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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 27.03.2019 

Sak: 4/19  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 14/68 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - LOKALITET REDNINGSSKØYTA  

 

Behandling: 

Ordfører orienterte om at det arbeides med å få på plass en skriftlig avtale mht hvor stor 

lagringskapasitet Redningsskøyta har behov for her på Træna. 

Bekreftet tilbud på kr 571 000 eks mva fra Helgeland Marinasystem AS datert 01.02.2019 ble 

fremlagt i møte. 

 

Unni Jakobsen stilte spørsmål om leietid og leieinntekter på brygga. 

Trond Vegard Sletten stilet spørsmål om boforhold for mannskapet og bryggekaianleggets 

beliggenhet på Ærøya. 

 

Træna AP og Felleslisten avholdt gruppemøter. 

 

Etter gruppemøte informert ordfører om at det er ønskelig å ta opp et samlet lån over 20 år og 

at leie betales i forhold til dette. 

 

Trond Vegard Sletten stilte spørsmål om forankring av brygga – jfr. kulepunkt 10 i tilbudet fra 

Helgeland Marinasystem AS. Samt hva innholdet i lagerbygg og andre behov som selskapet 

trenger som land-strøm og vanntilkobling. 

 

Unni Jakobsen informerte om at Træna AP er enig i ordlyden i innstillingens pkt en og to, 

Trond Vegard Sletten ba om at pkt to endres til kun: «Det anskaffes flytekaianlegg fra 

Helgeland Marinasystem AS», resten av setningen strykes.  

 

Træna Ap fremmet følgende endringsforslag: 

«pkt 3 endres til: 

Det oppføres lagerbygg i umiddelbar nærhet av flytebrygga. Bygget størrelse og utforming 

gjøres i henhold til skriftlig avtale med Redningsselskapet. 

Pkt 4 endres til: 

Midler til kaianlegg og bygg hentes fortrinnsvis fra ubundet investeringsfond.» 

 

Ordfører konkluderte deretter med at det var to ulike forslag til innstillingens punkt 4 – dette 

ble det stemt over. 

Formannskapets innstilling til punkt 4 ble vedtatt med 6 stemmer. 

5 stemmer (mindretallet) gikk til Træna AP sitt forslag om at midler til kaianlegg og bygg 

hentes fortrinnsvis fra ubundet investeringsfond. 

 

Øvrige punkt enstemmig vedtatt slik diskutert – vedtaket blir da: 
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1. Det legges til rette for Redningsskøyta på kommunal tomt 2/20 på Ærøya i Træna 

kommune. 

2. Det anskaffes flytekaianlegg fra Helgeland Marinasystem AS. 

3. Det oppføres lagerbygg i umiddelbar nærhet av flytebrygga. Byggets størrelse og 

utforming gjøres i samarbeid og etter skriftlig avtale med Redningsselskapet. 

4. Det settes av inntil kr 1,7 mill til prosjektet. Beløpet tas opp som lån. 

5. Saken legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning når alle anbud er kommet 

inn. 

  

 

 

Vedtak: 

1. Det legges til rette for Redningsskøyta på kommunal tomt 2/20 på Ærøya i Træna 

kommune. 

2. Det anskaffes flytekaianlegg fra Helgeland Marinasystem AS. 

3. Det oppføres lagerbygg i umiddelbar nærhet av flytebrygga. Byggets størrelse og 

utforming gjøres i samarbeid og etter skriftlig avtale med Redningsselskapet. 

4. Det settes av inntil kr 1,7 mill til prosjektet. Beløpet tas opp som lån. 

5. Saken legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning når alle anbud er kommet 

inn. 
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