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KULTURMINNEPLAN 2020 - 2030 - TEMAPLAN TRÆNA KOMMUNE - 

SLUTTBEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 233 C52  

Arkivsaksnr.: 16/11    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/20 Formannskap 14.05.2020 

43/20 Formannskap 18.06.2020 

34/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til temaplan for kulturminner 2020-2030 for 

Træna kommune, med justeringer av skrivefeil og kommentarer fra Nordland fylkeskommune. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommuneplanens samfunnsdel – satsningsområde bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv). 

K-sak 2/18 hvor det under delmålet «Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer» 

er en av strategiene at det utarbeides en Kulturminneplan i samarbeid med Helgeland Museum. 

 

Fakta: 

Træna formannskap vedtok i møte 14.05.2020 sak 27/20 å legge utarbeidet forslag til 

kulturminneplan for Træna kommune ut på en begrenset høring før endelig vedtak ble fattet. 

 

Planforslaget er sendt Nordland fylkeskommune og kunngjort ved oppslag i kommunen, på 

kommunens hjemmeside og på kommunens Facebook-side. 

 

Planen har mottatt mange godord og det har vært et oppslag i lokalavisen Helgelands Blad om 

planen. 

 

Det er innen fristens utløp 8. juni kommet inn to kommentarer til planforslaget: 

Ett fra Tore Jørgensen som skriver følgende: 

Gratulerer med godt gjennom jobba plan. For meg som er født og oppvokst på Selvær savner 

jeg mere om bevaring og registrering av alle godt bevarte brygger og naust. Må minne dere 

på at Selværs eldste bygning som er et naust plassert ved siden av det gamle strømaggregat-

huset ikke er med i omtalen. En bør også ha et krav om at ved oppussing av disse ikke 

forårsaker endringer som forringer estetikken. 

 

I planens tiltaksdel under Arkitektur er et av målene at vi skal ha Bedre kartlegging av 

bebyggelsesmiljøer og bygg, noe som tar høyde for Tore Jørgensens innspill. 

 

Den andre kommentaren er fra Nordland fylkeskommune i brev datert 08.06.2020. Her sier de: 

Nordland fylkeskommune ser positivt på at Træna har utarbeidet en handlingsplan for 

perioden med klart definerte tiltak rettet mot bedre kartlegging og bevaring av kommunens 
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faste kulturminner. Det at kommunen legger opp til økt formidling og bevaring gjennom bruk, 

samt tilrettelegging for og samarbeid med andre som har lokale kulturinteresser, er spesielt 

positivt. 

 

Noen tekniske kommentarer: 

Under overskriften «Vern etter PBL» på side 21 anbefaler vil å tilføye at også kulturminner 

av regional verdi i stor grad bør sikres gjennom PBL. 

Linken til ord og begrepsforklaringer hos Riksantikvaren, tekst boks side 21, er utdatert. 

Denne fungerer ikke nå etter at riksantikvaren oppdaterte sine hjemmesider. 

 

Fylkeskommunens tekniske kommentarer vil bli innarbeidet i planforslaget. 

 

Det er også i planforslaget oppdaget en del skrivefeil etc. som vil bli justert i etterkant av 

politisk behandling, men selve planforslaget med tiltak i planens kapittel 9.1 er ikke endret. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Noen av planens tiltak vil på sikt kunne ha behov for ekstra økonomiske midler, men dette blir 

en vurdering i forbindelse med årlig budsjettarbeid og evt prosjektfinansiering. Det som er 

viktig er at det er listet opp formål med planen og utpekt fire hovedområder (prioriterte 

oppgaver) med tilhørende mål og tiltak. 

 

Vurdering: 

Kulturminneplanen skal gjelde i ti år, vern gjennom bruk er hovedprinsippet. Den er ment å 

skal fungere som et oppslagsverk og presenterer noe av lovverket på området. Planen skal 

bidra til engasjement og interesse for kulturminner og gi kunnskap om og forståelse for Trænas 

historie. Det anbefales at temaplan for kulturminner 2020-2030 vedtas slik den foreligger. 

 

Vedlegg: 

Kulturminneplan 2020 – 2030 – Temaplan Træna kommune 

 

 

Træna 09.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til temaplan for kulturminner 2020-2030 for 

Træna kommune, med justeringer av skrivefeil og kommentarer fra Nordland fylkeskommune. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 14.05.2020 sak 27/20 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
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Træna formannskap legger forslag til temaplan for kulturminner 2020-2030 for Træna 

kommune ut på en begrenset høring før endelig vedtak fattes. 

