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Hartvik Hansen
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2009/255
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RS 37/2012 Støtte - Et løft for landsdelen på to hjul - Arctic Race 
of Norway (ARN)

2012/2078

RS 38/2012 Invitasjon til deltakelse i Destinasjon Varanger As 2012/2404



PS 126/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr.126/2012  i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 127/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 127/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes. 

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes.



PS 128/2012 Godkjenning av protokoll fra 13.09.2012

Saksprotokoll saksnr. 128/2012  i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:

Protokoll av 13.09.2012 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 13.09.2012 godkjennes.

PS 129/2012 Tomt til tannklinikk ved Tana bru: Ny lokalisering

Saksprotokoll saksnr.129/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Rebeke Tapio (FrP) fremmet følgende forslag:

1) Tana kommune gir tilsagn om tomt på inntil 2,2 da til tannklinikk under gnr.
    13 bnr.28 i Røbergveien ved Tana bru, til Finnmark fylkeskommune.
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) Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom
     kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten
     forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet
     med inntil 1 år.

Tana kommune som planmyndighet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tana kommune følgende dispensasjoner:
1) Fra kravet om bebyggelsesplan før utbygging av aktuell tomt i Røbergveien, fastsatt i 

Reguleringsplan for Tana bru sentrum.
2) Til plassering av ny tannklinikk på aktuell tomt inntil 9 m fra senterlinje i Røbergveien, 

jf. Reguleringsplan for Tana bru sentrum der byggegrensa er satt til 12,5 m. 
3) Til å plassere bygget i tomtegrensa mot sørvest, jf. plan- og bygningslovens § 29-4.

Begrunnelse: 



Nye forslag til arealbruken og tomtetildelinger i området gjør at det ikke er nødvendig med 
ytterligere detaljplanlegging som forutsatt i Reguleringsplan for Tana bru sentrum. Samtidig 
blir virksomhetene i Røbergveien mindre publikumsrettet enn forutsatt. Det er derfor rimelig at 
byggegrensene settes til 9 m, noe som vil gi tilstrekkelig areal for snølagring og fortau/ gang-/ 
sykkelvei. Det er allerede eksisterende bygg i Røbergveien (Nilsen-bygget og 
Lensmannskontoret) som ligger innenfor byggegrensa i reguleringsplanen. 

Tomtegrensa mot sørvest er trukket ut i fra eksisterende eiendommer, og naboarealet mot 
sørvest er tildelt Polmak og Tana kirkelig fellesråd, til formålet kirke og park. For å sikre en 
hensiktsmessig utforming av den nye tannklinikken på tomta i Røbergveien, må det åpnes for at 
bygget kan føres opp i tomtegrensa mot sørvest. Dette vil ikke være til hinder for en framtidig 
utnytting av nabotomta til kirke og park.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1) Tana kommune gir tilsagn om tomt på inntil 2,2 da til tannklinikk under gnr.
    13 bnr.28 i Røbergveien ved Tana bru, til Finnmark fylkeskommune.
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 eiendomsutforming og fastsetter den 
     endelige utstrekningen av tomta i samarbeid med søker.
5) Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom
     kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten
     forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet
     med inntil 1 år.

Tana kommune som planmyndighet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tana kommune følgende dispensasjoner:
1) Fra kravet om bebyggelsesplan før utbygging av aktuell tomt i Røbergveien, fastsatt i 

Reguleringsplan for Tana bru sentrum.
2) Til plassering av ny tannklinikk på aktuell tomt inntil 9 m fra senterlinje i Røbergveien, 

jf. Reguleringsplan for Tana bru sentrum der byggegrensa er satt til 12,5 m. 
3) Til å plassere bygget i tomtegrensa mot sørvest, jf. plan- og bygningslovens § 29-4.

Begrunnelse: 
Nye forslag til arealbruken og tomtetildelinger i området gjør at det ikke er nødvendig med 
ytterligere detaljplanlegging som forutsatt i Reguleringsplan for Tana bru sentrum. Samtidig 
blir virksomhetene i Røbergveien mindre publikumsrettet enn forutsatt. Det er derfor rimelig at 
byggegrensene settes til 9 m, noe som vil gi tilstrekkelig areal for snølagring og fortau/ gang-/ 
sykkelvei. Det er allerede eksisterende bygg i Røbergveien (Nilsen-bygget og 
Lensmannskontoret) som ligger innenfor byggegrensa i reguleringsplanen. 

