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REVIDERTE TILTAKSSTRATEGIER FOR LURØY OG TRÆNA 2020-

2023  

 

Søknad om støtte: 

E-post fra Rusforum Nordland v/ styremedlem Line Seljeseth datert 08.01.2020: 

«Tradisjon tro» søker Rusforum Nordland om økonomisk støtte fra kommuner, lag og 

foreninger i Nordland for å arrangere sin årlige konferanse. For 2020 går konferansen av 

stabelen 27. og 28. januar på Radisson Blu Bodø. Hovedtemaet for årets konferanse er; «Sorg 

og traumer i nære relasjoner» 

Søknaden om økonomisk støtte ble enstemmig avslått. 

Formannskapet ønsker å satse på blant annet ungdom i egen kommune 

 

Ordfører orienterer: 

Utarbeidelse av film på 30 -  40 sekunder til Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo i februar. 

Rådmannen skal også delta om tema Innovasjon samt at det er planlagt at også en fra 

ungdomsrådet skal være med. 

 

Når de gjelder samferdsel er prisene reversert på ferga – ordfører takker alle som har stått på i 

denne saken. 

 

Det er berammet et møte i Bodø på førstkommende fredag om rutetilbud. 

Tidligere utarbeidet liste til dette møtet om samferdsel ble diskutert og punktene ble gitt 

prioritet. 

 

Rådmannen informerer: 

Informasjon om Ungdomsrådet, det er nå valgt ungdom til rådet. De som når sitter i rådet er 

Vetle, Ludvik, Cecilie, Ingvild og Linea – disse har også fått personlige vara. Rådmann Liv-

Hege Martinussen er selv sekretær inntil videre. 
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Rådmannen undersøker tidsrom for folkevalgtopplæring – planen er å avsette en ettermiddag 

og en dag til dette. Når det gjelder deltakere er det tenkt at hele kommunestyret med vara-

medlemmer, samt ledergruppa skal delta. 

 

Brannsjef i Træna kommune er nå Morten Tøgersen – varabrannsjef Jim Frode Holmen. 

 

Spørsmål fra Bjørn Olsen til administrasjonen: 

Status basseng? 

Rådmannen svarer at dette arbeides det nå med og at vi nå vil få på plass dette om kort tid. 

Finansiering og evt. forsikringssak vil en komme nærmere tilbake til. 

 

Spørsmål fra Kristine Monsen til administrasjonen: 

Når vil sak om lønnspolitisk plan bli fremmet for politisk behandling? 

Rådmannen svarte at sannsynligvis vil dette bli i mars. 

 

Hva med sak om organisasjonskartet? 

Rådmannen svarte at dette måtte hun komme nærmere tilbake til, men at administrasjonen 

arbeider med dette. 

 

Hva med fylkesmannens ekstra satsing på barnevern og tildelte midler? 

Rådmannen svaret at dette var det ordnet opp i. 

 

Træna AP hadde på forhånd levert inn følgende spørsmål til rådmannen: 

Viser til brev fra lærerne og FAU 

Træna AP ønsker svar på følgende spørsmål til formannskapet 22.01.20:  

Er det valgt/utpekt verneombud? 

Valgt styreform i sektorleders fravær, hvem er vikar for CHB? 

Hvordan utfordring løses i rådgivers fravær med tanke på søknad  til videregående for evt 

elever med spesielle behov?  

Karakterer for avgangselever med tanke på manglende valgfag. Hvordan er dette tenkt løst? 

Det er også opplyst at det er utlyst et 1/2 års vikariat på skolen. Medfører dette riktighet og i 

så fall er det søkere? 

 

I denne forbindelse ba Kristine Monsen om å få vurdert sin habilitet, som lærer og 

medunderskriver i brev fra FAU. Hun ble enstemmig erklært inhabil ihht Kommunelovens § 11-

10 . 

Trond Vegard Sletten tiltrådte møtet som vara og ba deretter om å få sin habilitet vurdert med 

bakgrunn i at han er Kristine Monsens ektefelle. Han ble enstemmig erklært inhabil i henhold til 

forvaltningslovens § 6 jfr. kommunelovens § 11-10 og fratrådte møtet, det var ikke på forhånd 

innkalt flere varamedlemmer. 

 

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 11-5 andre ledd. 

 

Rådmannen ba etter dette om at formannskapssekretær også forlot møtet. 
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