 

Frist for innspill settes til tre uker fra vedtaksdato i formannskapet. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 18.06.2020 sak 43/20 

 

Behandling: 

Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til temaplan for kulturminner 2020-2030 for 

Træna kommune, med justeringer av skrivefeil og kommentarer fra Nordland fylkeskommune. 
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/148    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb   Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

20/139-1 15.06.2020 RÅDM/RÅDM/GE   033 

912/20 Hilde Kristin Pettersen 

FELLES FORLIKSRÅD  

 

18/225-10 19.06.2020 RÅDM/RÅDM/GE   243 

985/20 SE-KON 

RAPPORT - UNDERSØKELSE LÅNESØKNAD  
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VALG AV MØTEFULLMEKTIGE TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIODEN 1.1.2021 

- 31.12.2024 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033 X43  

Arkivsaksnr.: 20/11    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra Valgnemnda om å velge følgende personer som 

møtefullmektige til Forliksråd for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024: 

 

Line Langskjær, Anne Elise Eriksen og Tommy Sørensen. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Tvistelovforskriften § 3 sier følgende - Utvalg av faste møtefullmektiger: 

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. 

Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall 

medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. 

Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. 

 

Fakta: 

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 

samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk.  

 

Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte 

sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes 

av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. 

 

For perioden 1.1.2017-31.12.2020 har følgende personer vært oppnevnt som møtefullmektig i 

forliksrådet: 

Anne Elise Eriksen, Line Langskjær, Steve Jørgensen 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra Valgnemnda, om å velge tre møtefullmektige til 

forliksrådet for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. 

 

Træna 17.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND 

LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/6    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra Valgnemnda, om å velge Geir Ove Eliassen og Ruth 

Anna Paulsen som meddommere til Hålogaland Lagmannsrett, for perioden 1.1.2021 – 

31.12.2024. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Brev fra Hålogaland Lagmannsrett datert 06.02.20, jfr. brev fra Domstolsadministrasjonen av 

18.12.2019.  

 

Fakta: 

Tjenestetiden for de meddommere mv. som ble valgt ved kommunestyrets vedtak i 2016, 

utløper 31.12.2020. Kommunen skal innen 1. juli 2020 ha gjennomført valg av medlemmer til 

de nye utvalgene for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. 

 

Det skal velges to like store utvalg, ett for kvinner og ett for menn, jfr. Domstolloven (DL) § 

64. En som velges som meddommer i lagmannsretten, er utelukket fra valg som meddommer i 

tingretten. Det forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år. 

 

Træna kommune skal velge 2 meddommere til lagmannsretten, en kvinne og en mann. Det skal 

ikke velges varamedlemmer. 

 

Lagmannsretten understreker viktigheten av at «utvalgene av meddommere skal ha en allsidig 

sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal 

oppfordre allmenheten til å foreslå kandidater til valget». Jf. Domstolloven § 67.  

 

Domstolloven § 71 (se vedlegg) har bestemmelser om utelukkelse på grunn av yrke/stilling og 

§ 72 har regler om utelukkelse på grunn av vandel. 

Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med disse bestemmelsene og at de som 

velges er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste. 

Lagmannsretten understreker også nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har 

tilstrekkelige norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er personlig 

egnet til oppgaven. 

 

For tidsrommet 1.1.2017-31.12.2020 ble Geir Ove Eliassen og Ruth Anna Paulsen valgt som 

meddommere til Hålogaland lagmannsrett. 
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Vurdering: 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer / ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, styrer og råd i kommunen. 

 

Kommunestyret bes om å velge 2 meddommere til Hålogaland Lagmannsrett, en kvinne og en 

mann for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. 

 

Vedlegg: 

Domstolloven §§ 70, 71, 72 og 73 

 

Træna 17.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 

      

 

 

 

 

 



  Sak  38/20 

 

Side 10 av 29   

VALG AV MEDDOMMERE TIL RANA TINGRETT FOR PERIODEN 1.1.2021 - 

31.12.2024 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/7    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra Valgnemnda, om å velge følgende personer til 

meddommere til Rana Tingrett for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024: 

 

Egil Ivar Remmen    Anja Ingebrigtsen 

Eivind Langskjær     Line Langskjær 

Trond Vegard Sletten     Marianne Olsen Sjøset 

Eivind Hansen     Mathilde Karlsen 

Kåre Johan Myhre     Merethe Lillegård 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Brev fra Domstoladministrasjonen datert 18.12.2019 og e-post fra Rana Tingrett datert 

04.02.2020. 

