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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskap   

Møtedato: 30.01.2019 

Sak: 1/19  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 19/6 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - REFERAT OG MELDINGER  

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Delegerte vedtak: 

18/11 20.12.2018 DS  14/18 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Aloha Cafe AS  

SKJENKEBEVILLING - EN BESTEMT ANLEDNING – Flytting av 

skjenkebevilling fra Aloha Cafe sine lokaler til Grendahuset – Andre dags julefest 

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

18/85-11 13.11.2018 RÅDM/RÅDM/GE 057 

1170/18 Nordland Fylkeskommune 

INTERKOMMUNALT ARKIV I NORDLAND (IKAN) - NY 

BETALINGSMODELL FOR MEDLEMMER I INTERKOMMUNALT 

ARKIV NORLAND - INFORMASJON  

 

Søknad om støtte: 

Brev fra Amathea Nordland datert 11.01.2019 – Søknad om økonomisk støtte på kr 10 000 for 

2019. Amathea er en landsdekkende, spesialisert, lavterskel helsetjeneste. Med 

spisskompetanse på veiledning og forebyggende arbeid innen graviditet og abort. 

Enstemmig avslått. 

 

Ordfører orienterer: 

Samferdsel: 

 Hurtigbåt: 

o Vi har «berget» hurtigbåten over Trænfjorden.  Båten vil starte på Selvær om 

morgen og ende opp på Selvær om kvelden. 

o Fortsatt mangler det at turene på formiddag (onsdag og fredag) samt 

ettermiddag/ tidlig kveld går helt til Selvær.  Båten vil gå fra Husøy til Onøy og 

videre til Stokkvågen i vinterruta.  Selvær betjenes av lokalbåt. 

o På sommeren anløper hurtigbåten både Husøy og Selvær på tur til/ fra Myken på 

formiddagen mens den på ettermiddagsturen vil gå som på vinteren. 

o Vi har spilt inn at dersom båten går 10 min tidligere fra Sandnessjøen, så vil det 

være rom for å gå til Selvær også. 

o Bussrutene vil bli tilpasset de nye rutene til hurtigbåten, iflg samferdssjefen 

 Fergeruta  
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o har jeg intet hørt noe om denne enda bortsett fra at liggetid i Selvær på fredag 

kan bli utvidet til 20 min av hensyn til varelevering. 

 

Informasjon: 

 Træna kommune og Holmens Overnatting er saksøkt av Træna Gjestegård. Det 

arbeides med å kontakte advokatbistand. Uttalelsesfrist er 8.2.2019. 

 Gave til redningsskøyta ODD FELLOW III – denne kommer opp som egen sak på 

neste møte i formannskapet.  

 

I rådmannens fravær opplyste ordfører og assisterende rådmann om at det vil bli avholdt et 

ekstraordinært møte i Træna formannskap i uke 7, hvor rådmannen vil gi en utførlig orientering 

om Barnevernstjenesten i vår kommune. 
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