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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI

	

Landbruksavdelingen Eanandoalloossodat

John Emil Juliussen

Austertana
9845 TANA

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
Sak 2012/4627 18.12.2012
Ark 422.5

Saksbehandler/direkte telefon: Tom Andreas Hætta - 78 95 04 15

Varsel om kommunens vedtak vil bli vurdert overprøvd

Fylkesmannen varsler herved om at kommunens vedtak om å fradele tomt fra gnr. 30
bnr. 6 i Tana kommune etter jordlovens § 12 vil bli vurdert overprøvd.

Melding om kommunens vedtak ble sendt til deg i brev av 7.12.2012.

Fylkesmannens hjemmel for å overprøve vedtaket er forvaltningsloven § 35, som i sin helhet
lyder som følger:

«Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom
endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser

eller
underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke

er offentlig kunngjort, eller
vedtaket må anses ugyldig.

Foreligger vilkårene etter første ledd, kan vedtaket omgjøres også av klageinstansen eller
av annet overordnet organ.

Dersom hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser tilsier det, kan
klageinstans eller overordnet myndighet omgjøre underordnet organs vedtak til skade for den
som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, selv om vilkårene etter første ledd
bokstav b eller c ikke foreligger. Melding om at vedtaket vil bli overprøvd, må i så fall sendes
ham innen tre uker etter at det ble sendt melding om vedtaket, og melding om at vedtaket er
omgjort må sendes ham innen tre måneder etter samme tidspunkt. Gjelder det overprøving
av vedtak i klagesak, må melding om at vedtaket er omgjort likevel sendes vedkommende
innen tre uker.

Annet og tredje ledd gjelder ikke for kommunale, fylkeskommunale eller statlige organer
som er klageinstans etter § 28 annet ledd første eller annet punktum. Statlige klageinstanser
kan likevel oppheve vedtak som må anses ugyldige.
De begrensninger i adgangen til å omgjøre et vedtak som er forutsatt i første, annet og
tredje ledd, gjelder ikke når endringsadgangen følger av annen lov, av vedtaket selv eller av
alminnelige forvaltningsrettslige regler.»

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 05 78 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Vedtaketomfradelingblefattetmed hjemmeli jordlova§ 12. Fylkesmannenvilprøve
omkommunensvedtaker i stridmedjordlova§ 12 eller nasjonaleretningslinjer.
Jordlova§ 12 lyderi sinhelhetsomfølger:

«Eigedomsomer nyttaellerkan nyttasttiljordbrukellerskogbrukkan ikkjedelastutan
samtykkefrå departementet.Med eigedommeinerein 6g rettarsomliggtileigedomenog
partar i sameige.Forbodetmotdelinggjeld6g forpakting,tomtefesteog liknandeleige eller
bruksretttildel av eigedomnår rettener stiftaforlengretidenn 10 år ellerikkjekan seiast
oppav eigaren(utleigaren).

Departementetkan gi samtykkedersomsamfunnsinteresserav storvekttalerfordet,
ellerdelinger forsvarlegut frå omsynettilden avkastingeigedomenkan gi. Ved avgjerdskal
det mellomanna takastomsyntilom delingkan føre tildrifts-ellermiljømessigeulemperfor
landbruketi området.Det skal6g takastomsyntilgodkjendeplaner somliggføre for
arealbrukenetterplan- og bygningslovaogomsynettilkulturlandskapet.
Samtykketildelingkan givastpå slikevilkårsomer nødvendigeav omsyntildei
føremålasomlovaskalfremja.
Føresegnenegjeldutanomsyntilom ein eigedomhar fleireregisternemningarnår
eigedomenellerideelldel av han er på same eigarhandog etter departementetsittskjønn
må reknastsom ei driftseining.

Samtykketildelinger ikkjenødvendignår særskildregistrertdel av eigedomvertseldpå
tvangssal.Det same gjelddersomdet i sambandmed offentlegjordskifteer nødvendigå
dela eigedom.

