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Behandling: 

Politikerne i Træna har tidligere, i to møter 4 og 6 mai diskutert saken. 

 

Den 4 mai var Jan Helge Andersen, Kristine Monsen , Marianne Olsen, Bjørn Olsen, Trond 

Vegard Sletten og Heidi Pedersen samlet til møte via Skype for å diskutere fremdriften i 

samferdselssaken. Her ble det enighet om å lage et skriv som vil bli diskutert i formannskapets 

første møte. 

 

Den 6. mai var Jan Helge Andersen, Kristine Monsen, Marianne Olsen , Bjørn Olsen og Lena 

Holmen igjen samlet til møte via Skype om samferdselssaken. 

 

I dagens møte ble følgende forslag til vedtak gjennomgått: 

1. Træna kommune ber Nordland fylke ved samferdselsavdelingen og fylkesråden ta hele 

samferdselskartet opp i Fylkestinget på nytt med konsekvensutredninger og der 

kostnader (og besparelser) ligger ved saken. 

2. Fergesambandene i Træna- og Lurøy kommune består av 3 ferger også i fremtiden 

3. Knutepunktet for Nex flyttes fra Stokkvågen tilbake til Onøy. Med Onøy som 

knutepunkt kan man få Træna inn i ruten på en bedre måte, blant annet kan avgangen 

fra Træna på morgenen flyttes (utsettes) med 20 minutter. 

4. Alle hurtigbåtruter, Nex-ruter, fergeruter, lokalruter og bussruter må ses på samtidig, da 

alt henger sammen. 

 

En tilleggsuttalelse fra formannskapet vedlegges. 

 

Forslag til vedtak med tilleggsuttalelse ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommune ber Nordland fylke ved samferdselsavdelingen og fylkesråden ta hele 

samferdselskartet opp i Fylkestinget på nytt med konsekvensutredninger og der 

kostnader (og besparelser) ligger ved saken. 

2. Fergesambandene i Træna- og Lurøy kommune består av 3 ferger også i fremtiden 

3. Knutepunktet for Nex flyttes fra Stokkvågen tilbake til Onøy. Med Onøy som 

knutepunkt kan man få Træna inn i ruten på en bedre måte, blant annet kan avgangen 

fra Træna på morgenen flyttes (utsettes) med 20 minutter. 

4. Alle hurtigbåtruter, Nex-ruter, fergeruter, lokalruter og bussruter må ses på samtidig, da 

alt henger sammen. 
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En tilleggsuttalelse fra formannskapet vedlegges. 
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