 

Fakta: 

Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyret skal 

derfor velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 

2024. 

Valgene av meddommere til Rana tingrett skal være ferdige innen 1. juli 2020, jfr. 

domstolloven (DL) § 66 første ledd.  

 

Rana tingrett er førsteinstansdomstol for Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy 

kommuner (Nord-Helgeland). 

 

Meddommere til Rana Tingrett skal velges etter de samme kriteriene som for valg av 

lagrettemedlemmer / meddommere til lagmannsretten. Rana Tingrett ba ved e-post datert 

04.02.2020 om at Træna kommune velger 10 meddommere – 5 av hvert kjønn. 

 

Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalgt til lagmannsretten og til tingretten, jf. 

DL § 68 siste ledd.  Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan 

samme person være meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i 

tillegg være skjønnsmedlem. 

 

For tidsrommet 1.1.2017 – 31.12.2020 er følgende 10 personer valgt til Rana Tingrett: 

Egil Ivar Remmen     Line Langskjær 
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Eivind Langskjær     Marianne Olsen 

Trond Vegard Sletten     Mathilde Marceliussen 

Eivind Hansen     Merethe Lillegård 

Kåre Johan Myhre     Anja Ingebrigtsen 

 

Vurdering: 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer / ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, styrer og råd i kommunen. 

 

Kommunestyret bes om å velge 5 kvinner og 5 menn til Rana Tingrett for perioden 1.1.2021 – 

31.12.2024. 

 

 

Træna 18.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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VALG AV JORDSKIFTEDOMMERE I UTVALGET FOR HELGELAND 

JORDSKIFTERETT FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/8    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra Valgnemnda, om å velge Gunn Olsen, Linda Sjøset, 

Malin Røssvoll, Kåre Johan Myhre, Lars Tommy Jeppesen og Morten Tøgersen som  

meddommere til Jordskifteretten,  for perioden 1.1.2021-31.12.2024. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Brev fra Domstoladministrasjonen datert 18.12.2019 og brev fra Helgeland Jordskifterett 

datert 05.03.2020. 

 

Fakta: 

Hver kommune skal ifølge Jordskifteloven velge meddommere til jordskifteretten, like mange 

kvinner som menn, jf. jordskifteloven § 2-5. 

 

Domstoladministrasjonen skriver at samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til 

lagmannsretten og tingretten. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel 

kan samme person være meddommer i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i 

tillegg være skjønnsmedlem. 

 

Træna kommune tilhører rettskretsen Helgeland jordskifterett som betjener 17 kommuner i 

Nordland fylke. De er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. 

Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, tilrettelegging for samarbeid på 

tvers av eiendomsgrenser, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av 

eiendomsgrenser og ulike skjønn. 

 

Jordskifteretten fastsetter antall jordskiftemeddommere i jordskiftesognet slik at hvert medlem 

skal kunne gjøre tjeneste en gang i løpet av valgperioden. 

 

Kommunen bør ta hensyn til ved valg at jordskiftemeddommere som regel deltar på befaring i 

skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftedommere skal ferdes i terrenget. 

 

Jordskiftemeddommere til jordskifteretten skal velges etter de samme kriteriene som for valg 

av lagrettemedlemmer / meddommere til lagmannsretten, dvs av Domstollovens §§ 71 – 73 

(personlig egnethet, stilling og vandel) også gjelder ved disse valgene. 

 

For perioden 1.1.2017-31.12.2020 ble følgende 12 personer valgt til meddommere til 

jordskifteretten: 
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Malin J. Røssvoll     Kåre Johan Myhre 

Anita Olaisen      Arve Jørgensen 

Gunn Olsen      Morten Tøgersen 

Linda Sjøset      Johnny Hansen 

Hilde Sørvik      Lars Tommy Jeppesen 

Nina Blomsø      Bjørn Olsen 

 

Vurdering: 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer / ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, styrer og råd i kommunen. 

 

Da Helgeland jordskifterett nå har redusert sitt behov for meddommere fra vår kommune (jfr. 

brev datert 05.03.2020) bes kommunestyret om å velge 3 kvinner og 3 menn til Helgeland 

Jordskifterett for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. 