Dersomdelingikkjeer rekvirertinnantre år etterat samtykketildelinger gitt,fell
samtykketbort.»

Fylkesmannenvilfå utlevertsakensdokumenterav kommunenog avgjøresaken på
grunnlagav de opplysningersomforeliggerder. Som parthar du retttil å se sakens
dokumenter,se forvaltningsloven§§ 18 og 19.

Dersomdu har merknadertil selveoverprøvingeneller nye momenteri saken, ber vi om at
dissesendestil adresse:Fylkesmanneni Finnmarkv/ landbruksavdeling,StatensHus, 9815
Vadsø innen7.1.2013.

Med hilsen

KarianneHolm-Varsi Tom AndreasHætta
fung.landbruksdirektør rådgiver

Dette dokumenteter godkjentelektroniskog derforutenunderskrift.

Kopitil:
DeanugieldafTanakommune Rådhusv.3 9845 Tana



Deanu gielda - Tana kommune 
Bygg og anleggsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46  40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Beboere i Lallošluhkká v/ Grete Tørres
Lallošluohkká 7
9845 TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2012/570 Øystein Somby-Solaas, tlf.: 464 00250 20.12.2012

Sommer- og vintervedlikehold inkl. brøyting av Lallošluohkká

Vi viser til deres brev av 10.12.2012 hvor det blir bedt om at kommunen vurderer sommer- og 
vintervedlikehold av Lallosluohkká.

Kommunestyret har i Veiplanen vedtatt hvilke veier som skal vedlikeholdes av kommunen. 
Med bakgrunn i dette vedtaket kan kommunen ikke foreta vedlikehold inkl brøyting av 
Lallosluohkká. 

Med hilsen

Øystein Somby-Solaas
Avdelingsleder Bygg- og anleggsavdelingen

Kopi: Formannskapet



DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE
Tana kommune, Bygg- og anleggsavdelingen

9845 TANA

Deres ref:
Vår ref: 2010/033151
Dato: 04.01.2013
Org.nr: 985399077

cd
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BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Mattilsynet gjennomførte 26.01.2010 inspeksjon ved virksomheten Tana kommune, Bygg- og
anleggsavdelingen.

Saken gjelder

Alleknjarg vannverk

Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk

FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften)

Tana kommune har fått pålegg om å søke om godkjenning for Alleknjarg vannverk. Det er lagt rør
under Tanaelva innbyggerne i Alleknjarg får nå drikkevann fra Lismajævri. Mattilsynet minner om
at vannverksdata for Lismajævri vannverk må oppdateres via Altinn. Her vil blant annet antatt
husstander øke.

Følgende vedtak er oppfylt

Tana kommune ved bygg- og anleggsavdelingen pålegges å søke om godkjenning etter
drikkevannsforskiftes § 8 for Alleknjarg vannverk.

Vår vurdering: 


Alleknjarg vannverk er koblet sammen med Lismajævri vannverk. Det vil si at Alleknjarg
vannverk avvikles og pålegget er etterkommet



Med hilsen

Gørill Hogseth
distriktssjef

May-Tove Iversen
seniorinspektør



DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE
Tana kommune, Bygg- og anleggsavdelingen

9845 TANA

v/ Reidar Varsi

Deres ref:
Vår ref: 2008/071184
Dato: 04.01.2013
Org.nr: 985399077

r

BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Mattilsynet gjennomførte 06.06.2008 inspeksjon ved virksomheten Tana kommune, Bygg- og
anleggsavdelingen.

Saken gjelder

AUSTERTANA VANNVERK

Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk

Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)

FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle
næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler)

FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften)

Brev med varsel om vedtak og vedtak om pålegg er sendt tidligere. Vedtaket har ikke vært
påklaget, men det har vært gitt flere utsettelser. Slike pålegg til vannverk tar ofte lenger tid enn
forventet.