Tomtegrensa mot sørvest er trukket ut i fra eksisterende eiendommer, og naboarealet mot 
sørvest er tildelt Polmak og Tana kirkelig fellesråd, til formålet kirke og park. For å sikre en 
hensiktsmessig utforming av den nye tannklinikken på tomta i Røbergveien, må det åpnes for at 
bygget kan føres opp i tomtegrensa mot sørvest. Dette vil ikke være til hinder for en framtidig 
utnytting av nabotomta til kirke og park.



PS 130/2012 Søknad om utvidelse av tomt i Deatnodearbmi industriområde 
ved Tana bru, gnr. 13 bnr. 288.

Saksprotokoll saksnr. 130/2012  i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak:

1. Tana kommune gir tilsagn om tilleggstomt på om lag 1,1 da i Deatnodearbmi industriområde
    til Mats-Hus AS som omsøkt. Tomtetillegget skal benyttes til å utvide eksisterende lagerhall og
    etablere ny produksjonshall.
2. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
3. Evt. kjøp beregnes ut fra en sum på 54 kr/m2.
4. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og
    fastsetter den endelige utstrekningen av tomta.
5. Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom
    kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten
    forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet
    med inntil 1 år.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tana kommune gir tilsagn om tilleggstomt på om lag 1,1 da i Deatnodearbmi industriområde
    til Mats-Hus AS som omsøkt. Tomtetillegget skal benyttes til å utvide eksisterende lagerhall og
    etablere ny produksjonshall.
2. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
3. Evt. kjøp beregnes ut fra en sum på 54 kr/m2.
4. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og
    fastsetter den endelige utstrekningen av tomta.
5. Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom
    kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten
    forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet
    med inntil 1 år.

PS 131/2012 12/209 - Klage over  plan og høydeplassering, av garasje.

Saksprotokoll saksnr. 131/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling



Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Tana kommune tar klagen delvis til følge. Ferdig gulv i garasje skal legges i samme høyde som 
vei (Diddigeaidnu) siktet langs planlagt garasjevegg nærmest klagerens bolig. Garasjen kan 
trekkes 1 meter lenger fra vei (Diddigeaidnu) med samme avstand (2 m) til eiendomsgrense mot 
nabo, 12/164. Garasjen plasseres parallelt med søkers (klagers) bolig. 

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana kommune tar klagen delvis til følge. Ferdig gulv i garasje skal legges i samme høyde som 
vei (Diddigeaidnu) siktet langs planlagt garasjevegg nærmest klagerens bolig. Garasjen kan 
trekkes 1 meter lenger fra vei (Diddigeaidnu) med samme avstand (2 m) til eiendomsgrense mot 
nabo, 12/164. Garasjen plasseres parallelt med søkers (klagers) bolig. 

PS 132/2012 Innføring av festeavgift på festede graver på alle kirkegårder i 
Tana kommune.

Saksprotokoll saksnr. 132/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Fred Johansen (SP) fremmet følgende forslag:

Tana kommune innfører ikke noe festeavgift på festede graver.

Fellesforslag fra Rebeke Tapio (FrP) og Fred Johnsen (SP):

Det innføres ikke festeavgift for graver i Tana kommune. Dersom Polmak og Tana Kirkelige 
fellsråd har behov for budsjettmidler for å kompensere for inntektsfrafall, drøfter 
kommunestyret dette i forbindelse med de årlige budsjettforhandlinger.

Fred Johansen (SP) trakk forslaget sitt.

Votering
Forslaget fra Rebeke Tapio (FrP) og Fred Johnsen (SP) ble satt opp mot rådmannens forslag.
Rådmannens forslag falt enstemmig mot forslaget fra Rebeke Tapio (FrP) og Fred Johnsen (SP).

Vedtak
Det innføres ikke festeavgift for graver i Tana kommune. Dersom Polmak og Tana Kirkelige 
fellsråd har behov for budsjettmidler for å kompensere for inntektsfrafall, drøfter 
kommunestyret dette i forbindelse med de årlige budsjettforhandlinger.



PS 133/2012 Søknad om deling av driftsenhet - 36/5 og 36/7

Saksprotokoll saksnr.  133/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende forslag:

Alternativ 2 med begrunnelse som anført fra rådmannen, som lyder som følger:

Alternativ 2:
Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 gis det tillatelse til å dele 
driftsenheten. 

Begrunnelse:
Eiendommene 36/4, 36/5 og 36/7 sammen har arealgrunnlag til å kunne drives som en 
selvstendig driftsenhet i landbruket. 

Votering

Alternativ 1 i rådmannens forslag ble satt opp mot rådmannen alternativ 2, som ble fremmet av 
Tone Orvik Kollstrøm (H).

