdragsfritt for året 2020, deretter et serielån med like årlige avdrag over 5 

år. 

4. Det utferdiges gjeldsbrev på lånet med pant i gnr/bnr 2/2 eid av Modolv Sjøset AS etter 

andre lån. Det forutsettes at det i fremtiden blir ett selskap under ett 

organisasjonsnummer. 

5. Lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfond 

6. Innkomne renter og avdrag avsettes på disposisjonsfond 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 28.05.2020 sak 33/20 

Da saken behandles i formannskapets møte samme dag, vil innstilling fra formannskapet bli 

fremlagt direkte i kommunestyrets møte. 

 