Pålegg 1 var å sørge for tilstrekkelig mengder drikkevann under normale forhold. Tilbakemelding
fra kommunen sier at arbeidet med lekkasjesøk og utbedringer har foregått i 2012. De har nå
kontroll på lekkasjene og vannproduksjonen er redusert til et normalt og akseptabelt nivå i forhold
til antall abonnenter. Kommunen mener at dette skal være tilstrekkelig. Mattilsynet vil følge opp
saken med et nytt tilsyn ved en senere anledning. Det er her viktig at kommunene dokumenterer
effekten av tiltaket blant annet via prøvetaking av ledningsnettet.

Pålegg 2 var å sørge for 2 hygieniske barrierer. Arbeidet med lekkasjekontroll har vært prioritert fra
kommunenes side. Når nå kommunen har fått kontroll på lekkasjene har arbeidet med
renseanlegget vært satt på vent. Det er etter Mattilsynets vurdering en riktig prioritering av
rekkefølgen på arbeidet. Det er riktig å først få ned forbruket og så tilpasse renseanlegget til et
fornuftig forbruk. Vannverkseier har søkt om utsettelse av fristen til 1.6.2013. Det er laget en
framdriftsplan for dette arbeidet og det er engasjert konsulent. Mattilsynet regner med at arbeidet



vil bli gjort slik det er planlagt og velger derfor å se på dette pålegget som etterkommet og avslutter
også pålegg 2. Mattilsynet vil følge opp med nytt tilsyn for å se at tiltakene virker.

Tana kommune har hatt mange pålegg fra Mattilsynet de siste årene, og vi konstaterer at vi nå er i
ferd med å lukke noen av vedtakene. Det vil etter hvert bli fulgt opp av et møte der vi tar en
skikkelig gjennomgang av hva som gjenstår av arbeid på de aktuelle vannverkene i kommunen.

Følgende vedtak er oppfylt

Vannverket pålegges å sørge for å levere tilstrekkelige mengder drikkevann under normale
forhold.

Vår vurderino: 


Pålegget er etterkommet

Vannverket pålegges å sørge for 2 hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet.

Vår vurdering: 


Pålegget er etterkommet. Må følges opp videre

Med hilsen

- 7(‘
Gørill Hogseth
distriktssjef t\-(C121

May-i ove iverse
seniorinspektør



Deanu gielda - Tana kommune 
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 46 400 200 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap
Postboks 2014
3103  Tønsberg

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/13713/OPVE 2011/2771 Kjell Nilssen, tlf.: 46400203 21.12.2012

Tilbakemelding i forhold til dokumenttilsyn om forebyggende brannvern

Det vises til tilsynsrapport av 13.9.2012 etter DSB sitt dokumenttilsyn basert på kommunens 
besvarelse av elektronisk spørreskjema. Rådmannen vil gjerne uttrykke tilfredshet over måten 
tilsynet ble gjennomført på.  Dette ga kommunen anledning til å gå gjennom sine systemer på en 
grundigere måte enn et ordinært tilsyn med oppmøte i kommunen gir anledning til.  Jeg antar at 
denne metoden også var ressursbesvarende for tilsynsmyndigheten.

Tana kommune erkjenner at det er flere forhold ved vår internkontroll som ikke tilfredsstiller de 
krav som lov og forskrifter setter. Dette gjelder så vel brannvesenets risiko- og sårbarhetsanalyse 
og bemannings- og kompetansesituasjonen i virksomheten og likeså dokumentasjonen av disse 
forholdene. 

Kommunen vil iverksette følgende plan for å rette opp disse avvikene:

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Utfyllende merknader
Tiltak 1 Utarbeidelse av ny ROS-analyse 

for brannvesenet.
1.2.2013 -
1.6.2013

Kommunens ROS-analyse er 
utarbeidet i 1999 og vil derfor 
måtte utarbeides fra grunnen av. 
Analysen vil omfatte hele 
brannvesenets område, slik at de 
forebyggende tjenestene også vil 
bli gjennomgått.