Tone Orvik Kollstrøms (H) forslag til alternativ 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Alternativ 2:

Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 gis det tillatelse til å dele 
driftsenheten. 

Begrunnelse:

Eiendommene 36/4, 36/5 og 36/7 sammen har arealgrunnlag til å kunne drives som en 
selvstendig driftsenhet i landbruket. 



PS 134/2012 Klage - Deling av driftsenhet gbnr 12/66 m fl - sak 72/2012 i FSK 
- 10.05.2012

Saksprotokoll saksnr. 134/2012  i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Solbjørg Ravna (NSR/SÁB) fremmet følgende forslag:

Med hjemmel i Lov om jord Lov-1995-05-12-23 gis det dispensasjon til å dele driftsenheten.
Det vises til § 12 i jordloven.

Det er samfunnsmessig viktig at man kan opprettholde bosetningen i bygdene.

Votering

Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot Solbjørg Ravnas (NSR/SÁB) forslag.

Rådmannens forslag falt med 3 mot 5 stemmer for NSR/SÁB’s forslag.

Vedtak
Med hjemmel i Lov om jord Lov-1995-05-12-23 gis det dispensasjon til å dele driftsenheten.
Det vises til § 12 i jordloven.

Det er samfunnsmessig viktig at man kan opprettholde bosetningen i bygdene.

PS 135/2012 Fond - gjennomgang og omdisponering

Saksprotokoll saksnr. 135/2012  i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

614 000 overføres til ubundet investeringsfond
32 000 omdisponeres til den samiske oversettelsen av kommuneplanens samfunnsdel
37 000 omdisponeres til skiltryddingsplanen
73 500 settes av til disposisjonsfond til kommunestyrets disposisjon. 

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak: Innstilling til kommunestyret
614 000 overføres til ubundet investeringsfond
32 000 omdisponeres til den samiske oversettelsen av kommuneplanens samfunnsdel
37 000 omdisponeres til skiltryddingsplanen
73 500 settes av til disposisjonsfond til kommunestyrets disposisjon. 

PS 136/2012 Tertialrapport 2. tertial 2012

Saksprotokoll saksnr. 136/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Rapporten tas til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak:  

Rapporten tas til orientering.

PS 137/2012 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Saksprotokoll saksnr. 137/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens vedtak som vedtak i saken:

Saken tas til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.



PS 138/2012 Orientering om investeringsprosjekter 2012

Saksprotokoll saksnr. 138/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Leder for bygg- og anlegg Øystein Somby-Solaas orienterte om følgende:

Veiplanen
Midler til årets tiltak i henhold til veiplanen ble gitt i driftsbudsjettet, men rådmannen ønsker å 
orientere om dette i samme sak. Totalt bevilget 500 000, herav 100 000 til jordbruksveier. 
1 Maskevarreveien - fortau   70 000
2 Bibliotekveien 175 000
3 Jeagilgoulba – asfalt   90 000
4 Doaresluohkká - rekkverk   75 000
5 Merking kommunale veier 100 000

Bevilgningen ville dekke prioritet 1-4. Tiltak 2 er ikke iverksatt på grunn av planlegging av den 
totale vei - og parkeringsløsningen rundt rådhuset og miljøbygget. På grunn av at arbeidet med 
adressering av veier har kommet så langt at det må kjøpes skilt og oppsettingsmateriell er det 
planlagt slikt innkjøp. Kostnadene til dette er usikker ennå. 
Jordbruskveiene er gruset og høvlet.
I Sirma er parkeringsplassen ved starten av scooterløypa under utvidelse. Det er laget egen sak 
til MLU om eventuelt veiutbedring.
Det er innhentet pristilbud fra konsulent for prosjektering av nye nedkjøringer til isveien i 
Polmak. Arbeidet kan gjøres for kr 150 000,- inkl mva. Arbeidet iverksettes ikke før vedtak er 
fattet.

Prosjekt 701 Helsesenter ny avdeling
Hittil i 2012 er bokførte kostnader 1,1 mill inkl mva. Entreprisen som har vært ute på anbud har 
en kostnad på kr 54,5 mill. I budsjett og økonomiplan er det satt av 54,5 mill. Det vil si at alt ut 
over entreprisekostnaden vil kreve tilleggsbevilgning: prosjektering, kunst, prisstigning, 
sansehage og uforutsett. Senere i prosjektet vil det bli lagt fram oversikt og laget egen sak om 
tilleggsbevilgning.