 

 

Træna 17.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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FORSLAG TIL SKJØNNMEDLEMMER SOM VELGES AV FYLKESTINGET FOR 

PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/9    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra Valgnemnda, om å velge Morten Tøgersen som 

skjønnsmedlem til Rana Domssogn, som skal velges av fylkestinget for perioden 1.1.2021-

31.12.2024. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

Skjønnsmedlemmer og fagkyndige meddommere brukes både i jordskifteretten, tingretten og 

lagmannsretten. I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. 

 

Skjønnsmedlemmene (tidligere kalt skjønnsmenn) kan langt på vei karakteriseres som en type 

sakkyndige meddommere. De deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i 

rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten). Slike skjønn er en form for rettergang 

hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. Skjønn brukes 

mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om biologisk 

mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade. 

Skjønnsmedlemmene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antallet fagdommere. 

Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene. Det er ingen 

øvre aldersgrense for vervet. 

 

I mange saker vil retten ha behov for særlig kyndighet på spesielle fagområder. Retten kan da 

settes med såkalte fagkyndige meddommere. Dette er personer som har som har spesiell 

kompetanse innenfor ulike fagområder, for eksempel psykologi, økonomi og bygningsarbeid, 

plan- og reguleringsprosesser. 

 

I Rana domssogn, som Træna tilhører, skal det være 40 skjønnsmedlemmer. 

Nordland fylkeskommune har i brev datert 19.03.2020 informert om at Nesna skal velge 2, 

Hemnes 5, Rana 29, Lurøy 2, Træna 1 og Rødøy 1. 

Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og Træna må derfor gi sitt forslag før 

sommerferien. 

 

For perioden 1.1.2017 – 31.12.2020 ble Wenke Myhre og Eivind Hansen foreslått fra Træna. 

Wenke Myhre ble av fylkestinget i oktober 2016 valgt som ett av skjønnsmedlemmene fra 

Rana Domssogn. 
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Vurdering: 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer / ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, styrer og råd i kommunen. 

 

Træna 17.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 
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AVTALE OM SALGS-, SKJENKE- OG RØYKEKONTROLL - NORDFJELDSKE 

KONTROLL AS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 14/370    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/20 Formannskap 18.06.2020 

41/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune viderefører samarbeidet og inngår ny avtale med Nordfjeldske Kontroll AS 

om utførelse av salgs-, skjenke- og røykekontroller i Træna kommune for perioden 01.07.2020 

– 30.12.2024. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/ Fakta: 

Træna kommune har siden 2016 hatt avtale med Nordfjeldske Kontroll AS for å utføre den 

kontroll som alkohollovens § 1-9 skisserer mht til alkoholholdig drikk. Kommunen er også i 

hht tobakkskadeloven § 13 pålagt å føre tilsyn med røykeforbudet i lokaler hvor allmenheten 

har adgang. 

 

Vi har nå mottatt forslag til å videreføre denne avtalen til og med 30.12.2024 – se vedlegg. 

 

Det utføres 3 kontrollrunder pr år. I prisen inngår alle kostnader forbundet med 

kontrollutførelsen til en pris pr kontroll pr bevilling på kr 1.166,-. Kontroll av 

enkeltanledning/ambulerende er satt til kr 1.166,- pr medgåtte time. Prisjustering 1. januar 

hvert år etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Alle priser eksklusiv mva. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

For 2019 hadde Træna kommune en utgift til denne kontrollen på kr 64 058,- eks mva 

Ny avtale skisserer en utgift på kr 22.428 + gebyr på kr 137,- for hver gang – til sammen ca kr 

68 000,- eks. mva. Dette blir justert hvert å med SSB`s konsumprisindeks. 

 

Vurdering: 

Ordningen med eksterne kontrollører er etter administrasjonen beste måten å før kontroll med 

at kravene i alkoholloven og tobakkskadeloven følges. På denne bakgrunn anbefales det at 

kommunen viderefører samarbeidet med Nordfjeldske Kontroll AS. 

