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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 19.06.2019 

Sak: 6/19  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 19/123 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - REFERAT OG MELDINGER  

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Spørsmål fra Geir A. Sjøset: 

 Hva er status for bassenget? Er varme fremdeles på? Hva med soppen som ble oppdaget 

for en god tid tilbake? 

 Hva betaler kommunen for strømmen nå? 

 Telefoni? 

 Ser at det er kjøpt 2 nye elbiler, mener bestemt at det skulle kjøpet 1 

Hva ble prisen? Har kommunen fått vrakpanten? Har kommunen søkt 

miljødepartementet om tilskudd om skraping av gamle varebiler? Hvordan ble de 

finansiert? 

 Vannverk hva er status? (Avsalting, renseanlegg trykktårn) 

Inntaksledning? 

Membran? Hvorfor må det skiftes membran i igjen? Vet at det brukes de samme 

membran på Pelagia som var levert når anlegget var nytt 

Brukes vannmagasinet som ligger nedenfor Ramberget til drikkevann eller er det bare 

vaskedama for måker?  

 

 Orienteringer fra ordfører: 

o MS Sanna – på12. uka på verksted – skal være på plass i løpet av 1-2 uker iflg 

samferdselsråden 

 Reservebåt er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede – satt frem krav 

om annen reservebåt 

 Sendt sms og mail til fylket men får ikke svar derfra – seinest mandag 

17. juni 

 Var nettopp et stort oppslag om dette i Helgelandsblad men vurderer 

leserinnlegg ang saken 

o Vindkraft 

 Solvind har vært på Træna.  Ønsker å fornye konsesjonen da de har 

inngått samarbeid med utbygger av vindkraftverk i Hasvik.  Vi skal, 

sammen med Utsira kommune, møte Olje- og energidepartementet f k 

mandag til samtale ettersom NVE ikke ønsker å gi konsesjoner før 

planen for utbygging av vindkraftverk er ferdigbehandlet. 

o Olje- og gasskonferansen i Sandnessjøen 
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 Equinor (tidl. Statoil) – arbeider med tanker og planer for utbygging av 

havvindmøller der området utenfor Træna har vært nevnt som spesielt 

interessent. 

 Helgeland regionråd ønsker å sette saken på kartet for å få mer «kjøtt på 

beina» rundt dette. 

o Redningsskøyta 

 Det legges opp til at den ene av de to nye båtene, Odd Fellow III, 

ankommer Træna tirsdag den 25. juni på ettermiddagen men dette 

avhenger av at landstrømtilkobling er på plass. 

o Resurskrevende brukere 

 Saken har vært drøftet med i møte med øy-kommunene i siste møte 

 Kommunene skal legge til rette for de som har behov for tilrettelagt hjelp 

 Når prisen overstiger kr 1,27 mill pr bruker så kommer Staten inn og 

dekker 80% av det overskytende.   

 Sier seg selv at hvis man har noen som trenger spesiell tilrettelegging så 

kan det bli svært dyrt for kommune 

 Jeg ønsker å ta dette opp med KrF sin kommunefraksjon på Stortinget 

på vegne av øy-kommunene/ småkommunene 

o Regionrådet 

 Vi har lenge hatt ønske om at man kunne få til ett stort regionråd for 

hele Helgeland.  Ser ut til at dette nå kan la seg realisere fordi Helgeland 

regionråd og Sør-Helgeland regionråd er i ferd med å fusjonere.  Indre 

Helgeland regionråd trenger noen avklaringer før også de er klar til å 

være med på dette. Egen sak til høsten. 

o Ekstraordinært kommunestyremøte vil bli satt i juni/ juli ang Barnevern.  

Rådmannen vil orientere mer om dette. 

o Ekstraordinært møte i formannskapet som planutvalg i sommer – Revidering av 

arealplan Træna ut på høring 

 

Orientering fra rådmannen: 

 Barnevern: 

o Bemanningssituasjonen i Lurøy tilsier at de ikke kan inngå samarbeid med Træna i 

denne omgang. 

o Nesna kommune er kontaktet og rådmannen i Nesna arbeider med en 

vertskommuneavtale Træna/Nesna. 

o Træna, Rødøy, Nesna, Lurøy skal arbeide videre med et «større» barnevernssamarbeid. 

 

o Træna AP v/ Trond Vegard tok ordet og sa at det er beklagelig at det ikke har vært et 

oppegående barnevern i ett og ett halvt år nå. Han påpekte at protokollen fra 

formannskapets møte 22.5.2019 inneholdt Træna AP sine spørsmål, men ikke svarene 

fra rådmannen. 

 

Bosettingsplan for flyktninger: 

Administrasjonen har hatt en gjennomgang av kommunens planer – foreløpig 

konklusjon her er at plan for bosetting av flykninger ikke vil bli prioritert p.d. 

Øvrig planverk vil bli arbeidet med til høsten. 
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Notat fra sektorleder tekniske tjenester (ESA sak 12/101) datert 17.06.2019  

om Vannområde Rødøy-Lurøy – oppdatere vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram – ble delt 

ut i møte. 
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