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Behandling: 

 

1. Træna kommune (TK) beskrev de viktigste punktene for arbeidet med å få kjøpt 

ekspedisjonskaia, og ga i den sammenheng tydelig tilbakemelding på at det vurderes som 

unødig mye arbeid og ressursbruk dersom båten ikke skal ha liggested i Træna hele året. 

NFK ga ingen lovnader, men bekreftet at de har mottatt og forstått ønske/behovet til TK. 

MS Fredrikke Tønder-Olsen vil inntil annet er besluttet ha liggested i Træna ut oktober.  

Sjøprøver av MS Fredrikke viser avvik knyttet til drivstoff. Håper på overlevering som 

planlagt. Liggested blir Husøya (ikke Selvær).  

 

2. Det er berammet et nytt møte førstkommende fredag ang. årlige driftskostnader knyttet til 

ekspedisjonskaia. I mellomtiden vil Bjørn Wiik (NFK) og Morten Tøgersen (TK) ha en 

dialog ang. dette. 

 

3. Når det gjelder endelig ruteplan er det behov for flere politiske og administrative møter i 

NFK før endelig avklaring. Knutepunktet er også en vesentlig del av denne saken, men er 

heller ikke avklart. Samferdselsråden er tydelig på at den beslutningen man lander på, både 

når det gjelder knutepunkt og ruteplan, må være en beslutning som står seg over tid. Det er 

en viss fare for at endelige beslutninger ikke blir bedre for alle, men for flertallet.  

 

Det legges opp til en rutekonferanse, der alle berørte blir invitert, og det skal tilrettelegges 

for at Træna kommune får litt taletid i denne konferansen. Bent-Joacim Bentzen (BJB) 

formidler at hans intensjon er at Træna skal ivaretas på en langt bedre måte enn i dag. 

Når det gjelder knutepunkt, og eventuell endring av dette, må det behandles i fylkestinget. 

BJB vil gi en anbefaling om at knutepunktet endres, men uansett beslutning vil dette få 

ringvirkninger. 

 

4. Lokalruta: NFK setter ruteplan. Ruta skal starte i Selvær. Blir opp til rederiet å beslutte 

liggested. Operatøren må altså gå vedtatte ruteplan, men kan vurdere liggested. Tone Øverli 

(NFK) sender kontrakten med rederiet (som gjelder lokalruta) til TK v/Jan Helge.  

 

5. Tilskudd til kjøp av ekspedisjonskaia: NFK har (muntlig og i e-post) gitt et tilskudd på kr 

300 000. På spørsmål om det er ytterligere midler å søke for TK, ble tilbakemeldingen at en 
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søknad som viser til nytte for samferdsel og næring i sammenheng vil ha store muligheter 

for høyrere tilskudd. Viktig å tenke transport, infrastruktur og næring når det søkes. 

 

6. MF Husøy er nå på vei til årlig vedlikehold. Operatøren bestemmer verksted. TK etterspør 

plan for årlig vedlikehold. NFK sender dette til TK. 

 

7. TK klager på MF Lurøy når det gjelder alle kanselleringene til Selvær. NFK formidler at 

nye kontrakter i langt større grad tar høyde for mer egnet reservefartøy. Premissene ligger i 

anbudet. Eldre avtaler inneholder ikke samme krav til sjøfartsområde som nye kontrakter. 

De gamle kontraktene er heller ikke stramme nok i forhold til sanksjonsmuligheter. 

Vedtak: 

Møtet ble avsluttet med at TK gjentok og nok en gang poengterte at Helgelandspendelen må ha 

liggested i Træna hele året! 
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