Tiltak 2 Etablering av internkontrollsystem 
som også sikrer at mangler i de 
forebyggende tjenester avdekkes 
og lukkes.

1.3.2013 -
1.9.2013

Kommunen har i dag under 
implementering et IK-system 
basert på et datasystem levert av 
Kvalitetslosen as. Systemet 
inneholder også moduler for 
avviksbehandling og 
rapportering. Brannvesenets 
forebyggende virksomhet er 
foreløpig ikke lagt inn dit, men 
forutsetningen er at dette i løpet 
av 2013 skal etableres.  
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Tiltak 3 Avdekkede mangler opprettes. 1.1.2013-
1.6.2013

Nedenfor nevnte tiltak omfatter 
delvis konkrete funn, men 
hovedintensjonen er å få på 
plass et IK-system som sikrer at 
kommunen selv kan avdekke og 
lukke mulige brudd på gjeldende 
regelverk. 

Tiltak 3.1 Etablere rutiner for jevnlig 
gjennomgang av 
bemanningssituasjonen med sikte 
på forskriftsmessig stillingsressurs 
og kompetanse innen 
forebyggende tjenester.

1.1.2013-
1.6.2013

Rutinebeskrivelser etableres og 
legges inn i ”Kvalitetslosen”.

Tiltak 3.2 Etablering av sikre rutiner for årlig 
plan for brannverntiltak.

1.1.2013-
1.6.2013

Rutinebeskrivelser etableres og 
legges inn i ”Kvalitetslosen”. 
Plan for forebyggende 
brannverntiltak behandles i 
formannskapets siste møte i året.

Tiltak 3.3 Etablere rutiner for samarbeid 
mellom brannvesenet og øvrige 
virksomheter i kommunen.

1.1.2013-
1.6.2013

Rutinebeskrivelser etableres og 
legges inn i ”Kvalitetslosen”. 
Det forutsettes formalisert 
samarbeid med plan- og 
bygningsmyndighetene og med 
andre kommunale aktører som 
kan ha betydning for 
forebyggende brannvern.

Tiltak 3.4 Gjennomføre utredninger om 
samarbeid med andre kommuner 
om brannforebyggende arbeid.

1.1.2013-
1.6.2013

Det er allerede satt i gang et 
utredningsarbeid om samarbeid 
mellom Nesseby og Tana 
kommuner om felles 
brannvesen. I dette ligger også 
forholdet til forebyggende 
arbeid. Det vil imidlertid jevnlig 
bli vurdert om det er mulig å 
etablere fellesløsninger for flere 
kommuner.

Som det framgår av tabellen ovenfor, tar vi sikte på at de fleste av avvikene skal være lukket 
innen 1.6.2013 mens en fullverdig etablering av nytt internkontrollsystem, neppe kan være på 
plass før 1.9.samme år.

Med hilsen

Kjell Nilssen
Brannsjef



+5c1sbDirektoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap

Vår saksbehandler

Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607

1 av 1
Dokument dato Vår referanse

08.01.2013 2011/13713/0PVE
Deres dato Deres referanse

21.12.2012 2011/2771

Arkivkode

326
Tana kommune
Att. Kjetil Nilssen
Rådhusveien 3
9845 TANA

Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til brev av 21.12.2012 vedrørende
tilbakemelding på tilsynsrapport av 13.09.2012 etter dokumenttilsyn med brannvesenet.

Brannsjefen har gjennomgått tilsynsrapporten og utarbeidet en handlingsplan med tidsangivelse for
gjennomføring.