 

Vedlegg: 

Forslag til Avtale med Nordfjeldske Kontroll AS fom 1.7.2020 tom 30.12.2024 

 

Træna 25.05.2020  

 

Gunn Eliassen 
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saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommune viderefører samarbeidet og inngår ny avtale med Nordfjeldske Kontroll AS 

om utførelse av salgs-, skjenke- og røykekontroller i Træna kommune for perioden 01.07.2020 

– 30.12.2024. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 18.06.2020 sak 42/20 

 

Behandling: 

Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommune viderefører samarbeidet og inngår ny avtale med Nordfjeldske Kontroll AS 

om utførelse av salgs-, skjenke- og røykekontroller i Træna kommune for perioden 01.07.2020 

– 30.12.2024. 
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FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TRÆNA KOMMUNE - 

SLUTTBEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 082 &00  

Arkivsaksnr.: 20/54    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/20 Formannskap 27.04.2020 

44/20 Formannskap 18.06.2020 

42/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til «Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i 

Træna kommune», datert 19.05.2020. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Det vises til formannskapets vedtak i møte 27.04.2020 sak 19/20. Her ble det vedtatt å legge 

Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune ut på tre ukers høring fra 

vedtaksdato i formannskapet. 

 

Fakta: 

Det er innen frist for høringsinnspill 18. mai 2020 ikke kommet inn innspill til forskriften. 

 

Vurdering: 

Det anbefales at forslag til forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune vedtas 

slik vedlegg datert 19.05.2020 skisserer. 

 

Vedlegg: 

Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune – 19.05.2020 

 

 

Træna 22.05.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til «Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i 

Træna kommune», datert 19.05.2020. 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 27.04.2020 sak 19/20 

 

 

Behandling: 

Træna Arbeiderparti ved Jan Helge Andersen fremmet følgende endring til forslag om Forskrift 

om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune: 

 

Træna AP ønsker å beholde de gamle satsene. Foruten satsen for medlemmene av 

stemmestyret § 10 

 

§ 8 Møtegodtgjørelse 

 

Endres fra: 

Møtende medlemmer av kommunestyre, formannskap og administrasjonsutvalg, unntatt 

ordfører, gis en godtgjørelser på kr 500,- pr møte.  

Møtende medlemmer i andre styrer, utvalg og råd valgt med hjemmel i lov, gis en 

møtegodtgjørelse på kr 250,- pr møte.  

Møtende medlemmer i ad-hoc utvalg valgt av kommunestyre og formannskap gis en 

møtegodtgjørelse på kr 200,- pr møte.  

Kommunale arbeidstakere som i sin arbeidstid deltar på slike møter, gis ikke 

møtegodtgjørelse.  

Øvrige godtgjørelser i henhold til denne forskrift gjelder ikke for ad-hoc utvalg.  

Ved sammenfall av flere møter på samme dag, utbetales møtegodtgjørelse / eventuell tapt 

arbeidsfortjeneste som for ett møte.  

Stedfortreder i enkeltsaker gis en møtegodtgjørelse pr dag på kr 250,- 

 

Til: 

Møtende medlemmer av kommunestyre, formannskap og administrasjonsutvalg, unntatt 

ordfører, gis en godtgjørelser på kr 350,- pr møte.  

Møtende medlemmer i andre styrer, utvalg og råd valgt med hjemmel i lov, gis en 

møtegodtgjørelse på kr 150,- pr møte.  

Møtende medlemmer i ad-hoc utvalg valgt av kommunestyre og formannskap gis en 

møtegodtgjørelse på kr100,- pr møte.  

Kommunale arbeidstakere som i sin arbeidstid deltar på slike møter, gis ikke 

møtegodtgjørelse. 

Øvrige godtgjørelser i henhold til denne forskrift gjelder ikke for ad-hoc utvalg.  

Ved sammenfall av flere møter på samme dag, utbetales møtegodtgjørelse / eventuell tapt 

arbeidsfortjeneste som for ett møte.  

Stedfortreder i enkeltsaker gis en møtegodtgjørelse pr dag på kr 100,- 

 

§ 10 Godtgjørelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortingsvalg 

Endres fra: 

Medlemmer av valgstyre gis en møtegodtgjørelse på kr 500,- pr møte. 

Til: 

Medlemmer av valgstyre gis en møtegodtgjørelse på kr 100,- pr møte. 

 

Innstilling med Træna Arbeiderpartis endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Formannskapet legger vedlagte utkast (17.02.2020) med vedtatte endring til «Forskrift om 

godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune» ut på høring i medhold av forvaltningsloven § 

37.  

 

Høringsfristen settes til tre uker fra vedtaksdato i formannskapet. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 18.06.2020 sak 44/20 

 

Behandling: 

Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til «Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i 

Træna kommune», datert 19.05.2020. 
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UTVIKLINGSPROSJEKTET - VIDEREFØRING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 233 U01 &40  

Arkivsaksnr.: 14/210    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Orientering til kommunestyret. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Utviklingsprosjektet har tilskudd fra Nordland Fylkeskommune ut 2020. Det er det siste 

opprinnelige prosjektåret av totalt 6.  

