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Buolbmåt ja Deanu girkolaS oktasasSråååi
Polmak og Tana kirkelig fellesråd

Polmak og Tana kirkelig fellesråds møte 28.08.2012 på menighetshuset. Av 10
medlemmer var 10 medlemmer tilstede.

Reg.nr. 86/2012
Ark.nr. 614&40
Fsak 06/2012 KIRKE VED TANA BRU  -  OPPRETTELSE AV

ARBEIDSUTVALG

Forslag til vedtak:
Polmak og Tana kirkelig fellesråd oppretter arbeidsutvalg med 7 medlemmer for utredning av
kirkebygg og park ved menighetshuset Tana bru. Disse oppnevnes som medlemmer:

Leder og nestleder velges på første i arbeidsutvalget.
Kirkevergen er utvalgets sekretær.

Arbeidsutval et is følcrende mandat.

MØTEBOK

1. Eilif Basso, Tana bru.
2. Gisle Pettersen, Rustefjelbma
3. Einar Hagalid, Bonakas.
4. Britt Somby Solaas, Sirma.
5. Therese Nyborg, Skiippagurra.
6. Alfred Larsen, Tana bru.
7. Åsmund Johansen. Boftsa (brukernes representant).

1. Å utrede planer for kirkebygg og park i tilknytning til menighetshuset Tana bru.
2. I planene skal inngå behovsvurdering, størrelse og funksjoner.
3. Arbeidsutvalget bes om å ha fortløpende kontakt med utviklingsplaner i kommunen.
4. Grunnlagsmaterialet (romplanen) og beskrivelse av parkområdet bes oversendt

kirkelig fellesråd til behandling innen våren 2014.
5. Under forutsetning av nødvendige bevilgninger legger arbeidsutvalget til rette for

å gjennomføre et parallelloppdrag for å få fram ideskisse (Offentlig Anskaffelse utlyst
på Doffm). Kirkelig fellesråd skal behandle arbeidsutvalgets plan for gjennomføring
av parallelloppdraget.

6. Arbeidsutvalget gir en skriftlig innstilling om vinner av parallelloppdraget til endelig
vedtak i kikelig fellesråd.

7. Under forutsetning av nødvendige bevilgninger gir kirkelig fellesråd arbeidsutvalget
fullmakt til å arbeide fram et Skisseprosjekt og deretter Forprosjekt innen våren 2017.
I fullmakten inngår engasjement av nødvendige konsulenter.

8. Arbeidsutvalget sørger for, sammen med arkitekten, at planene blir oversendt de rette
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instanser for godkjenning av Forprosjekt.
9. Arbeidsutvalget utformer plan for informasjon omkring prosjektet.

Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sendes de val te re resentanter til orienterin . Saksutrednin føl er vedla t. Konstituerende
møte i arbeidsutval et lanle es til en av da ene i uke 44. Innkallin med saksliste sendes
til dere før møte.

9845 Tana 17.09.2012

Kirstin Biti Johansen
kirkeverge
Tlf. 78929910, mobil tlf. 46623601
e-post: kirkever e tana.kommune.no

Kopi: Tana formannskap, 9845 Tana.
Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Boks 790, 9258 Tromsø.
Kirkerådets kirkekonsulent Ove Morten Berge, Stavanger bispedømme,
Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger.
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Saksfremlegg:
Tana formannskap har i sak 88/2012 på møte 07.06.2012 gitt tilsagn om kirketomt ved
Tanabru, sitat:

1. Tana formannskap gir tilsagn om tomt til framtidig kirke og park under gnr. 13/28 i
tilknytning til menighetshuset, som presisert i brev av 27.03.2012 fra Polmak og Tana
kirkelig fellesråd, jf avgrensingen i vedlagte kartskisse.

2. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
3. Evt. kjøp av tomta beregnes med utgangspunkt i en tomtepris på 54 kr/ m2.
4. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta.
5. Polmak og Tana kirkelige fellesråd må synliggjøre planer for området til bruk til

kirkebygg innen 5 år.

