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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskap   

Møtedato: 03.09.2020 

Sak: 53/20  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 20/194 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - REFERAT OG MELDINGER  

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Ordfører orienterer: 

 TV-aksjon 2020 blir digital. Ordfører innkaller til et planleggingsmøte – Formannskapet 

er aksjonskomité. 

 

 Det er planlagt et møte på Træna 30.9.2020 fra Nordland fylkeskommune 

samferdselsråd – for å diskutere samferdsel. Møtet avholdes på Træna Rorbuferie hvor 

max antall personer som kan være tilstede er 20 (med bakgrunn i at smittevern må 

overholdes). 

 

Konst. rådmann informerer: 

 Det har vært avholdt et møte med barnevernet på Nesna. Barnevernet ønsker å holde en 

informasjon i kommunestyrets møte 22. oktober 2020. 

 Avtale med Leirfjord om akuttbarnevern er signert. 

 Kort orientering om status sektor undervisning 

 Regnskapet for 2019 er ikke avsluttet – det er alvorlig 

 Utestående fordringer  

 Sluttoppgjør rådmann Liv-Hege Martinussen 

 Opplæring av folkevalgte – økonomi (administrasjonen undersøker om det er mulig å få 

gjennomført en slik opplæring i høst og hva det evt kommer til å koste) 

 Eventuelt salg av kommunal bolig – egen sak kommer  

 Pågående pandemi: 

Det er inngått avtale med Bodø sammen med Værøy og Røst om vi trenger 

helsepersonell hvis situasjonen blir kritisk og mange av dagens helsepersonell må i 

karantene. 

Kriseledelsen har hatt møte 13. august og det vil bli avholdt nytt møte i neste uke. 

Det vil bli undersøkt hvem som skal betale pålagt karantene i annen bolig enn egen. 

Det vil også bli sett på hva og når vi informerer utad til befolkningen 

 

Spørsmål fra Kristine Monsen - Konstituert rådmann svarte på disse spørsmålene 

 Status folkehelsekoordinator – det er inngått en midlertidig avtale (tom 1.8.2021) med 

Knut Berntsen 

 Salg av aksjer til Sjøset – søker har noe arbeid å gjøre selv før dette kan gå i orden 

 Sektor undervisning – hvor lenge skal situasjonen være slik den er?  
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