Prosjekt 711 Tana rådhus
Prosjekteringsarbeidet pågår. Konkurranseutsetting av arbeidet med heis, arkiv og personalrom 
planlegges gjennomført med oppstart før årsskiftet. Videre er anbudene for videre arbeid med 
vinduer/yttervegger under utarbeidelse.

Prosjekt 720 Boftsa oppvekstsenter – parkeringsplass/inngangsparti
Det er bygget tak over inngangspartiet og skiftet ytterdør. Parkeringsplassen og snuplassen for 
bussene er ferdig inkl asfalt, lys og motorvarmeruttak. Gangvei inn mot skolen er asfaltert, 
gangvei mot barnehagen er anlagt som grusvei. Gjerde er under utførelse. 
Gjennomføres innenfor budsjettrammen.

Prosjekt 731 PU boliger/bofellesskap
Bygget er ferdig og tatt i bruk. Prosjektkostnadene betydelig under budsjett. Hittil påløp (2011 
og 2012) kr 19,6 mill inkl mva. Budsjett kr 26,125 mill. Gjenstår sluttoppgjør med 
entreprenøren, men det ligger an til et mindreforbruk på ca kr 5 mill inkl mva.



Prosjekt 737 Miniatyrskytebane
Tana skytterlag har utført det bygningsmessige arbeidet inkl montering av skivene. Banen er 
godkjent av politiet og prøveskutt. Gjennomført innenfor budsjettrammen.

Prosjekt 740 Inventar Tana flerbrukshall
Det som OKU vedtok er innkjøpt, bortsett fra bygging av bedre reolsystem i lagerrommet. I 
tillegg er det montert et kjølehjørne. Totalt belastet hittil kr 217 000, budsjett kr 375 000. Videre 
behov for materiell og utstyr undersøkes av administrasjonen.

Prosjekt 741 Utbygging brannstasjon
Anbudskonkurranse for tilbygg ble gjennomført i sommer uten at vi mottok anbud.
Alternativ til tilbygg er vurdert og det blir ombygging av eksisterende lokaler, med kun et lite 
tilbygg. En slik løsning vil gjøre forholdene for brannmannskap og kommunens anleggsavdeling 
bedre.

Prosjekt 801 Skiippagurra renseanlegg
Prosjektet går endelig mot slutt. Kommunen har gjennomført grunnarbeidet i egenregi med 
innleid maskin. Det bygningsmessige arbeidet er ferdig og reaktortank montert. 
Elektroentreprisen pågår, det samme gjelder den prosesstekniske entreprisen.

Prosjekt 805 Austertana vannverk
Kommunen har i egenregi utbedret ledningsnettet (nye slusekraner, kummer, nye rør) slik at 
vannmengden som leveres på nettet er redusert fra over 640 m3 til ca 120 m3 pr dag. Videre er 
det bygget nytt pumpehus, og alle pumpearrangementer i dette er rehabilitert.

Gjenstår å installere to parallelle UV anlegg slik at vi oppnår to uavhengige hygieniske barrierer, 
nødstrømsaggregat og pumpehus nr to. I tillegg gjenstår lekkasje utbedring på ledningen 
nordøstover. 

Prosjekt 806 Alleknjarg vannverk
Boringen under Tanaelva for å koble sammen ledningsnettet i Alleknjarg med ledningsnettet til 
Lismajavri vannverk var vellykket, og uten at det påløp tilleggskostnader. Nå gjenstår 
sammenkoblingen på begge sider av elva. Totalkostnadene vil slik vi har oversikt over i dag 
ligge innenfor budsjettrammen.
Tilleggsarbeidet med boring under Polmakelva var også vellykket så nå er det klargjort for å 
legge vannledning fra Alleknjarg til Polmak. Tiltaket fremmes i budsjettet for 2013. 
Kommunen har søkt om tilskudd fra fylkeskommunen til prosjekt 806 og 826. Saken kommer 
opp i første møte i Fylkesutvalget i 2013, saksbehandleren antyder et tilskudd på 900 000.

Prosjekt 826 Vannledning Lismajavri vannverk
I dette prosjektet skal ca 1100 meter vannledning i Hormba forsterkes, dvs at det legges nytt rør 
med større dimensjon. Arbeidet var ute på anbud i sommer, men konkurransen ble avlyste 
ettersom laveste anbud var 40 % høyere en vårt budsjett. Arbeidet gjennomføres i egenregi 
innenfor budsjettrammen.



828 Kjøp av maskinhenger

Brukt maskinhenger kjøpt, kostnad kr 75 000, budsjett 200 000.