Som det fremgår i vedtaket er kirkelig fellesråd gitt frist innen 5 år for å synliggjøre planer for
området til bruk til kirkebygg. Med utgangspunkt i dette foreslås opprettelse av et
arbeidsutvalg som gis i mandat å utrede kirkebygg knyttet til menighetshuset (behov, størrelse
og funksjoner) og tilhørende parkanlegg. Arbeidsutvalget gis frist til våren 2014 for
ferdigstillelse av forslag til "grunnlagsmaterialet" (romplan). Under forutsetning av
nødvendige bevilgninger utreder arbeidsutvalget Skisseprosjekt og Forprosj ekt innen våren
2017. Etter godkjenning av Forprosjektet oppnevner kirkelig fellesråd en egen byggekomite
som skal følge prosj ektet videre. Parallelt med denne prosessen skal fellesrådet utforme en
langsiktig strategi for innsamling av midler til finansiering av kirkeprosjektet.

Kirkerådets kirkekonsulent Ove Morten Berge vil bistå med råd og veiledning. Berge har
anbefalt at arbeidsutvalget benytter kirkebyggkonsulent Finn Bårdsens veileder (2008) "Vi
bygger kirke - erfaringer fra plan- og byggeprosessen". Veilederen blir delt ut til
medlemmene på første møte i arbeidsutvalget.

Sammensetnin av arbeidsutval et
Fellesrådet vedtok i siste møte å oppnevne representanter fra lokale bygningsrådgivere og
entreprenører til arbeidsutvalget. Daglig leder i ByggeBistand AS John Erland Balto har reist
spørsmål om dette kan føre til ugildhet jf habilitetskrav i forvaltningsloven. Dette bør avklares
fordi det kan oppstå situasjoner hvor firmaledere som er representert 1 utvalget skal
konkurrere om oppdrag i prosjektperioden. Kirkevergen har drøfiet spørsmålet med
fylkesmannens jurist. Han anbefaler at fellesrådet utformer et problemnotat som sendes til
vurdering før endelig vedtak treffes. En slik vurdering av habilitetsspørsmålet vil
nødvendigvis ta tid og føre til utsettelse av prosjektstart. For å unngå utsettelse foreslår
kirkevergen at utvalget oppnevnes og settes sarnmen av representanter som per i dag anser at
de ikke kommer i konflikt med habilitetsbestemmelsene.

Disse personer har sagt seg villig og foreslås som medlemmer til arbeidsutvalget: Eilif Basso,
Gisle Pettersen, Einar Hagalid, Britt Somby Solaas, Therese Nyborg, Alfred Larsen og
Asmund Johansen. Sistnevnte er ansattes (brukernes) representant. Kirkevergen kan være
utvalgets sekretær.

ForslaG til mandat for arbeidsutvalGet for kirke oc ark ved Tana bru

1. Polmak og Tana kirkelig fellesråd gir arbeidsutvalget i oppdrag å
utrede planer for kirkebygg og park i tilknytning til menighetshuset Tana bru.
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2. I planene skal inngå behovsvurdering, størrelse og funksjoner.
3. Arbeidsutvalget bes om å ha fortløpende kontakt med utviklingsplaner i kommunen.
4. Grunnlagsmaterialet (romplanen) og beskrivelse av parkområdet bes oversendt

kirkelig fellesråd til behandling innen våren 2014.
5. Under forutsetning av nødvendige bevilgninger legger arbeidsutvalget til rette for

å gjennomføre et parallelloppdrag for å få fram ideskisse (Offentlig Anskaffelse utlyst
på Doffm). Kirkelig fellesråd skal behandle arbeidsutvalgets plan for gjennomføring
av parallelloppdraget.

6. Arbeidsutvalget gir en skriftlig innstilling om vinner av parallelloppdraget til endelig
vedtak i kikelig fellesråd.

7. Under forutsetning av nødvendige bevilgninger gir kirkelig fellesråd arbeidsutvalget
fullmakt til å arbeide fram et Skisseprosjekt og deretter Forprosjekt innen våren 2017.
I fullmakten inngår engasjement av nødvendige konsulenter.