 

Siden slutten av 2019 har ressursgruppen til utviklingsprosjektet sett på mulige modeller for 

videreføring/omorganisering av utviklingsinnsatser i Træna, samt måter å finansiere dette på i 

fremtiden. Det er et tydelig ønske fra både kommunen og ressursgruppen (med representanter 

fra lokalt og regionalt næringsliv) om at en stilling med ivaretakelse av nærings- og 

samfunnsutvikling er nødvendig i Træna også etter opprinnelig prosjektperiode. 

 

Økonomisk er prosjektet i god balanse etter første tertial 2020. Men med anledning av 

coronapandemien har noen av aktivitetene i prosjektet blitt utsatt og den økonomiske 

aktiviteten noe redusert. Vi ser derfor muligheter for å forlenge siste prosjektdato fra 

31.12.2020 til 31.12.2021, innenfor innvalgte tilskuddsramme. Overskudd i prosjektet fra 2020 

vil da bli overført til 2021 og brukes til både lønnsmidler og satsingsområder. Med en slik 

forlengelse vil noe av budsjettpostene bli justert. Et nærmere budsjettoppsett for dette vil 

presenteres i søknad til fylket. 

 

Kontakt til fylkeskommunens rådgivere i prosjektet er tatt og vi har fått positivt signal om at 

dette vil være mulig. Fylkeskommunen ser positivt på at det gode prosjektarbeid som blitt gjort 

forlenges eller får en myk overgang til en annen organisering. De foreslår en «søknad om 

endring/utsettelse» med begrunnelse i ovennevnte. 

 

Under sommer/tidlig høst 2020 vil vi arbeide frem ett grunnlag for en stilling som kan vedtas 

og implementeres fra 2021. Vi ønsker at dette forankres med ny rådmann og i budsjettprosess 

for 2021 før det legges frem konkret forslag politisk.  

 

Træna 05.06.2020  

 

Moa Björnson       Gunn Eliassen 

Utviklingssjef       assisterende rådmann 
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STIFTELSE AV UTVIKLINGSSELSKAP TRÆNA 365 AS 

 

 

Saksbehandler:  Moa Björnson Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 19/185    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/20 Formannskap 18.06.2020 

44/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune godkjenner å stifte Utviklingsselskap Træna 365 AS med eierandel på 

25% 

2. Træna kommune er innforstått med de økonomiske forpliktelser som følger av å gå inn 

i selskapet med kr 25.000 i aksjekapital. 

3. Til styret velges:  

Utviklingssjef Moa Björnson med sektorleder tekniske tjenester Morten Tøgersen som 

varamedlem. 

Ordfører utpeker en politisk representant i tillegg. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna Kommune har gjennom utviklingsprosjektet og tilknyttede prosjekter arbeidet med 

utvikling av Træna 365 – et utbyggingsområde på Nordhusøy for etablering av museumsbygg, 

hotell og overnattingsenheter samt kultur- og næringslokaler.  

 

I juni 2019 vedtok Kommunestyret at prosjektet er ønsket velkomment og at en 

reguleringsplan sku igangsettes. Siden da har skisser blitt tegnet og prosjektets første fase har 

blitt vist frem med fem fullskalamoduler på Oslo Design Fair i høst 2019. Den første investoren 

for utbygging har kjøpt tre enheter og kommunen har fått to av enhetene som var en del av 

utstillingen.  

 

Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i januar 2020 tillater en utbygging med skisserte 

funksjoner. Reguleringsplanen for Nordhusøy ventes endelig vedtas før sommeren. 

En intensjonsavtale mellom Træna Kommune, grunneier, utbygger og Helgeland Museum er 

laget.  

 

Gjennom forskningsprosjektet Testsone Træna har vi fått bistand med å lage økonomiske 

modeller for drift av etableringen. Vi har fått beregninger på kostnader for å etablere hele 

satsingen og laget et forslag på trinnvis utbygging. Når reguleringsplanen er vedtatt ventes vi å 

igangsette søket etter kompletterende investorer (fremst for hotelldrift) samt samarbeide med 

Helgeland Museum for å få til investering i nytt museumsbygg. Samtidig kan prosjektets første 

fase med prosjektering for og bygging av de 5 første enhetene gjennomføres. 