DSB aksepterer tilbakemeldingen og forutsetter at brannsjefen og kommunen gjennomfører tiltakene
som er fastsatt i handlingsplanen.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Brann og redning

ans stia a s
avdefingsle er

aid
Vera Lisa Opsalfi
sjefingeniør

Postadresse Kontoradresse Telefon Telefaks Org.nr.
Direktoratet for Rambergveien 9 33 41 25 00 33 31 06 60 974 760 983
samfunnssikkerhet og beredskap 3115 Tønsberg Hovedkontoradresse
Hovedkontor Rambergveien 9
Postboks 2014 E-post Internett 3115 Tønsberg
3103 Tønsberg postmottak@dsb.no dsb.no



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 233 

Arkivsaksnr: 2012/317-12 

Saksbehandler:  Odd Reidar Biti 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet  07.02.2013 

 

Omsorgssenter Tana bru - Orientering 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Den 30. 10. 2012 ble det inngått avtale med Harald Nilsen AS om prosjektering og oppføring av 

nytt omsorgssenter i Tana bru. Arbeidene startet opp 01.11 2012, og skal være avsluttet innen 

07.02.2014.  Ferdigattest skal foreligge innen 01.03.2014.  

 

Så langt er alle arbeider i rute. 

Tana kommune har i henhold til avtale fremført vann og avløpsledninger til tomta. Tomta er 

utgravd, og det er støpt fundamenter til kjeller. Entreprenøren er nå i gang med forskaling og 

støping av kjellervegger.  I henhold til framdriftsplanen skal hulldekker over underetasje samt 

forskaling og støping av ringmur utføres innen første del av februar. 

 

Bygget er planlagt lukket før utgangen av mars/april 2013. 

 

 

 

 

Vurdering 

Alle aktiviteter går som planlagt, og entreprenøren følger så langt framdriftsplanen som ligger til 

grunne for ferdigstillelse av prosjektet. 
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI

Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Deanu gielda/Tana kommune
Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
14.11.2012 Sak 2012/1654 23.01.2013

Ark 444

Saksbehandler/direkte telefon: Jan Erik Knutsen - 78 95 03 14

Endring av forskrift for snøskuterløype 1 - Leavvajohka - Leavajavri
i Deanu gielda - Tana kommune

Viser til søknad fra Tana kommune datert 14. november 2012, om endring av forskrift for
snøskuterløyper i kommunen.

Søknaden
Snøskuterløype 1 Leavvajohka —Leavvejåvri har i flere år blitt lagt om på grunn av
problemer med isforholdene på elva. I tilegg ble det oppdaget at den gamle løypetraseen
ifølge NVEs skredatlas, ligger innenfor merkede utløsningsområder for snøskred.
Kommunen har derfor søkt om permanent endring av denne traseen.

Endringen innebærer at løypa flyttes ca. 2 kilometer sørover, det vil si at den tar av vestover
langs Uhcaskåiddåfiohka i stedet for å følge Leavvajohka helt opp til Leavvajåvri. Dette er
samme trasé som den Finnmarksløpet benytter opplyser kommunen.

Tana kommune har hatt saken på høring og har blant annet fått inn uttalelser fra
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark samt reinbeitedistriktene 9 og 13.

Kommunen har også vurdert søknaden etter naturmangfoldloven §§ 8 -12. De skriver i sin
vurdering at de har sjekket Naturbase og Nordatlas, og den omsøkte traseen berører ikke
områder med truede arter eller naturtyper, kulturminer eller vernede områder. Videre skriver
kommunen at siden løypetraseen kun skal benyttes på vinterføre vil det ikke medføre
terrengskader. De vurderer derfor at løypa kan endres i tråd med deres ønsker.

Regelverk
Etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd og § 4 i nasjonal forskrift, kan
Fylkesmannen fastsette forskrift om snøskuterløyper for rekreasjonskjøring i Finnmark etter
forslag fra kommunestyret.