8. Arbeidsutvalget sørger for, sammen med arkitekten, at planene blir oversendt de rette
instanser for godkj enning av Forprosjekt.

9. Arbeidsutvalget utformer plan for informasjon omkring prosjektet
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Vår saksbehandler

Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607

Tana kommune, rådmannen

9845 TANA

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brannvesenets forebyggende
arbeid i Tana kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oversender rapport etter dokumenttilsyn med
brannvesenets forebyggende arbeid i Tana kommune. DSB forutsetter at kommunen utarbeider en
forpliktende handlingsplan og sender denne til DSB innen  01.01.2013.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for Beredskap, redning og nødalarmering

S CIC413c4C2-ktil
Vera Lisa Opsahlans Kristia Madsen

bs Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap

avdelingsled senioringeniør

Vedlegg: Veiledning innenfor sentrale tema

Kopi med vedlegg til:
Tana kommune, brannsjefen
Tana kommune, hovedverneombud
Fylkesmannen i Finnmark

Dokument dato

13.09.2012

Deres dato
19.01.2012

Statens Hus

Vår referanse

2011/13713/0PVE

Deres referanse

f

19 SEPT 2f112

9845 TANA
9845 TANA
9815 VADSO
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Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for  Beredskap, redning og nødalarmering

Tilsynsrapport

1 Innledning

1.1 Generelt

13.09.2012 2011/13713/OPVE

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brannvesenets
forebyggende arbeid første kvartal 2012. Tilsynet er en kontroll av innsendt dokumentasjon og
besvarelse av elektronisk spørreskjema.

Rapporten omhandler de avvik og anmerkninger som ble avdekket i forhold til de lovverk DSB forvalter,
jf. punkt 2.

1.2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Etter lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 9, skal kommunen sørge for drift av
et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker
måte. Utfyllende bestemmelser om dette er gitt i forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og
dimensjonering av brannvesen (heretter kalt dimensjoneringsforskriften) og forskrift 26. juni 2002
nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (heretter kalt forebyggendeforskriften) kapittel 5 og 6.

Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 8 fremkommer det at kommunen skal ha et system
(internkontroll) for å sikre at kravene etter loven og forskriftene blir overholdt. Selv om bestemmelsen
ikke fremkommer av loven kapittel 3, som omhandler kommunens plikter og fullmakter, fremgår det av
lovens forarbeider at § 8 også gjelder bestemmelsene i kapittel 3. Dersom DSB ved en gjennomgang av
innsendt dokumentasjon ser at pliktene, som for eksempel gjelder bemanning, ikke er fulgt, vil dette
kunne være en indikasjon på at kommunen ikke har et system etter brann- og eksplosjonsvernloven § 8.

Kommunens internkontrollsystem skal sikre at kravene til brannvesenets forebyggende og
beredskapsmessige oppgaver til enhver tid blir overholdt. Kravene fremkommer av brann- og
eksplosjonsvernloven og forskrifter gitt i medhold av denne, dvs. dimensjoneringsforskriften og
forebyggendeforskriften. Et system etter § 8 bør inneholde følgende elementer:

•  Igangsette: Sette mål og beskrive ansvar og myndighet.
•  Kartlegge: Skaffe oversikt over aktuelle lover/forskrifter og kartlegge evt. avvik,

kartlegge risiko.
•  Planlegge og prioritere tiltak: Lage handlingsplan for gjennomføring.
•  Følge opp: Gjennomføre tiltak, foreta jevnlig gjennomgang av systemet for å sikre at det fungerer i

praksis.

Kravet til internkontroll omfatter også brannvesenets FOREBYGGENDE plikter/oppgaver.
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Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for Beredskap, redning og nødalarmering

2 Hjemmelsgrunnlag og regelverk

Tilsynet er hjemlet i følgende lover og forskrifter:

• Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

• Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn
• Forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen
• Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(internkontrollforskriften)

3 Tema og omfang for tilsynet

Tilsynets fonnål er å vurdere om kommunen har et internkontrollsystem som sikrer at krav fastsatt i eller
i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven innen brannvesenets  forebyggende  arbeid overholdes.