Prosjekt 831 Kunstgressbane
Selve banen og belysningsanlegget er ferdig. Gjenstår arbeid med lagerbygget. Arbeidet 
ferdigstilles innenfor budsjettrammen slik vi har oversikt over pr i dag.

Prosjektleder Odd-Reidar Biti orienterte om følgende:

- Bygging av omsorgsboligene - Anbudene
- PU boliger/bofellesskapet – Boligene er ferdige og tatt i bruk
- Fotballbanen er ferdig og tatt i bruk
- Planlegging av oppussing av rådhuset
- Utvidelse av brannstasjonen
- Egnebuene i Torhop – Kommer i gang med prosjektet sommeren 2013
- Utleieboligene er sluttført

Votering

Vedtak
Orienteringene ble tatt til orientering.

PS 139/2012 Søknad om økonomisk støtte til offroadløype med downhill løype

Saksprotokoll saksnr. 139/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling
Hartvik Hansen (Fe/Ol), Randi Lille (AP Sandra Lille (AP), Solbjørg Ravna (NSR/SÁB), Tone 
Orvik Kollstrøm (H), Rebeke Tapio (FrP) og Fred Johnsen (SP) fremmet følgende fellesforslag:

Formannskapet innvilger Sirma IL gratis leie av kommunens gravemaskin i inntil 3 uker.
Administrasjonen gis fullmakt til nærmere avtale om tidspunkt.

Votering
Det ble votert slik:
Rådmannens forslag ble satt opp mot fellesforslaget fra Fe/Ol, AP, NSR/SÁB, H, FrP og SP.

Rådmannens forslag falt enstemmig mot fellesforslaget fra Fe/Ol, AP, NSR/SÁB, H, FrP og SP.

Vedtak
Formannskapet innvilger Sirma IL gratis leie av kommunens gravemaskin i inntil 3 uker.
Administrasjonen gis fullmakt til nærmere avtale om tidspunkt.



PS 140/2012 Søknad om tilskudd til elektroniske skiver

Saksprotokoll saksnr. 140/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Sandra Lille (AP) fremmet følgende forslag:

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.

Fred Johnsen (SP) fremmet følgende forslag:

Det bevilges kr. 100.000,- tas av disposisjonsfondet.

Votering
Forslagene fra Sandra Lille (AP) og Fred Johnsen (SP) ble satt opp mot hverandre.
Forslaget fra Sandra Lille ble vedtatt med 6 mot 1 stemme for Fred Johnsens forslag.

Vedtak

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.

PS 141/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 141/2012 i Formannskapet - 18.10.2012 

Behandling

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 35/2012 Arbeidsutvalg for utredning av kirke og park ved menighetshuset

RS 36/2012 Oversendelse av rapport fra tilsynet med brannvesenets forebyggende 
arbeid i Tana kommune

RS 37/2012 Støtte - Et løft for landsdelen på to hjul - Arctic Race of Norway 
(ARN)

RS 38/2012 Invitasjon til deltakelse i Destinasjon Varanger As

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om



- Skolene får ikke søke om dispensasjon fra lov om motorferdsel – Begrunnelse: Det fins 
nok av åpne løyper som kan brukes

- Kommunen glemte å søke om opptak i programmet  ”Sammen om en bedre kommune”
- Bygging av fiskehjeller Torhop – andelslaget bygger fiskehjeller
- Kommunen mottar i år ”Kommunens kulturskolepris” 

Møtet ble lukket under orientering om

- Anbudskonkurransen om bygging av omsorgsboliger
- ERV-systemet

Ordfører Hartvik Hansen orienterte om

- Deltakelse på møtet: Grenseløse Sápmi der temaet var småskala produksjon 
- Deltakelse på representantskapsmøte i IKAF
- Tanahall/motorklubben – Misnøye med kommunens planer om anlegget

Fred Johnsen(SP)

- Stilte spørsmål om gatelys

Rebeke Tapio (FrP)

- Stilte spørsmål om det foretatt kostnadsoverlag om kost i skolen – Rådmannen orienterte 
om at saken vil bli tatt opp i OKU i desember.

Sandra Lille (AP) ble innvilget permisjon kl. 15.58.

Votering

Vedtak

Referatsakene og orienteringene tas til orientering.



RS 35/2012 Arbeidsutvalg for utredning av kirke og park ved menighetshuset

RS 36/2012 Oversendelse av rapport fra tilsynet med brannvesenets 
forebyggende arbeid i Tana kommune

RS 37/2012 Støtte - Et løft for landsdelen på to hjul - Arctic Race of Norway 
(ARN)

RS 38/2012 Invitasjon til deltakelse i Destinasjon Varanger As


