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. FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMARKKU FYLKKAGIELDA
Samferdselsavdelinga
Johtolatossodat

Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO
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Sentraladministrasjonen
Fylkeshuset
9815 Vadsø
postmottak@ffk.no

Vår dato: 16.6.2011

Arkivkode: _;N00

Gradering: Ugradert

MOTTATT

2 2 JUN 2011

Vår ref: 10/00786-6

Deres ref:

Saksbehandler: Eirik Selmer
Telefon: +47 78 96 21 07
eirik.selmer@ffk.no

Finnmark fylkeskommunes innspill til ferdigstillelsen av forslag til Nasjonal
transportplan 2014-23:

Fylkestinget behandlet i møte 16. juni 2011 i sak 10/00321 innspill til NTP 2014-23 prosessen.
Følgende vedtak ble fattet.

"Det er viktig at NTP bidrar til å sikre verdiskapningen gjennom en offensiv utvikling av
transportinfrastrukturen i Finnmark med fokus på:
• Utvikle sterke vekstregioner i Alta/Hammerfest og KirkenesNaranger med effektive

transporter til resten av landet og Barentsregionen.
• Styrke samhandlingen mellom vekstregionene og legge til rette for en desentraliserte

bosetting.
• Vektlegge fremtidig regularitet og robusthet i hele transportsystemet.

Riksvegnettet:  
Konkrete tiltak som forventes gjennomført i NTP 2014-23
• Effektiv ferdigstillelse av E6 Alta vest.
• Ferdigstille utbedring av E105 Kirkenes-russegrensen.
• Utbedring og utbygging av Rv 94 Skaidi-Hammerfest med oppstart i 2014
• Byprosjekt i Alta med ny avlastningsveg for E6 (Altapakke).
• Ny innfartsveg til Hammerfest.
• Iverksette tiltak som sikrer det fremtidige vegsystemet i Kirkenes.
• Ny Skarvbergtunell på E69 Olderfjord-Nordkapp med rassikringstiltak.
• Ny Tana bru på E6.
• Kystriksveg mellom Vardø og Båtsfjord og Alta-Hammerfest.
• Rassikre Skillefjord (Fv 883), med utredning av tunnel mellom Skillefjord og Nyvoll.
• Finnmark fylkesting ønsker å presisere at Finnmark er et stort fylke,

Med spredt bosetting. Bompenger bør unngås da det er få alternativ til bruk av kollektiv
transport, og ingen omkjøringsveier.

Utbedringer som fotventes å starte opp i NTP 2014-23
• Rassikring og utbedring av Rv 93 Alta-finskegrensen.
• Rv 893 Neiden — Finskegrensen.
• E6 Alta-Skaidi.
• Rv 92 Karasjok- Gievdneguoikka.
• Rassikringstiltak på E6 mot fylkesgrensen til Troms.
• E75 Varangerbotn-Vardø.
• Fylkesvei 885, som fremtidig grensekryssende riksveiforbindelse fra Hesseng til Finland.

Telefon +47 78 96 20 00 Org.nr 964 994 218
Sentraladministrasjonen Telefaks +47 78 96 23 70 Bankkonto 4930.09.12051
Henry Karlsens plass 1
9800 Vadsø
www.ffk.no



Lufthavner
• De regionale og lokale lufthavnene i fylket må sikres god regularitet. Ferdigstille utredning av

nye flyplassalternativer.
• Gjennomføring av rullebanetiltak for å sikre fremtidig regularitet på Kirkenes lufthavn
• Utbygging av ny lokal lufthavn i Hammerfest.
• Utredning av ny flyplass i Kautokeino prioriteres i NTP 2014-23

Havn oci farled
• Fiskerihavnene i fylket må sikres en fremtidsrettet bruk ved gjennomføring av planlagte tiltak

i Berlevåg og Båtsfjord. Liste på fiskerihavnkrav må oppdateres og sikres en effektiv
gjennomføring i perioden.