Systemet ble kontrollert på følgende områder:

• bemanning ledelse/forebyggende avdeling
• kompetanse forebyggende avdeling
• risiko- og sårbarhetsanalyse
• plan over brannverntiltak
• myndighetsutøvelse ved tilsyn
• informasjonstiltak
• samarbeid med andre kommuner om brannvesenets forebyggende oppgaver

4 Resultater fra tilsynet

13.09.2012 2011/13713/0PVE

4.1 Definisjoner

Avvik: "Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov".
Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes
av definisjonen for avvik".
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Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for Beredskap, redning  og nødalarmering

4.2 Avvik

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1

13.09.2012 2011/13713/0PVE

Kommunens internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver fastsatt i eller i
medhold av brann- og eksplosjonsvernloven overholdes, er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra

Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
• § 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
• § 9 Etablering og drift av brannvesen

Kommentar

Kommunen plikter å gjennomføre et systematisk internkontrollarbeid for selv å kunne sikre at kravene til
brannvesenets forebyggende oppgaver til enhver tid blir overholdt. Kommunen skal gjennomføre en
risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet kan planlegge og gjennomføre forebyggende tiltak for å
redusere kartlagt risiko i kommunen på en systematisk måte. Dette arbeidet skal dokumenteres. Dersom
kommunen ikke har kompetanse eller ressurser til å utføre dette arbeidet selv må denne tjenesten kjøpes
av kompetent personell.

Funn på blant annet følgende områder viser at internkontrollsystemet ikke er tilfredsstillende:

• bemanning
• risiko- og sårbarhetsanalyse
• plan over brannverntiltak
• samarbeid

Dette er funn som viser at kommunen ikke har et internkontrollsystem som sørger for at konkrete krav
etter lov/forskrift blir fulgt. Det er derfor sannsynlig at det fins flere forhold som ikke er omtalt i
rapporten, men som vil bli avdekket gjennom et tilfredsstillende internkontrollsystem.

Dersom kommunen skal kunne tilfredsstille krav fastsatt i eller i medhold av brann- og
eksplosjonsvernloven, er det en forutsetning at brannvesenet har tilstrekkelig med personell, og at
personellet har de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets forebyggende
oppgaver på en forsvarlig måte. Hvis kommunen ikke disponerer kvalifisert personell selv, må tjenesten
kjøpes eller det må etableres interkommunalt samarbeid.

DSB har god erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det
brannforebyggende arbeidet.

4.3 Anmerkninger

Det ble ikke gitt noen anmerkninger under tilsynet.
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Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for Beredskap, redning og nødalarmering

13.09.2012 2011/13713/0PVE

5 Oppfølging av tilsynet

DSB ber om at det blir utarbeidet en fremdriftsplan med forslag til korrigerende tiltak i forhold til
avviket som ble avdekket ved tilsynet.  Frist for å oversende fremdriftsplan til DSB er 01.01.2013.

Fremdriftsplanen skal beskrive hvordan avviket "ikke tilfredsstillende internkontroll" skal lukkes, og
ikke være en plan som omhandler hvordan hvert enkelt funn skal utbedres. Det må fremgå av
fremdriftsplanen at kommunen skal utarbeide et internkontrollsystem som sikrer at krav fastsatt i eller i
medhold av loven overholdes, og når dette arbeidet skal være ferdigstilt.  Internkontroll i forbindelse
med beredskapsarbeid er ikke en del av dette tilsynet.

Tøns erg, 13.09.2012

,lAa Ph/ g3- Lld
Vera Lisa Opsahl
senioringeniør
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*dsb Direktoratet for
samfunnssikkerhet
og beredskap

Vedlegg til tilsynsrapport — veiledning innenfor sentrale tema

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) slik at brannvesenet blir best
mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Kun gjennom en kartlegging av risiko og sårbarhet, vil
man kunne iverksette hensiktsmessige forebyggende og beredskapsmessige tiltak og drifte brannvesenet på
en tilfredsstillende måte. En plan for hvordan kommunen vil redusere sannsynligheten for at uønskede
hendelser skal oppstå, må være en del av ROS-analysen. Det må også fremgå hvordan konsekvensene skal
reduseres dersom slike hendelser likevel skjer.

