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Refererte dokumenter fra postjournal: 

20/114-1 12.05.2020 RÅDM/RÅDM/GE N40 

701/20 Samferdselsdepartementet 

FLYPLASS PÅ HELGELAND SOM OPPSTARTSKLART 

STIMULERINGSTILTAK ETTER KORONAKRISEN - 

TILBAKEMELDING  

 

18/84-4 12.05.2020 RÅDM/RÅDM/GE X31 

696/20 Nordland Politidistrikt 

VS: BESLUTNING OM IKRAFTTREDELSETIDSPUNKT FOR 

GRENSEREGULERING AV NAMSMANNSDISTRIKT I NORDLAND 

POLITIDISTRIKT  

 

Orientering: 

 Helgeland Museum har i sitt rådsmøte valgt inn Moa Björnson i styret. 

Vedtaksprotokoll sendes alle kommuner 

 

 Kystverket har avsatt midler til oppussing av Træna Fyr og det planlegges nå. Vår 

kontaktperson på Kystverket lager et budsjett og han tar høyde for både utvendig og 

noe innvendig oppussing. Opp mot 5 mill NOK har vært nevnt. 

 

 Hurtigruten har revidert planene for 2021 og planlegger nå for halvert aktivitet, det vil 

si 14 anløp. Dermed er det besøk av HR ca. hver 12 dag.  

 

 Træna Kommune har gjennom utviklingsprosjektet og tilknyttede prosjekter arbeidet 

med utvikling av Træna 365 – et utbyggingsområde på Nordhusøy for etablering av 

museumsbygg, hotell og overnattingsenheter samt kultur- og næringslokaler. 

Reguleringsplanen for området er på høring og ventes kunne endelig vedtas i juni. For å 

komme videre med etableringen av satsingen foreslås å etablere et utviklingsselskap 

(Utviklingsselskapet Træna 365 AS) som på en næringsmessig måte kan tilrettelegge 

for å drive satsingen fremad.  

Som aksjeeiere foreslås at Træna Kommune inngår med 25 %, Utbygger 25 %, 

Grunneiere 25 % og Helgeland Museum 25 %. Det føres nå dialog med nevnte aktører 

og vi forventer å kunne kommer tilbake med en sak til formannskapet snarlig.  
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Administrasjonen ved Gunn Eliassen orienterte om at, på grunn av bemanningssituasjonen, vil 

sentralbordet være åpent/betjent mandag – fredag kl 10:00 – 14:00 fra og med 2. juni til og 

med 14. september 2020. 

 

Rådhuset vil som tidligere annonsert av Kriseledelsen være åpent for publikum mandag – 

onsdag kl 10:00 – 14:00. 
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