 

Det føres dialog med nasjonale virkemiddelordninger og instanser for å tilstand trinn 1 og 

videre utbygging. 
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Fakta: 

 Utviklingsselskapet Træna 365 AS skal ha som formål å være pådriver for å få til 

investeringer og tilrettelegge for utbygging.  

 

«Formålet med selskapet er å forberede for utvikling av prosjektet Træna 365 med 

utbyggingsområde innen reguleringsplanen på Nordhusøy som geografisk 

avgrensning. Herunder gjennomføring av nødvendige planer, innhenting av 

investorer, organisering for utbygging og drift. Selskapet har ikke som formål å gi 

økonomisk utbytte til aksjonærene. Overskuddet skal i sin helhet disponeres til å styrke 

selskapets virksomhet etter nærmere beslutning i styret. Ved aktualisering av 

eiendomsutbygging med hotell mm, kan selskapet omvandles til et utbyggingsselskap 

gjennom emisjon» 

 

 Som aksjeeiere skal Træna Kommune inngå med 25 %, Utbygger 25 %, Grunneiere 25 

% og Helgeland Museum 25 %.  

 Selskapet stiftes og styret velges i stiftelsesmøtet/generalforsamlingen der Træna 

Kommune deltar med representant.  

 Selskapets foreslåtte vedtekter ligger ved i bilag. 

 

Tilleggsopplysning: Utviklingssjef kan ved kommunens ønske delta i styret. Teknisk sjef kan 

stille som vara.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Aksjekapitalinnskudd om kr 25.000 dekkes av prosjektmidler tilknyttet utviklingsprosjekt 

 

Vurdering: 

I Kommuneplanens Samfunnsdel er et av tre hovedmål «et allsidig næringsliv» og blant 

satsingsområdene er det spesifisert i delmål at «Vi skal ha attraktive overnattingstilbud for flere 

målgrupper» og strategien for det er «aktiv tilretteleggelse for aktører som ønsker å utvikle 

reiseliv- og opplevelsestilbud på Træna»  

 

Satsingen på Træna 365 og utbygging på Nordhusøy går i tråd med kommuneplanens mål. 

Satsingen har vært arbeidet med gjennom kommunens utviklingsprosjekt og tilknyttede 

prosjekter siden 2017. Det har blitt gjort en samfunnsøkonomisk analyse på et slikt 

utviklingsscenario som viser at en helhetlig satsing tilsvarende Træna 365 gir både sysselsetting 

og befolkningsøkning. 

 

Administrasjonen vurderer at en selskapsetablering skissert ovenfor er ett viktig skritt for å 

komme videre med realiseringen av utbyggingen på Nordhusøy. Et utviklingsselskap kan på en 

næringsmessig måte drive satsingen fremad. 

 

Vedlegg: 

Vedtekter Utviklingsselskap Træna 365 AS 
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Træna 09.06.2020  

Moa Björnson 

saksbehandler 

      

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommune godkjenner å stifte Utviklingsselskap Træna 365 AS med eierandel på 

25% 

2. Træna kommune er innforstått med de økonomiske forpliktelser som følger av å gå inn 

i selskapet med kr 25.000 i aksjekapital. 

3. Ordfører gis fullmakt til å oppnevne styremedlemmer/varamedlem til selskapet. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 18.06.2020 sak 45/20 

 

Behandling: 

Marianne O. Sjøset ba om å få sin habilitet vurderte, med bakgrunn i at hun er ektefelle med 

sønna v en av grunneierne. Hun ble i henhold til forvaltningslovens § 6 andre ledd enstemmig 

erklært inhabil. 

 

Følgende endring i innstillingens punkt tre ble foreslått: 

Til styret velges:  

Utviklingssjef Moa Björnson med sektorleder tekniske tjenester Morten Tøgersen som 

varamedlem. 

Ordfører utpeker en politisk representant i tillegg. 

 

Innstilling med endring i pkt tre ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommune godkjenner å stifte Utviklingsselskap Træna 365 AS med eierandel på 

25% 

2. Træna kommune er innforstått med de økonomiske forpliktelser som følger av å gå inn 

i selskapet med kr 25.000 i aksjekapital. 

3. Til styret velges:  

Utviklingssjef Moa Björnson med sektorleder tekniske tjenester Morten Tøgersen som 

varamedlem. 