• Gjennomføring av farledstiltak i Tana og Hammerfest.
• Det bør innføre kommunale tilskudd til industrihavner. Følgende behov i Finnmark

vektlegges:
o Utbedring av eksisterende havn i Alta for å sikre Alta som logistikk knutepunkt og gi

muligheter for økende cruisetrafikk
o Utbygging av petroleumsbasen (Polarbase) i Hammerfest
o Fremtidig forsyningsbase med industriområde i Kirkenes
o Større maritime industriområder for petroleumsaktivitet i Hammerfest og Alta
o Basevirksomhet i Vardø

Jernbane  
• Det er viktig at fagetatene støtter opp om å utrede grunnlaget for grensekryssende

jernbaneforbindelse til Finland og Russland".

Kopi til:

Statens vegvesen Region nord
Avinor
Kystverket
Jernbaneverket
Alle kommuner i Finnmark

er rn Holm- Varsi
samferdselssjef



Reinbeitedistrikt 6 - Vårjjåtnjårga
9840 VARAN GERB OTN
og
reinbeitedistrikt 7 - Råggonjårga
9845 TANA

Deres ref

I

DET KONGELIGE
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

MOTTATT

14 SEPT 2011

Vår ref Dato

201100706-/LP/KH 9. september 2011

Rbd. 6  -  Vårjjåtnjårga og rbd. 7  -  Råggonjårga. Søknad om tillatelse for
oppføring (videreføring) av reinsperregjerde mellom Korsmyra og Seida-
fiellet langs kommunegrensa mellom Nesseby og Tana

Landbruks- og matdepartementet (LMD)har fått oversendt reinbeitedistriktenes
søknad av 22.12.09 om byggeløyve for reinsperregjerde mellom distriktene - fra
Korsmyra til Seidafiellet, i en lengde av vel fem kilometer.

Det vises til tidligere utferdiget byggelayve for oppsetting av reinsperregjerde mellom
distriktene - fra finskegrensa og nordover. Nærværende sak er en videreføring av
gjerdebygging i vinterbeiteområdet.

I søknaden er det opplyst om at det  er reinbeitedistrikt 7  som skal stå for arbeid og
kostnad når det gjelder oppføringen og vedlikehold.

Det vises til saksbehandlingen og innhenting av uttalelser fra aktuelle offentlige
myndigheter til søknaden.

Reindriftsstyret behandlet søknaden i møte 14.4. d.å. - sak 10/2011. I tråd med rein-
driftssjefens saksframstilling og innstilling til vedtak, tilrådde et enstemmig reindrifts-
styre søknaden imøtekommet på nærmere angitte vilkår. Det vises til utskrift av Rein-
driftsstyrets møtebok.

Postadresse Kontoradresse Telefon
PB 8007 DEP Akersgata 59 22 24 92 50
0030 OSLO Org no. Telefaks

972 417 874 22 24 95 56

LANDBRUKSPOLITISK
AVDELING



Departementet finner at reinbeitedistriktene har reindriftsfaglig behov for omsøkte
reinsperregjerde mellom Korsmyra og Seidafiellet. Formålet med å forlenge gjerdet
som går fra finskegrensa, er å hindre overskridelser av rein og sammenblanding av
distriktenes reinflokker på vinterbeitene.

Med hjemmel i  §  24 i lov om reindrift av 15. juni 2007 nr 40, jf. kg1. res.
s.d. nr 627, fatter Landbruks- og matdepartementet følgende vedtak:

Reinbeitedistriktene 6 - Vårjjatnjårga og 7 - Råggonjårga gis etter søknad 22.12.09, og
i samsvar med etterfølgende saksbehandling i Reindriftsforvaltningen og tilråding fra
Reindriftsstyret, byggeløyve for reinsperregjerde (vel fem km langt) langs kommune-
grensa Nesseby / Tana - fra Korsmyra til Seidafiellet.

Reindriftsagronomen gir nærmere anvisning for utformingen av gjerdetraseen,
herunder bruk av materialer og utførelsen.

Ifølge vegloven må det søkes om dispensasjon fra Statens Vegvesen dersom gjerdet
kommer nærmere enn 50 meter fra vegens midtlinje på E 6.

