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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskap   

Møtedato: 19.11.2020 

Sak: 66/20  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 20/249 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - REFERAT OG MELDINGER  

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Delegerte vedtak: 

20/41 12.10.2020 DS  13/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

 Selvær Bygdeutvikling  

 SKJENKEBEVILLING EN BESTEMT ANLEDNING  2020  - Moddi på Olderstad 

 

Søknad om støtte: 

 Brev fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 03.11.2020 

Søknad kr 1 000,- i støtte for driftsåret 2021 

Træna formannskap fattet i møte 27.11.2019 sak 58/19 følgende vedtak: 

Formannskapet vedtok enstemmig å gi Jusshjelpa i Nord-Norge støtte slik omsøkt. 

Beløpet kr 1 000,- finansieres over driftsbudsjett 2019 rammeområde Administrasjon. 

 

Formannskapet vedtok enstemmig å støtte Jusshjelpa i Nord-Norge med, slik omsøkt,  

kr 1 000,-  for driftsåret 2021. 

 

 E-post fra Miljø & Brann datert 26.10.2020  

Søknad om støtte til historiebok om feiere 

Enstemmig avslått. 

 

Ordfører orienterer: 

 

 Møte 11.11.2020 med Nordland fylkeskommune – befaring av mulig utleggelse av 

flytebrygge i Træna havn. 

 

 Møte med Ole Johnny og Gunn Olsen 18.11.2020 – eventuell overtakelse av 

ekspedisjon samt lokasjon av flytebrygge i Træna havn. 

 

 Møte med Træna Båtservice AS for en orientering om at  NOFO har revidert avtale og 

ønsker å inngå avtale med ny aktør. 

Det er bedt om et møte med NOFO sentralt for en informasjon om hva som er bakgrunn 

for inngåelse av avtale med ny aktør. 
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 Nfk – fylkesrådssak – Godkjenning av konkurransegrunnlag for båtruten Træna lokal – 

tidsrom 20.2.2021 – 2027. Her er ikke kravet til reservefartøy at det skal være 

universelt utformet.  

 Et enstemmig formannskap ba ordfører utforme en uttalelse til Nfk om viktigheten av 

at også  reservefartøyet er universelt utformet. 

 

 I Nfk sitt forslag til  økonomiplan for 2021 – 2024 er det avsatt 20 mill kroner til 

utbedring av Igerøy, Selvær og Husøy fergeleier (10 mill i 2021 og 10 mill i 2022). 

 

Rådmannen informerer: 

 Møte med Magnus Johansen 18.11.20 hvor bygningsmassen «Rødrigg» og Træna 

Gjestegård var tema. Det er berammet et nytt møte om samme tema 02.12.2020. 

 

 Træna kommunes avtale med Rana kommune om drift av Krisesenter. Rana ønsker, av 

økonomiske årsaker, å inngå samarbeid med Krisesenter i Vefsn. Det er ett års 

oppsigelse på avtalen med Rana, som ønsker at det ses bort fra denne og at Træna også 

blir med over til Vefsn. 

Rådmannen ble delegert myndighet til å si ja til å gå over sammen med Rana til Vefsn.  

Egen politisk sak blir fremmet når alle detaljer er på plass. 

 

 Kriseledelse / Beredskapsgruppa har nå ukentlige møter. 

Det ble enighet om at rådmann og ordfører informerer om status Covid-19 og annen 

informasjon fra disse møte på hvert møte i formannskap og kommunestyre. 

 

 Kommunen planlegger å føre tilsyn med praktisering av reglene som blir satt i 

forbindelse med den pågående pandemien. 

 

Henstilling fra Lena Holmen 

 Kan det når møteplan for 2021 skal legges frem, tas høyde for at de politiske møtene 

f.eks kan starte etter lunch istedenfor kl 08:30.  

 

 Kan ordfører informere i alle formannskapets møter om sin møtevirksomhet, med hvem 

og når tid?  
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