Kommunen kan gjennomføre analysen selv eller kjøpe tjenesten av annen kommune eller konsulent.
Kommunen skal ha rutiner for jevnlig oppdatering av ROS-analysen. For planlegging og gjennomføring av
ROS-analyse, se Norsk Standard NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger.

Plan over brannverntiltak

Kommunen skal hvert år utarbeide en skriftlig plan over brannverntiltak. Viktige elementer i en plan er
hovedmål med underliggende delmål, satsingsområder, tiltak og aktiviteter. Planen skal minimum
inneholde:

• tiltak for å redusere risiko avdekket i ROS-analysen
• informasjons- og motivasjonstiltak
• gjennomføring av tilsyn med særskilte brannobjekter

Aktuelle tiltak for å redusere risiko vil kunne være infonnasjonskampanjer eller tilsynsaksjoner, og
gjennomføring av prosjekter alene eller i samarbeid med andre aktører.

Samarbeid om brannvesenets forebyggende oppgaver

Ved å etablere interkommunalt samarbeid sikrer små kommuner kvalitet og stabilitet i det
brannforebyggende arbeidet. I en forebyggende avdeling med flere heltidsstillinger vil man få et større
fagmiljø som er mindre sårbart ved fravær og vakante stillinger. I små brannvesen, der ledelsen og
forebyggende personell fyller flere funksjoner i kommunen, oppstår det lett faglige- og tidsmessige
konflikter. DSB har god erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det
brannforebyggende arbeidet. Krav om samarbeid fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven § 15.

Informasjons- og motivasjonstiltak

Informasjons- og motivasjonstiltak er en svært viktig del i det forebyggende brannvernet. Kommunen skal
sette mål for arbeidet og prioritere målgrupper på bakgrunn av vurdert risiko. DSB forventer også at
brannvesenet deltar i de sentralt initierte aktivitetene.
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Brannvesenet som lokal brannmyndighet og dialog med byggesaksavdeling

Brannvesenet plikter å følge forvaltningsloven og å utøve korrekt myndighetsutøvelse. DSB har utarbeidet
en veiledning for myndighetsutøvelse ved tilsyn. Veiledningen er et hjelpemiddel for å øke kvaliteten på
tilsynsarbeidet ved å sikre korrekt, systematisk, enhetlig og forutsigbar myndighetsforvaltning.
Veiledningen kan innarbeides i lokale internkontroll- og saksbehandlingssystemer. Styrende dokumenter for
tilsyn, og forvaltningslovens bestemmelser, er lagt til grunn for utarbeidelsen. Veiledningen foreligger
elektronisk på www.dsb.no.

Brannvesenet bør tilstrebe å ha en god dialog med kommunens byggesaksavdeling. De bør delta på
forhåndskonferanser i relevante byggesaker, blant annet for å avklare behov for slukkevann og adkomst for
brannvesenets materiell. Brannvesenet skal ikke fungere som rådgiver for ansvarlig prosjekterende i
byggesaker, eller på annen måte angi branntekniske løsninger. Dersom brannvesenet oppdager "feil" i et
nyoppført bygg, skal de be eier av bygget om å legge frem dokumentasjon på at bygget er oppført og utstyrt
i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Dersom brannvesenet oppdager brudd på
dette regelverket skal forholdet meldes til byggesaksavdelingen slik at byggesaken kan gjenåpnes.

Oppgaver i tillegg til de lovpålagte

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven kan kommunen legge andre oppgaver til brannvesenet så lenge
dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av lovpålagte oppgaver. Dersom brannforebyggende
avdeling blir pålagt andre oppgaver, kan det medføre behov for personellressurser utover minstekravet.
Dersom brannvesenet tilbyr kurs eller andre tjenester må de sikre at kursvirksomheten er i samsvar med
EOS-avtalens regler, slik at det ikke oppstår ulovlig kryssubstituering mellom privat og offentlig
virksomhet.