Dersom det under arbeid i marka kommer fram levninger eller spor som syner eldre
aktivitet, skal arbeidet stanses og søkerne skal umiddelbart varsle kulturminne-
myndighetene, kf. kulturminneloven § 8.

Det skal anlegges grinder eller overganger ved stier/ferdselsårer slik at allmennheten
har adgang til utmarka. Det skal tilrettelegges viltporter ved trekkruter for viltet. Dette
gjøres i samarbeid med Nesseby og Tana kommuner. Portene i gjerdet holdes lukket
bare til de tider rein lovlig kan være i området.

Etter oppføring skal alt overskytende gjerdemateriell langs traseen ryddes og fiernes.
Utstyr til vedlikehold lagres slik at det ikke er til fare eller hinder for naturlig ferdsel.

Etter byggingen foretar reindriftsagronomen ferdigbefaring av gjerdet sammen med
reinbeitedistriktene. Representanter for grunneier, Fylkesmannen, Statens Vegvesen
og kommunene inviteres til å delta.

Gjerdet m.v. må holdes ordentlig ved like, og skader og liknende må utbedres straks.

Etter det opplyste i søknaden, er det reinbeitedistrikt 7 som skal stå for finansiering,
oppføring og vedlikehold av gjerdet m.v. I tråd med dette vil eventuelle krav og pålegg
rettes mot rbd. 7. Videre vil eventuelle krav om fierning m.v. av gjerdet rettes mot
rbd. 7 dersom ovennevnte vilkår ikke oppfylles eller gjerdet ikke lenger er i bruk
som omsøkt.

Side 2



Dette vedtak - eller de krav som her stilles, kan av partene i saken, eller
øvrige med rettslig klageinteresse - påklages i samsvar med forvaltningsloven
kapittel VI.

Begrunnet klage - eller eventuelle merknader til saksbehandlingen, må i så fall fram-
settes for Landbruks- og matdepartementet innen tre uker etter at melding om dette
vedtak er mottatt, eller vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kunnskaper om
vedtaket.

Med hilsen

1/111(Pt/(-(tf71
Marit Myklevffld (e.f.)
avdelingsdirektør

GJENPART :

- Finnmarkseiendommen, PB 133, 9811 VADSØ

- Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 VARANGERBOTN

- Tana kommune, 9845 TANA

- Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ

- Statens Vegvesen, Region nord, 8002 BODØ

- Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark, PB 174, 9735 KARASJOK

- Reindriftsforvaltningen, PB 1104, 9504 ALTA

Side 3
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Knut Hereid
rådgiver
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Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Statnett SF
Postboks 5192 Majorstua
0302 OSLO

'4 i V 1.11I I

01. NOV 2011Vår dato:
Vår ref.: NVE 201104840-3 kn/kmar
Arkiv: 611 Saksbehandler:
Deres dato: Kristian Marcussen
Deres ref.: 22 95 91 86

MOTTATT
mi,Y.4 2.011

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: www.nve.no

Org.nr : NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Statnett SF — overføring av anleggskonsesjon for overføringsanlegg fra
Varanger KraftNett AS. Oversendelse av tillatelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag overført anleggskonsesjon for sentralnettsanlegg
i stasjonene Kirkenes, Tana Bru og Varangerbotn fra Varanger KraftNett AS til Statnett SF. Vedlagt
oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon).

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt
Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Statnett har inngått avtale med Varanger KraftNett AS om å overdra sentralnettsanlegg til Statnett.
Statnett søkte den 25.07.2011 om å overta anleggskonsesjon for sentralnettsanlegg og nødvendig
høyspennings apparatanlegg i stasjonene Kirkenes, Varangerbotn og Tana Bru fra Varanger KraftNett
AS. NVE mener en overføring av konsesjon vil gi en hensiktsmessig opprydding i eierskapet for de
aktuelle anleggene.