Fylkesmannen er gitt føringer for behandling av nye skuterløyper gjennom
Miljøverndepartementets rundskriv T1196 og senere presiseringer som legger føringer på
Fylkesmannens saksbehandling. Skuterløyper er å anse som unntak fra motorferdselloven
og skal kun opprettes dersom det foreligger tungtveiende grunner for det, og løypene ikke
kommer i vesentlig konflikt med andre interesser.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.nolFinnmark
9815 VADSØ
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Eksempel på forhold Fylkesmannen må vurdere i sin saksbehandling er:
Løypene må legges slik at de dekker reelle transportbehov.
Det kan bare legges ut et fåtall løyper i hver kommune.
Snøskuterløypene må ikke legges inn i sårbare naturvern-, vilt- eller friluftsområder,
eller komme i vesentlig konflikt med andre interesser.
Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.

Etter rundskriv T1196 skal Fylkesmannen i sin saksbehandling foreta en fullstendig vurdering
av forslaget. Fylkesmannen må vurdere om det er tilstrekkelig behov for, og faglig forsvarlig
å legge en løype slik kommunen har foreslått. Fylkesmannen skal også påse at det blir tatt
hensyn til nasjonale og regionale interesser, og for at saksbehandlingen oppfyller kravene
som er gitt i forvaltningsloven kap. VII, herunder å påse at berørte organer har fått anledning
til å uttale seg.

I tillegg skal det fremgå av enhver beslutning som fattes ved utøving av offentlig myndighet
hvordan kunnskapsgrunnlaget og de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven §§ 8 -12
er vurdert, jf. naturmangfoldsloven § 7.

Fylkesmannen kan ved eventuell godkjennelse av løypeforslaget sette vilkår om for
eksempel tidsmessig begrensning for bruk av løypene, merking eller lignende. Kommunen
skal bekoste merking og informasjon om snøskuterløypene. Ingen snøskuterløyper kan tas i
bruk før de er tilstrekkelig merket.

Vurdering
I dette tilfellet er det ikke snakk om å opprette en helt ny løype, men å flytte en eksisterende
løype til en sikrere tras. Den nye traseen medfører ikke noen nevneverdig endring i antall

kilometer med skuterløyper. Dette er i tråd med de nasjonale føringene om at endringer i

eksisterende løypenett i all hovedsak ikke bør gi økninger i kommunens totale løypenett.

En skuterløype vil føre til økt aktivitet og støy i et område, noe som kan virke forstyrrende på
fugle- og dyrelivet, men snøskuterkjøring foregår i all hovedsak utenfor hekke- og yngletiden
og de negative effektene på naturmangfoldet jf. § 8 vurderes derfor til å være minimale. For

den aktuelle traseen er det heller ikke registrer sårbare eller turede arter og naturtyper i

naturbase (www.naturbase.no). Motorferdsel på godt snødekket mark vil gi få synlig spor i
vegetasjonen, og vil ikke føre til irreversible skader på terrenget.

Tana kommune har selv vurdert søknaden etter naturmangfoldloven §§ 8 -12 og kommet til
at den nye traseen ikke berører spesielt sårbare områder i forhold til naturmangfold og at
snøskuterløypa ikke vil medføre terrengskader. Fylkesmannen mener kommunen har gjort
en god vurdering etter naturmangfoldloven og vi slutter oss til kommunens konklusjon. Den
samlede belastning på naturmangfoldet, jf.§ 10 vil ikke endres som følge av omleggingen.
Etter naturmangfoldloven § 12 skal det blant annet tas utgangspunkt i slik lokalisering som ut

fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultater. Omleggingen vurderes til å

være i tråd med formålet til § 12 i og med at sikkerheten vil bli bedre ivaretatt med den nye

lokaliseringen. Fylkesmannen finner ikke naturmangfoldlovens §§ 9 og 11 relevante for vår

vurdering her.