Brannsikkerhet i kommunale bygninger

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter. Eier må ha et forvaltningssystem for å ivareta sikkerheten i sine bygg.
Systematisk sikkerhetsforvalting av bygg består av kartlegging og analyse av risiko samt planlegging og
gjennomføring av risikoreduserende tiltak.

Kommuner som gjennomfører systematisk sikkerhetsforvaltning i sine bygninger, vil får en bedre sikkerhet
for brukere av kommunale bygg. Å utarbeide en god dokumentasjon av bygningsmasse og brannvern er en
del av denne prosessen. Denne dokumentasjonen er et godt utgangspunkt når brannvesenet og andre
tilsynsetater skal gjennomføre systemrevisjon.

Gjennom prosjektet "Systematisk sikkerhetsarbeid i kommunale bygg" ble det utarbeidet to
temaveiledninger. Målgruppen er eiere og forvaltere av kommunal bygningsmasse samt ledere og ansatte i
kommunale virksomheter. Systemet kan også tilpasses private eiendomsforvaltere. Veiledningene foreligger
elektronisk på www.dsb.no.

Tønsberg, august 2012

Kontaktpersoner i DSB:
Senioringeniør Vera Lisa Opsahl, 33 41 26 07
Overingeniør Jan-Tore Dilling, 33 41 26 17
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Til*
Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

Fra
Alta kommune
v/ Ordfører

Et løft for landsdelen på to hjul — Arctic Race of Norway (ARN)

I juli 2013 skal det avholdes det første internasjonale etapperitt på sykkel — langs Nordnorske veger. Sykkelrittet
har fått navnet "Arctic Race of Norway" og vil arrangeres og overføres i samarbeid med det franske selskapet
ASO (Amaruy Sport Organisation). Samme selskap eier Tour The France, Rally Dakar, diverse Golf mesterskap
osv.

Representanter har allerede vært på befaring i landsdelen vår og spår at et slikt arrangement (ARN) vil kunne få
minst like mange tilhengere og seere som Tour the France, om ikke flere.

Det spesielle og spektakulære ved dette arrangementet er omgivelsene det vil foregå i. Her vil man kunne se
snødekte tr:jelltopper møte blått hav, alt mens det hele er opplyst av midnattssol. En av etappene vil også kunne
ende opp ved "verdens ende"- Nordkapp. Etapperitt betyr også at etappene kan forflyttes fra år til år.



En annen stor forskjell fra Tuor'en sammenliknet med ARN er at rittet kan arrangeres på ettermiddagstid og
kveldstid, nettopp på grunn av de gode lysforholdene hele døgnet. Dermed vil man kunne overføre direkte til for
eksempel USA, hvor de ellers må være våken om natta, eller se rittet i reprise.

ASO innehar alle rettigheter med et slikt arrangement. Vil en tv-stasjon gjerne sende Tour'en, Dakar og de andre
arrangementene, så blir de også pålagt å sende ARN. Man må velge alt eller ingenting.

Betydning for landsdelen

Den store mediadekningen av et slikt race vil være en svært god reklame for landsdelen, som blir sendt rett hjem
til hele verdens stuer og befolkning.

Økonomisk viser forsiktige anslag at ved første gjennomføring vil dette gi et arbeidskraftbehov på 263 stk. De
økonomiske effektene, direkte og indirekte, er spådd til ca 117 mill. I 2016 har dette økt til 705 arbeidere og 328
mill kr.

Andre positive effekter vil være økt fokus på sykling i landsdelen. I lys av Tour the France, økte sykkelaktiviteten
i Norge formidabelt. Et nytt slikt arrangement, som igjen vil være lokalt og nært forankret, vil svært sannsynlig ha
en enda større effekt. Det betyr økt folkehelse og mindre sykefravær. Det betyr friskere og renere omgivelser. Det
betyr en sunnere landsdel.

Alle kan bidra

For å fårealisert dette må ASO ha bekreftet at komiteen i Norge har en garanti på kr 60 mill fordelt over 3 år. Her
vil alle bidrag telle, store og små. Til nå har Troms fylkeskommune bidratt med 12 mill kr, Tromsø kommune: kr
300 000, Harstad kommune: kr 150 000, Ibestad kommune: kr 100 000, Harstad Tidende og Harstad Tidende
Gruppen: kr 300 000.