I forbindelse med anleggets detaljerte tekn iske utforming og funksjonskrav viser NVE til § 14 i forskrift
om systemansvaret. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig uten ugrunnet opphold om
planer eller endringer av egne anlegg som kan påvirke driften og utnyttelsen av regional- og
sentralnettet, når andre konsesjonærer er berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende
anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig
gjelder også ved senere endringer av konsesjonsgitt anlegg som ikke utløser behovet for ny
anleggskonsesjon.



Konsesjonærenes plikt til å gi systemansvarlig opplysninger knyttet til idriftsettelse av anlegg i regional-
og sentralnettet fremkommer av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (Fos) § 23 om
opplysningsplikt.

Med hilsen

Siv Sannem Inderberg
fung. seksjonssjef

Kopi
Sør-Varanger kommune
Nesseby kommune
Tana kommune
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune
DSB — Region Nord-Norge

A-ti.,t YUJ f1t,1
Kristian Marcussen
rådgiver
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N V E

Anleggskonsesjon
I medhold av energiloven  -  lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Statnett SF
Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 0 4 NOV 2011

Varighet: 01.07.2024

Ref: NVE 201104840-4

Kommuner: Nesseby, Sør-Varanger og Tana

Fylke: Finnmark



I medhold av lov 29.06.1990 nr. 50 (energiloven) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet
14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknader av 25.07.2011
og 24.08.2011

Statnett SF

tillatelse til å drive følgende elektriske anlegg:

I Kirkenes transformatorstasjon, Sør-Varanger kommune:

• To stk. bryterfelt med nominell spenning 132 kV

• Nødvendig høyspennings og apparatanlegg

I Tana Bru transformatorstasjon, Tana kommune:

• To stk. bryterfelt med nominell spenning 132 kV

• Nødvendig høyspennings apparatanlegg

I Varangerbotn transformatorstasjon, Nesseby kommune:

• En transformator med ytelse 30 MVA og omsetning 132/66 kV

• En transformator med ytelse 15 MVA og omsetning 132/66 kV

• Seks stk. bryterfelt med nominell spenning 132 kV

• Nødvendig høyspennings apparatanlegg

Side 2

NVE 201104840-4

Kraftledninger:

• En cirka 104 km lang kraftledning fra Kirkenes transformatorstas'on i Sør-Varan er kommune
til Varan erbotn transformatorstas'on i Nesseb kommune, med nominell spenning 132 kV og
tverrsnitt 3 x FeAl nr. 120.

Anleggene går frem av kart merket "Kirkenes, Varangerbotn og Tana Bru ", vedlagt
konsesjonsdokumentet.



Følgende punkter i anleggskonsesjon meddelt Varanger Kraft Nett AS den 22.09.2003 ref.: NVE
200300943-3, bortfaller herved:

-

Kulepunkt 1 i punkt 10

-

Punkt 12

I tillegg til de til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med
hjemmel i energiloven § 3-5 følgende spesielle vilkår:

1. Konsesjonens varighet

Tillatelsen gjelder inntil 01.07.2024.

2. 15 MVA transformator i Varangerbotn transformatorstasjon

Tillatelse for drift av en transformator med ytelse 15 MVA og omsetning 132/66 kV i Varangerbotn
transformatorstasjon bortfaller når ny 50 MVA transformator settes i drift (jf. konsesjon gitt Statnett
SF 03.10.2011, ref.: NVE 200901220-26).

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Klageadgang

Side 3

NVE 201104840-4

c6.0 VI.Chr

Siv Sannem Inderberg
fung. seksjonssjef

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3

uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VE. En eventuell klage skal begrunnes skrifflig, stiles

til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse

nve@nve.no.
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Deanu gielda – Tana kommune
Økonomiavdelingen

Notat

Til: Jørn Aslaksen
Fra: Sissel Marie Saua

Referanse Dato

2011/2288-3 22.11.2011

Status evaluering av økonomiavdelingen i Tana kommune

Evalueringen munnet ut i følgende forslag til tiltak med status pr i dag. 

1. Oppgavefordeling mellom ansatte i økonomiavdelinga ajourføres innen 20.10.11.

Dette er gjort og følges opp løpende.