Ordfører utpeker en politisk representant i tillegg. 
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 030  

Arkivsaksnr.: 16/354    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar vedlagte forslag til møteplan for 2. halvår 2020. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I politisk saksbehandlingsreglement for Træna kommune vedtatt av Træna kommunestyre i 

møte 17. april 2013 sak 8/13 heter det i punkt 2 at møteplan vedtas for hvert halvår. 

 

Vedlegg: 

Forslag til møteplan for 2. halvår 2020 

 

 

Træna 22.06.2020  

 

Jan Helge Andersen      Gunn Eliassen 

ordfører       saksbehandler 
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1. TERTIALRAPPORT 2020 

 

 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 20/132    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/20 Formannskap 18.06.2020 

46/20 Kommunestyret 30.06.2020 

 

INNSTILLING: 

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

 

2. Med bakgrunn i rapporten foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 
Red. inntekter 

Økt inntekt/ 
Red. utgift 

  
Rammetilskudd, korona 
Rammetilskudd, skatt, grunntilskudd 
Rammetilskudd, reduksjon færre innb 
Redusert skatteinngang 
Skjønnsmidler korona 
 
Administrasjon 
Utgifter til skatteoppkrever 
Korona, boliger, ikt 
 
Undervisning 
Korona Foreldrebetaling + 
 
Barnehage 
Korona, Foreldrebetaling 
 
Teknisk, bygg og vedlikehold 
Korona 

 
Teknisk, brann 
Korona,  
Lønn brannsjef 
 
Pleie-/omsorg 
Korona 
 
Næring 
Lånevedtak 2019 utbetalt i 2020 
Bruk av fond 

  
  
  

54 000 
321 000 

 
 
 

70 000 
140 000 

 
 

29 000 
 
 

52 000 
 
 

67 000 
 
 

46 000 
50 000 

 
 

193 000 
 
 

350 000 

  
616 000 
235 000 

 
 

171 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 000 

  

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

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

rapportering hver tertial. 
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Fakta: 

Rapporten viser mål- og økonomistatus pr 30.04.2020. 

 

Vurdering: 

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

 

Vedlegg: 

1. tertialrapport 2020 

 

 

Træna 11.06.2020  

 

Gunn Eliassen       Eva-Merete Johansen 

Assisterende rådmann      saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

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

 

2. Med bakgrunn i rapporten foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 
Red. inntekter 

Økt inntekt/ 
Red. utgift 

  
Rammetilskudd, korona 
Rammetilskudd, skatt, grunntilskudd 
Rammetilskudd, reduksjon færre innb 
Redusert skatteinngang 
Skjønnsmidler korona 
 
Administrasjon 
Utgifter til skatteoppkrever 
Korona, boliger, ikt 
 
Undervisning 
Korona Foreldrebetaling + 
 
Barnehage 
Korona, Foreldrebetaling 
 
Teknisk, bygg og vedlikehold 
Korona 

 
Teknisk, brann 
Korona,  
Lønn brannsjef 
 
Pleie-/omsorg 
Korona 
 
Næring 
Lånevedtak 2019 utbetalt i 2020 
Bruk av fond 

  
  
  

54 000 
321 000 

 
 
 

70 000 
140 000 

 
 

29 000 
 
 

52 000 
 
 

67 000 
 
 

46 000 
50 000 

 
 

193 000 
 
 

350 000 

  
616 000 
235 000 

 
 

171 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 000 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 18.06.2020 sak 46/20 

 

Behandling: 

Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

 

2. Med bakgrunn i rapporten foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 
Red. inntekter 

Økt inntekt/ 
Red. utgift 

  
Rammetilskudd, korona 
Rammetilskudd, skatt, grunntilskudd 
Rammetilskudd, reduksjon færre innb 
Redusert skatteinngang 
Skjønnsmidler korona 
 
Administrasjon 
Utgifter til skatteoppkrever 
Korona, boliger, ikt 
 
Undervisning 
Korona Foreldrebetaling + 
 
Barnehage 
Korona, Foreldrebetaling 
 
Teknisk, bygg og vedlikehold 
Korona 

 
Teknisk, brann 
Korona,  
Lønn brannsjef 
 
Pleie-/omsorg 
Korona 
 
Næring 
Lånevedtak 2019 utbetalt i 2020 
Bruk av fond 

  
  
  

54 000 
321 000 

 
 
 

70 000 
140 000 

 
 

29 000 
 
 

52 000 
 
 

67 000 
 
 

46 000 
50 000 

 
 

193 000 
 
 

350 000 

  
616 000 
235 000 

 
 

171 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 000 

  

 

 

 