I høringsuttalelsene som har kommet inn har Reindriftsagronomen vurdert at omleggingen

ikke vil være til skade eller ulempe for reindriften i området. Reinbeitedistrikt 13 skriver i sin

uttalelse at de støtter forslaget om endring av forskriften, mens distrikt 9 ikke hadde
merknader til saken. Finnmarkseiendommen har gitt grunneiers tillatelse til å legge om løypa.
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Med bakgrunn i de nevnte vurderinger og innkommende uttalelser vil Fylkesmannen
godkjenne omleggingen av løypa. Vi har i vår vurdering lagt vekt på at løypa ikke kommer i
konflikt med spesielt sårbare arter eller naturtyper, og heller ikke er i konflikt med reindriftas
interesser. Omleggingen er begrunnet med økt sikkerhet som følge av usikker is og
skredfare og omleggingen vurderes derfor til å være nødvendig av hensyn til sikkerheten for
de som benytter løypa.

Vedtak
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd og § 4 i nasjonal
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag godkjenner
Fylkesmannen omlegging av løype 1 Leawajohka - Leavvajåvri i Tana kommune.

Fylkesmannens forskriftsvedtak medfører følgende endringer i forskrift om snøskuterløyper i

Tana kommune, løype 1:

Fra Tanaelva under Leavvajohka bru- langs Leawajohka til munningen av

Uhcaskåiddjohka —langs Uhcaskåiddås§johka til Gussarohtu —videre til

Gålvagoahtemaroaivi —langs Ullotleahki over Ullotjåvri til Leavvajåvri.

Generelle vilkår for å nin o sten in av lø ene:

Kommunen er ansvarlig for midlertidig stenging av løyper ved skredfare eller
annen akutt fare (åpne elver, usikker is og lignende).

Fylkesmannen kan stenge løypene når det ansees som nødvendig for å
ivareta reindrifts- eller viltinteresser eller andre interesser som
motorferdselloven skal ivareta.

Merking og opparbeiding av løyper
De kommunale forskriftene inneholder bestemmelser om at løypene skal være entydig
merket i terrenget. Fylkesmannen ser behov for å klargjøre dette nærmere i forskriftsteksten,
og har derfor tatt inn følgende tillegg i forskriften for snøskuterløyper i Tana kommune:

§ 2. Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:

Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene
er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er
merket og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.

All kjøring skal følge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.

Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i
Finnmark.

Disse endringene innebærer kun presiseringer av gjeldende bestemmelser i
motorferdselloven med veileder, og er tatt inn for å synliggjøre bestemmelsene bedre. Vi
anser dette som en del av vår generelle rett til å sette vilkår ved fastsettelse av forskrift om
snøskuterløyper. Fylkesmannen har derfor ansett forhåndsvarsling for disse endringene som
åpenbart unødvendig jf. forvaltningsloven § 37 punkt c.

I forhold til retningslinjer for merking viser vi til vårt brev datert 31. oktober 2012 med
informasjon om kravet til merking av snøskuterløyper. Med entydig merking menes at det
skal gå klart frem av merkingen hvor løypa går og det må merkes med tanke på at stikkene
også skal synes i relativt tett snøvær med dårlig sikt. Samtidig er det ikke mulig å merke for
alle mulige værforhold som kan oppstå på fjellet og vidda, det må derfor brukes skjønn i
forhold til hvor tett merkingen skal være i ulike typer terreng.
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Som et minimum vil vi si at med entydig merking menes:
Normalavstand mellom stikker på ca. 25 meter
I skog, der det er en tydelig definert trasé kan avstanden være større
På vidder og i høyfjellet bør ikke avstanden overstige 20 meter
Ved løypas start- og endepunkt og ved kryssingspunkter med andre løyper skal det
finnes informasjon om hvor løypa går.

0 arbeidin av tras
Fylkesmannen er kjent med at noen kommuner ønsker å utbedre en del snøskuterløyper
blant annet gjennom planering av terreng og lignende. Fylkesmannen vil derfor benytte
anledningen til å minne om at terrenginngrep i skuterløyper vil være i strid med LNFR—
formålet i kommuneplanen og derfor er forbudt, jf. plan- og bygningsloven § 20 -1.

