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Behandling: 

 

Vedtak: 

Delegerte vedtak: 

20/41 03.02.2020 DS  1/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Taste of Træna – Vinterfestivalen   

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

20/41 05.02.2020 DS  2/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Trænafestivalen – Hjella Vinterfestivalen   

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

20/41 05.02.2020 DS  3/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Trænafestivalen MF Husøy Vinterfestivalen   

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

20/41 05.02.2020 DS  4/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Trænafestivalen – Grendahuset Vinterfestivalen   

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

20/41 10.02.2020 DS  5/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Trænafestivalen endret Grendahuset til Trænahallen Vinterfestivalen  

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

20/41 12.02.2020 DS  6/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Taste of Træna – 22.2.2020  

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

19/35-6 22.01.2020 RÅDM/RÅDM/GE V50 

88/20 Nesna Kommune 

VETERINÆRTJENESTEN NESNA / LURØY / TRÆNA - ÅRSRAPPORT 

2019  

 

Søknad om støtte: 

Søknad fra AMATHEA Nordland datert 28.01.2020 om økonomisk støte til drift for 2020 



Postadresse:  Besøksadresse:  Telefon:  E-post:   

Postboks 100   Rådhusveien 3  75095800  post@trana.kommune.no      8770 

TRÆNA  

  

    

 

Søknaden ble enstemmig avslått med begrunnelse i at det ikke er satt av penger i 

driftsbudsjettet til slik støtte. 

 

Følgende saker ble fra ordfører ønsket belyst av rådmannen i møte: 

 Kan vi få fremlagt svaret fra Fylkesmannen i sak 10/20? 

Rådmannen ba sektorleder Morten Tøgersen om å orientere nærmere om dette under 

behandling av sak 10/20. 

 

 Det er ønske om en redegjørelse ang. tilsyn fra Arbeidstilsynet. 

Rådmannen orienterte i saken og presiserte at Arbeidstilsynet ikke på dette tidspunktet 

har varslet om at de vil foreta et tilsyn – de har bedt om å få tilsendt en del HMS-

dokumentasjon med bakgrunn i at Arbeidstilsynet har mottatt en henvendelse fra 

tillitsvalgte i kommunen der det fremgår at det over tid har manglet, og fremdeles 

mangler (pr 29.11.2019) verneombud ved flere kommunale arbeidsplasser.  

Administrasjonen har svart ut dette i brev til Arbeidstilsynet datert 29.01.2020 (dette 

brevet er tidligere sendt ut til AMU sine medlemmer).  

Formannskapet ba om at Administrasjonen oversender dem svarbrevet med vedlagte  

dokumentasjon. 

 

 Hvorfor kommunen ikke har søkt fylkesmannen om midler til kommunalt barnevern. 

Hvor mye penger er det snakk om? 

Rådmannen svarte på økonomi og skjønnsmidler til kommunalt barnevern.  

Rådmannen ba om at det for ettertiden presiseres nærmere mer nøyaktig hva det er det 

ønskes informasjon om. Hun refererte også fra et brev fra fylkesmannen datert 

31.01.2020 – «Satsing kommunalt barnevern 2019 – tilbakemelding om bruk av tildelte 

midler». 

 

Rådmannen informerte om: 

Sammensetning av AMU og arbeidsgivers representanter. 

 

I henhold til nylig avholdt KS-konferanse i Bodø ble det presisert at det i henhold til 

Kommuneloven (2018) § 13-1 er det Kommunedirektøren /rådmannen som er gitt lovfestet 

ansvar for oppfølging av det løpende personalansvar. Herunder oppfyllelse av HMS-krav, 

arbeidsrettslig beføyelse m.m. 

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver anses naturlig å falle inn under kommunedirektørens ansvar. 

Denne oppnevner arbeidsgiverrepresentanter i AMU. 

I strid med lovens intensjon om folkevalgte utpekes. 

 

Rådmannen informert om at hun vil utpeke arbeidsgivers representanter med vararepresentanter 

til AMU – dette vil bli informert til formannskap og kommunestyre. 

 

Rådmannen orientert videre om at det nå utarbeides rutiner for Arbeidsmiljøutvalget samt hvor 

møteinnkallinger og protokoller skal «legges», slik at alle som ønsker kan holde seg orientert 

om AMUs arbeid. 

 

Ordfører svarte på henvendelse fra Lena Holmen om det er noe nytt i Sykehussaken?: 

Ordfører delte ut E-post datert 25.022020 fra Kristin Toft til ordførerne i Helgeland regionråd 

med Emne: oppdatering angående Helgelandssykehuset 2025 
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Endring i vedtatt møtekalender for 1. hå 2020: 

Berammet møte i formannskapet torsdag 26. mars flyttes til onsdag 25. mars 

Berammet møte i kommunestyret torsdag 2. april flyttes til onsdag 1. april 
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