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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskap   

Møtedato: 12.06.2018 

Sak: 42/18  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 14/68 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - LOKALITET REDNINGSSKØYTA  

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF ved Per Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Formannskapet utgjør referansegruppe når det gjelder tilrettelegging for/ anskaffelse 

av liggekai, lager og bolig for redningsskøytas mannskap. Formannskapet innstiller til 

Kommunestyret i saken. 

2. Ordfører, varaordfører, representant fra opposisjonen og rådmann utgjør 

arbeidsgruppa som skal arbeide frem de ulike alternativer og drøfte disse med 

formannskapet. Alternativene skal også drøftes med Redningsselskapet. 

3. Det kan ikke anskaffes eiendom som ikke har takst/ verdivurdering gjort av godkjent 

instans. 

4. Det utarbeides en avtale om leietid og innhold i samarbeid med Redningsselskapet. 

Planen skal også inneholde bruk av redningsskøyta i andre oppdrag som transport av 

helsepersonell samt i beredskapssammenheng og nødstilfeller. Det må også fremgå av 

avtalen hva det skal betales leie for. 

5. Pr i dag foreligger følgende alternativer: 

a. Kjøp av bolig og kaiområde hos Johannes Bøe og Hege Antonsen 

b. Kjøp/ oppføring av annen bolig samt bygging av kai/ utlegging av flytekai 

og bygging av lager på dertil egnet område (Galtneset, Fløttingsundet, 

Torsholmen event annent område). 

c. Kjøp av område med kai hos Træna Fiskeoppdrett AS (Idar Holmen) på 

Fløttingen samt oppføring av bolig og lager på samme område eller annet 

området (bolig). 

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

 

Felleslistens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet utgjør referansegruppe når det gjelder tilrettelegging for/ anskaffelse av 

liggekai, lager og bolig for redningsskøytas mannskap. Formannskapet innstiller til 

Kommunestyret i saken. 

2. Ordfører, varaordfører, representant fra opposisjonen og rådmann utgjør arbeidsgruppa 

som skal arbeide frem de ulike alternativer og drøfte disse med formannskapet. 

Alternativene skal også drøftes med Redningsselskapet. 

3. Det kan ikke anskaffes eiendom som ikke har takst/ verdivurdering gjort av godkjent 

instans. 

4. Det utarbeides en avtale om leietid og innhold i samarbeid med Redningsselskapet. 

Planen skal også inneholde bruk av redningsskøyta i andre oppdrag som transport av 
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helsepersonell samt i beredskapssammenheng og nødstilfeller. Det må også fremgå av 

avtalen hva det skal betales leie for. 

5. Pr i dag foreligger følgende alternativer: 

d. Kjøp av bolig og kaiområde hos Johannes Bøe og Hege Antonsen 

e. Kjøp/ oppføring av annen bolig samt bygging av kai/ utlegging av flytekai og 

bygging av lager på dertil egnet område (Galtneset, Fløttingsundet, 

Torsholmen event annent område). 

f. Kjøp av område med kai hos Træna Fiskeoppdrett AS (Idar Holmen) på 

Fløttingen samt oppføring av bolig og lager på samme område eller annet 

området (bolig). 

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