Alta kommune har signalisert at de ønsker å bidra med minimum 100 000 kr. Det oppfordres sterkt til at samtlige
kommuner i Finnmark er med på dette spleiselaget og stiller et beløp. Alle kommuner vil kunne være aktuelle for
gjennomføringen av rittene. Det private næringslivet bes også ta imot utfordringen og stille en andel.

Innen 1 september må finansieringsplanen være på plass, dvs at en evt garanti bør avklares om kort tid.
Økonomiske bidrag er en garantisum, som ikke nødvendigvis vil løses inn. Man kan stille et engangsbeløp eller
en stfftte over 3 år. Alt som trengs er en skriftlig bekreftelse som sendes til daglig leder i Arctic Race of Norway,
Knut-Eirik Dybdahl på mail: knut-eirik.d bdahl(&nordic.no.

Alle som bidrar vil selvsagt også få navnet sitt med firmalogo på "The 60 millions wall", i tillegg til de
ovennevnte ringvirkningene. En rekke av verdens sykkelstjerner vil samles i et slikt ritt, og vår egen Thor
Hushovd har selv sagt at han vil stille på startstreken.

Bli med på dette store og spennende eventyret som vil  være  et solid løft for Finnmark og landsdelen.

Alta Kommune
P.boks 1403, 9506 Alta 07141-d 'ef',7\--1

Ronny Berg
Fungerende ordfører

Alta kommune



Berlevåg kommune
Båtsfiord kommune
Tana kommune
Vardø kommune

Invitasjon til deltakelse i Desdnasjon Varanger As

Destinasjon Varanger er en felles reiselivsorganisasjon for Nesseby og Vadsø kommune. Selskapet
skal jobbe med utvikling og markedsføring av reiselivet i området. Selskapet ble etablert i mars 2009,
og har kontorsted i Varangerbotn på Ishavssenteret. Kate J. Utsi er daglig leder og eneste ansatte.

Destinasjonsselskapet skal virke som et felles talerør for reiselivsnæringen, og skal bygge opp
Varanger som destinasjon.

Dagens eiere er:

Vadsø kommune 80 aksjer

Indre Finnmark Utviklingsselskap As 50 aksjer

Nesseby kommune 50 aksjer

Rica Hotels Finnmark As 14 akser

øvrige 16 aksjer

Va407".._

Nesseby, 19.09.2012

Dagens eiere ser at det vil  være  en stor styrke i arbeidet med å utvikle  næringen dersom man kan se
Varangerområdet som en helhet og styrke samarbeidet i regionen. Eierne ser det derfor som en fordel
at flere kommer med på eiersiden i selskapet. Eiermøte i Destinasjon Varanger har derfor fattet
følgende vedtak:

«Destinasjon Varanger As inviterer Vardø, Tana, Båtsfiord og Berlevåg kommuner til å delta på
eiersiden. Dette kan skje ved en kapitalutvidelse på kr 160 000 ved at hver av kommunene går inn
med kr 40000. Den nye eiersammenselningen vil da bli:

411t- p-- 41. 4,_

Destinasjon Varanger AS kate@varanger.com +47 41182521 www.varanger.com
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For aksjene betales en overkurs slik at innbetalt beløp pr aksje tilsvarer aksjens bokførte verdi pr
31.12.2011. På denne måten vil også de nye eierne betale inn et beløp tilsvarende deres andel av
opptjent egenkapital.

Nye aksjonærer kan tas opp enkeltvis etter samme prinsipp uavhengig av om alle inviterte kommuner
blir med.

Finansieringen av selskapet skjer ved at de enkelte kommuner gir tilskudd tilsvarende ca kr 100 pr
innbygger pr år.

Styret gis fulhnalct til å fremforhandle avtaler med de enkelte kommuner innenfor rammen av dette
vedtak. De kommuner som kommer med på eiersiden tilbys et styremedlem.»

Bokført egenkapital pr 31.12.2011 var kr 319 995, dvs at prisen pr aksje vil  være kr 1 600,40 aksjer
vil dermed koste kr 64.000.