2. Mangelfulle/feil utfylte bilag som kommer til økonomiavdelinga, returneres til de
respektive ansvarlige ledere for korrigering.

Dette blir gjennomført i den grad det finnes hensiktsmessig.

3. Det presiseres fra rådmannen at budsjettansvarlige skal overholde frister for
økonomikontroll og rapportering, månedlig og tertialvis.

Gjøres på ledermøter med regelmessige mellomrom.

4. Økonomisjefen gjennomfører en ekstraordinær todagers dugnad med
avstemming der alle innenfor regnskap og lønn deltar, for å bli mest mulig à jour
med året 2011.

Dette er gjennomført. 

5. Økonomisjefen innfører en ordinær månedlig avstemmingsdag der alle
innenfor regnskap og lønn deltar, for å være fortløpende å jour med avstemming.

Planlagt men ikke gjennomført

6. Utarbeidelse av og frist for levering av årsmelding må ses i sammenheng med
regnskapsavleggelsen, og rådmannen må påse at arbeidet med årsmeldingsdelen



Side 2 av 2

har slik framdrift at det ikke medfører for sein levering av kommuneregnskapet.

Blir tatt opp i februar 2012

7. Økonomisjefen må gjennom ledelse og styring tydelig kommunisere krav og
tidsfrister som må settes for tidsriktig regnskapsavleggelse, og følge opp i forhold
til dette.

Løpende prosess. Følges opp. 

8. Økonomisjefen følger i perioden 1.1. — 15.2. ukentlig opp arbeidet med
regnskapsavslutninga, og informerer rådmannen om status for dette.

Planlegges gjennomført fra 1.1.12

Med hilsen

Sissel Marie Saua
Økonomisjef
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Indre Finnmark Utviklingsselskap

Til
Ordfører Tana kommune
Ordfører Karasjok kommune
Ordfører Porsanger kommune
Ordfører Nesseby kommune

Din cuj./ Deres ref.: Min cuj./ Vår ref.: Beaivi/Dato: 29.09.11

Orientering om avslutning av prosessen fusjon med Gaisa næringshage

Det vises til eierrnøtet som ble avholdt 15. juni i Varangerbotn. Der ble eierne enige med styre
om at IFU skulle la saken ligge til Gaisa tok initiativ. Bortsett fra en innkalling til et felles
møte med Sametinget, Siva og FFK, fikk IFU ingen svar på sine mange henvendelser til
Gaisa. IFU og Gaisa hadde ikke sammenfallende syn på hvordan et samarbeid skal være.
Prosessen har vist at det er for store kulturforskjeller og forskjell i oppgaver mellom Gaisa og
IFU for å få til en vellykket fusjonsprosess. Vi viser til vedlagt oversikt over møter og
initiativ.

IFU ønsker å bruke vår kapasitet og kunnskap til å være til praktisk nytte for kommunene
gjennom å gå inn med aksjekapital i bedrifter, tilby etablereropplæring og oppfølging,
gjennomføre kompetanseheving i næringslivet og bygge nettverk mellom bedriftene i
kommunene. Vi ønsker å tilby 1. linjetjeneste hvis kommunene ønsker det, være
nettverks bygger for næringsavdelingene, følge opp bedrifter som har ratt tilskudd samt følge
opp næringsforeningene i kommunene.

Det er med beklagelse vi hører at Gaisa forteller i møter med kommunene at IFU ikke ønsket
fusjonen. IFU strakk seg svært langt for å få det til.

