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Behandling: 

Følgende spørsmål til 2. tertialrapport 2017, var innlevert til administrasjonen før møtet: 

 

Arbeiderpartiet v/Jan Agnar Willumsen  
Formannskap 18/10/2017  
54/17 2. TERTIALRAPPORT 2017  
Spørsmål og ønske om utdypende kommentarer til 2. TERTIALRAPPORT 2017  
1. Side 8, 1702 Administrasjon, Økonomisk status Utdypende kommentar angående overforbruk for” 
Varer og tjenester” Overforbruk mot 63% er på ca. kr. 696.000,- Hva er årsaken og hvilke 
konsekvenser følger av dette?  

2. Side 14, 1708 Helsetjenester, Økonomisk status Utdypende kommentar angående overforbruk for” 
Varer og tjenester” Overforbruk mot 63% er på ca. kr. 335.000,- Hva er årsaken og hvilke 
konsekvenser følger av dette?  

3. Side 15, 1710 Pleie og omsorgstjenester, Økonomisk status Utdypende kommentar angående 
overforbruk for” Varer og tjenester” Overforbruk mot 63% er på ca. kr. 364.000,- Hva er årsaken og 
hvilke konsekvenser følger av dette?  

4. Side 23, 1715 Drift av kommunale bygg, Økonomisk status Utdypende kommentar angående 
overforbruk for” Varer og tjenester” Overforbruk mot 63% er på ca. kr. 552.000,- Hva er årsaken og 
hvilke konsekvenser følger av dette?  
a. De 2 siste porteføljerapporter fra SKS Kraftsalg ønskes fremlagt i møtet.  

b. Hva er” stabilt middels nivå” når det gjelder sykefravær?  
5. Side 23, 1715 Drift av kommunale bygg Siste setning i nest siste avsnitt:” Flytting fra gammelt lager 
er gjennomført” Her ønsker jeg en utdypende forklaring fra teknisk sjef/stedlig brannsjef. I 
forbindelse med brannen på Nova Sea ble det observert at personlig brannutstyr fremdeles er lagret 
på” gamle teknisk lager”. Hvordan er dette mulig når bygget er solgt og flytting er gjennomført?  

 

Spørsmål til sak 54/17 fra Felleslista Sp/ KrF: 
 Oversikt over fond s 3: hva kan de ulike fond benyttes til?  Hvorfor så mange ulike typer fond? 

 1706: 

o Hvem er avlønnet under dette kapittelet? 

 1710: 

o Hva er gjort/ gjøres for å få event flere beboere fra andre kommuner? 

 1711: 

o Kan det gis en statusrapport på hvordan det ligger an i arbeidet med nytt 

barnevernsamarbeid. 

 1713: 
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o Etter at havneutbyggingen var avsluttet, skal det ha komet en rapport til Træna 

kommune ang tilstanden til kaianlegget på Galtneset.  Rapporten forteller angivelig 

om utrasing under kaia samt skader på kaistolper påført under havneutbyggingen. 

Formannskapet ber om at denne rapporten legges frem til neste møte i 

formannskapet. 

 1715: 

o Det må lages en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg og boliger. 

 1716: 

o Punktet om lys til kirkegården plukkes ut av porteføljen til Nordland Teknikk slik at 

man arbeider med dette med våre egne ansatte. 

 1717: 

o Veiskiltingen skal på plass snarest mulig denne høsten.  Skiltene bestilles snarest og 

settes opp så snart disse foreligger. 

 1718:  

o Hva ligger inne i beregningen av vann- og avløpsavgift?  Dette har formannskapet 

etterlyst tidligere.  Vil ha dette fremlagt på neste møte i formannskapet til 

informasjon. 

o Viktig at man påser at regninger som sendes ut er riktig – særlig når det kanskje 

dreier seg om regninger med store etterslep. 

o Man har observert at det skiftes rørgater og at områder dreneres – men hvordan er 

dette finansiert? 

o Er alt av økonomiske krav i forbindelse med reparasjon av inntaksledningen innfridd?  

o Træna kommune hadde en uavklart situasjon på salg av vann til Pelagia Træna AS.  Er 

dette nå brakt i orden? 

Administrasjonen besvarte muntlig noen av spørsmålene, det vil bli gitt en ytterligere 

kommentar under kommunestyrets behandling av saken. 

 

Rådmannens innstilling i saken ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommunestyre tar 2. tertialrapport 2017 til orientering. 

 

Træna kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering: 

 

1.  

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 

Red. inntekter 

Økt inntekt/ 

Red. utgift 
  
Avsatte lønnsmidler 

Politisk 

Administrasjon 

Pleie-omsorg 

Planlegging bygging 

Drift av kommunale bygg 

 

Investering 

Planlegging bygging K-sak26/16 

Bruk av investeringsfond 

 

  
  

20 000 

30 000 

135 000 

20 000 

70 000 

 

 

400 000 

  
275 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 000 
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2. Bruk av pensjonsfond KLP til reduksjon av pensjonspremie med kr 700 000 realiseres 

ikke.  
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