For nærmere informasjon om selskapet viser vi til vår nettside h ://www.varan er.com.

Vi ønsker å møte hver enkelt kommune for å presentere selskapet og de aktivitetene vi jobber med
bedre. Vi vil ta kontakt for å høre om det er interessant for dere og i så fall avtale  nærmere tid.

Vedlegg: ÅlS gnskap 2011

Med hilsen

D ' asj Varanger As

om Siverts

Styreleder.

Destinasjon Varanger AS kate@varanger.com +47 41182521 www.varanger.com

2 / 2



Destinasjon Varanger AS
Ongar: 994013068

Årsrapport for 2011

Årsberetning

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning

1/8  



Destinasjon Varanger AS
o .nr: 994013068

Virksomhetens art
Destinasjon Varanger AS driver med Turist destinasjon. Selskapet har forretningslokale i Nesseby.

Utvikling i resultat og stilling
Omsetningen er i 2011 kr 1 623 597 mot kr 1 064 3275 fra i fior. Årsresultatet ble -kr 19 015 mot kr 15 944
fra i fior. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 435 658,-, sammenlignet med kr 439 096,- året før.
Egenkapitalen pr. 31-12-2011 var 74 % sammenlignet med 77 i fior.
Styret mener at at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av
foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Arbeidsmilj ø
Styret anser arbeidstniljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2011.
Det har ikke vært skader eller ulykker i 2011. Samlet sykefravrer har vært minimnit i 2011.

Likestilling
Selskapet har i 2011 sysselsatt totalt 1 ansatt og 3 engasjerte prosjektansatte, og styret har 6 medlemmer.
Fordelingen blant de ansatte har vært 3 kvinner og 1 mann, mens styret har bestått av 3 menn og 3 kvinner.

Ytre miljø
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

d/ Age Tom Sivertsen

Styrets leder

Tor Gunnar Henriksen
Styremedlem

Årsberetning 2011
Destinasjon Varanger AS

Adresse: Ishavssenteret, 9840 Varangerboin
Org.nr: 994013068 MVA

Crk7 (2Y.  Varangerbotn, den R

Styret for Destinasjon Varanger AS

Anita Elisabeth Nilsen Siren-Merete Ho
Jankila

Styremedlem Styremedlem

Ingjerd Tjell Odd Arne Dikkanen
Styremedlem Styremedlem

2/8

gren



Destinasjon Varanger AS
Or .nr: 994013068

Resultatregnskap
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Destinasjon Varanger AS
o .nr: 994013068

Balanse pr.  31.  desember
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Destinasjon Varanger AS
0 nr: 994013068

Balanse pr. 31. desember

ge Tom Sivertsen

Styrets leder

Tor Gunnar Henriksen
Styremedlem

31. desember 2011

Varangerbotn, den.  649‘ -C) Ci  / 1

Anita Elisabeth Nilsen

Styremedlem

Ingjerd Tj le
Styremedlem

Siren-Merete olmgren
Janki a

Styremedlem

Odd Arne Dikkanen
Styremedlem
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Destinasjon Varanger AS
0  nr: 994013068

Noter til regnskapet for 2011

Note 1 Regnskapaprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt
ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke
forventes å vtere forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetaing til
forventet tap. Avsetning til tap gjøTes på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter
Skattekostnaden i resultategnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i
samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at
denne kan bli nyttegjort.
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Destinasjon Varanger AS
0 .nr:994013068

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Revisjon

Note 5  -  Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør

Noter til regnskapet for 2011

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader 2011 2010

Lønninger 383 291 157 629
Andre ytelser 0 14 818
Sum 383 291 172 447

Daglig leder Styret

Lønn 238 183 33 000
Pensjonsutgifter 9 833 0

Annen godtgjørelse 2 000 0

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2011

28 997
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Destinasjon Varanger AS
o .nr: 994013068

Noter til regnskapet for 2011

Note 6  -  Offentlige tilskudd

Selskapet har mottatt driftstilskudd for 2010 fra:
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