'fu~,_~...,
Indre Finnmark Utviklingsselskap

Tlf: +4795850804
e-post: veslemoy@ifu.no
web: www.ifu.no

Kopi
Rådmennene i kommunene
Næringsavdelingene i kommunene

Vedlegg: oversikt over møter og initiativ

Indre Finnmark Utviklingsselskap AS,Besøksadresse: Juhana Rastos Geaidnu 2, 9730 Karasjok
Postadresse: p.b. 6, 9735 Karasjok Tlf: +47 95850804 www.ifu.no
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Indre Finnmark Utviklingsselskap

Vedlegg 1

Oversikt over hendelser og initiativ

2008 Generalforsamlingen tillFU vedtar at administrasjonen skal se på organiseringen og mulighet for
tilleggsfinansiering av IFU

Ekstraordinær generalforsamling vedtar at man skal utrede nærmere alternativet om næringshage
Innleder et samarbeid med Gaisa i desember 2008

2009 Det gjøres en del utredningsarbeid men prosessen stopper opp

20 IO IFU får inn et varamedlem som også sitter i styret i Gaisa og fusjonsplanene blir tatt opp igjen
September - Styrelederne og de daglige lederne i selskapene holder et felles møte
November - avholdes fellesmøte mellom de to styrene, man blir enig om en handlingsplan.

20 II 8. Mars, IFU sitt styre vedtar rapport om fusjon med Gaisa
26. april, fellesmøte IFU, Gaisa og Finnmark fylkeskommune v/Målfrid Baik
4. Mai, Gaisa sitt styre vedtar rapporten med noen viktige innsigelser, IFU får ikke melding om
vedtak
Il. mai, Fellesmøte [FU, Gaisa og Sametinget - Gaisa informerer i fellesmøtet om innsigelser fra
styret til Gaisa på rapporten.
Il. mai, ettermøte IFU Gaisa - Gaisa beklager at IFU ikke har fått vedtaket før møtet, men vedtaket
er ikke ferdig formulert.
18. mai, daglig leder i Gaisa kan ikke akseptere referat fra ettermøtet - trekker seg fra
fusjonsforhandlingene i en mai!.
IFU hører ingen ting fra Gaisa sitt styre
7. juni mail fra styreleder i IFU til styret i Gaisa hvor man blant annet ber om å få oversendt vedtak
fra Gaisa og for få tilbakemelding om hvordan de to styrene kan jobbe videre og hva [FU skal
presentere for eierne sine på eiermøte. - Styreleder melder at han er på ferie og mai len sendes
videre til nestleder i Gaisa og felles styremedlem Alfred Larsen. [FU får ingen respons fra de
forannevnte.
15. juni - eiermøte der eierne beslutter at [FU skal legge saken i bero til Gaisa tar kontakt
30. juni - Gaisa sender ut felles mail til FFK, Sametinget, SIVA og IFU med en forespørsel om å
arrangere et møte for å for starte en prosess mot søknadsfristen som er 15 oktober. Blir enig om l.
september
02. august - Styreleder i [FU sender brev pr mail til styreleder i Gaisa der [fu etterlyser respons fra
mail i juni og ber om at det blir holdt et formøte for å få en avklaring, [FU får ikke tilbakemelding
på brevet.
19 - styreleder i IFU ringer styreleder i Gaisa for å få til felles møte, ble enige om fellemøte 26.
august.
26. august - fellesmøte Gaisa og [FU styrelederne og dagligledere er til stede samt et styremedlem
fra IFU. [FU får vedtaket styret i Gaisa har gjort overlevert på møtet. Gaisa beklager mangel på
respons. Setter opp en handlingsplan.
l. september - fellesmøte med FFK, SIVA, Sametinget, Gaisa og [FU. Handlingsplan ikke fulgt
opp - [FU konkluderer med at det ikke er grunnlag for videre samarbeid.
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Piera Gaup
Hillagurra
9845  TANA

Melding om vedtak

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2010/1650 Frans Eriksen, tlf.: 46400271 09.11.2011

Melding om vedtak i klagenemnda

Vi viser til klage av 20.10.2010 på vedtak i formannskapet 09.09.2010. Klagen ble behandlet av 
formannskapet 18.11.2010. Formannskapet opprettholdt vedtaket og saken ble videresendt 
klagenemnda for behandling jfr. delegasjonsreglementet. Klagenemnda behandlet saken 
28.10.2011 og fattet følgende 

vedtak:

Klagen fra Piera Gaup tas delvis til følge.

Kommunens retningslinjer for kjøp av fiskefartøy sier i pkt. 2 at det kan gis tilskudd til kjøp 
av fiskeredskap/utstyr og lignende.

Piera Gaup har i kostnadsoverslaget budsjettert med:

Utstyr til fiskefartøy
- Garngreier kr.    36 200,-
- Olex kartsystem kr.    43 900,-
- Linehaler kr.   63 000,-
Sum kr. 143 100,-

Fiskeredskaper
- Line- og krabbeteiner kr. 130.694,-

Sum kr. 273.794,- til kjøp av fiskeredskaper/utstyr og lignende.

Klagenemnda har tilføyd kjøpesummen/av fiskeredkap/utstyr og lignende inn i 
kjøpesummen av fiskefartøyet. Summen av dette ble kr. 1 023 794,- og klagenemnda ser at 
klager Piera Gaup rettmessig skal ha ytterligere kr. 15.000,- i tilskudd.

Piera Gaup investerer fra 1- 1,5 mill. som tilsier total tilskudd på kr. 65.000,-.

Piera Gaup får avslag på tilskudd til ombygging av fiskefartøy da dette vil skape presedens i
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lignende saker/søknader som gjelder kjøp av fiskefartøy.

Vedtaket i klagenemnda kan ikke påklages jfr. forvaltningslovens § 28.

Med hilsen

Jørn Aslaksen
rådmann
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Elever v/ Losa v/ Ande Trosten

  

Delegert vedtak
- nr.

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/2554 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 07.11.2011

Søknad til Tana Kommune om økonomisk støtte for bruk av flerbrukshallen skoleåret 
2011/2012

Saksopplysninger: 

Det er gruppe ungdom mellom 16 -30 år som søker om økonomisk støtte til dekking av 
treningstid i flerbrukshallen. Ungdomsgruppa er elever LOSA, Tana videregående skole og andre 
ungdommer. For skoleåret 2011 – 2012 har ikke Tana ballklubb søkt om treningstider i 
flerbrukshallen. Badje-Deanu F.C har ikke økonomi til å dekke utgiftene for treningstid i 
flerbrukshallen.

I søknaden belyser ungdomsgruppa følgene:
Fotball har i alle år vært en av de viktigste og mest sentrale idrettene i Tana. Slik det er i 
dag, så er fotball tilbudet til ungdommer nærmest ikke eksisterende, det er kun på 
sommeren man har muligheten for å spille fotball. 
Fotballen samler kommunens innbyggere…, bygger felles identitet og er med og skaper et 
fellesskap som man ellers ikke ville fått. Erfaringsmessig så er fotball også rusforebyggende, 
derfor ser vi på det som viktig at kommunen er med og støtter et så lite men viktig tilbud.

Ungdomsgruppen har samlet inn underskrifter for tiltaket, og har til sammen 50 underskrifter for 
tiltaket. 

Vurderinger:

Det finnes minimalt med organisert aktivitetstilbud for ungdom mellom 16 – 30 år, spesielt for 
gruppen 20 år og eldre. Dette er et tiltak som vil komme under folkehelse satsing, og som 
ungdomsgruppa selv påpeker et dette et tiltak for rusforebygging. 

Et annet viktig moment som ungdomsgruppen påpeker er at fotball eller idrett generelt er med å 
bygge opp fellesskapsfølelse og fellesidentitet. Dette er viktig med tanken på å være brobygger 
over minoritetskulturene som er i kommunen i dag. 
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Kostnaden for leie av flerbrukshall for resterende skoleåret vil være kr 41 000. Beregningen for 
hall leie er hentet fra Tana kommunale eiendomsselskapet. Ungdomsgruppen har signalisert at de 
ønsker å leie hallen 3 timer i uka, og uke prisen blir kr 1 500. Det er igjen 27 uker av skoleruta. 

Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett for omsøkte formål. Søknaden avslås med den 
begrunnelse. 

Vedtak:

Søknaden avslås

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Tana kommune, Utviklingsavdeling, 9845 Tana.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Ottar Helander
utviklingsleder

Britt Hjørdis Somby-Solaas
Konsulent
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