Kunngjøring
Vedlagt følger kart over ny løype og ny forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune.

Fylkesmannens vedtak trer i kraft straks.

Fylkesmannen vil selv sørge for at de nye forskriftene blir lagt ut på Lovdata og kunngjort i

Norsk Lovtidend. Fylkesmannen vil også legge oppdatert løypenett ut på www.nordatlas.no.
Tana kommune må sørge for å kunngjøre endringene lokalt på en hensiktsmessig måte.
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Forskrift om snøskuterløyper i Deanu gielda - Tana kommune

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, § 5 tredje
ledd, har Fylkesmannen i Finnmark ved vedtak av 23. januar 2013 fastsatt følgende forskrift
om snøskuterløyper i Deanu gielda - Tana kommune.

§ 1
Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende
merkede løyper, jf. kart datert Fylkesmannen i Finnmark 18. januar 2013.

Løype 1: Levajok - Leavajåvri
Fra Tanaelva under Leavvajohka bru- langs Leavvajohka til munningen av
Uhcaskåiddååjohka—langs Uhcaskåiddåfiohka til Gussarohtu —videre til
Gålvagoahtemaroaivi —langs Ullotleahki over Ullotjåvri til Leavvajåvri.

Løype 2A: Sirbmå - Bajimu'S Lavdnjufiåvri
Fra Tanaelva ved Sirbmå - opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus
Varsi - over E6 - opp jordbruksveien - etter traktorveg nordvestover - over
Njuorggånjåvri - nordvestover nord for høyde 355 - nordover langs skoggrensa -
over Deavkehanjohka - etter traktorveg til Bihtufiåvri - øst for Bihtufiåvri -
nordover til Gurtejåvri - nordvest til Nåmmejåvri - Ceavresjåvri - nord til Vuolimuå
Lavdnjufiåvri - østover til Gaskamuå Lavdnjufiåvri - Bajimuå Lavdnjufiåvri.

Løype 2B: Lakfiok - Garpejohkguolba
Fra Tanaelva ved Laksjokmunningen, etter sørsiden av Lakfiohka - nord for
Geairavårri - nordsida av Lakfiohka fram til løype 3A og 3C ved
Garpejohkguolba.
Åpen for motorferdsel kun ved særskilt kunngjøring.

Løype 3A: Båteng - Gurteluobbal
Fra elva ved Båteng, nedenfor munningen av Njuorggånjohka - under E6 -
Fanasgieddeladdo - nord for Erkejåvrit etter etablert traktorspor - nordvestover
over Laddelafiåvrrit - over Garcujåvri - nordvestover til løypa møter traktorvegen
- etter traktorveg - sør for Saddumiellevuovdi - nordvest til Guhkesjohka -
nordvest over Guhkesjåvri - etter Gurtejohka - til løype 2A ved Gurteluobbal.

Løype 3B: Storfossen - vest for Laddelafiåvrit
Galdujohka (Nedre Storfossen camping) - nordover - til løype 3A vest for
Laddelafiåvrit.

Løype 3C: Garpejohkguolba - Gaskamut Lavdnjufiåvri
Fra løype 3A ved Garpejohkguolba - etter Garpejohka - Ladnajåvri - Bajimuå
Lavdnjus - Gaskamuå Lavdnjufiåvri.

Løypa er bare åpen for motorferdsel etter særskilt kunngjøring ved stenging av
løype 2A og løype 3A mellom Garpejohkguolba og Gurteluobbal.

Løype 4: Hillågurra - Linkun
Fra Tanaelva etter stien til Jon Aslaksen i Hillågurra - over E6 - etter
jordbruksvegen opp fra Hillågurra - nordvestover til Njuorggånjåvri - etter
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Løype 5:

traktorveg først nordvestover, så nordover til Duottar Guhke6ero§ - nord til
Meresjåvri - nordvest innom Linkunjåvri - øst for Juggiidåjå, langs vestsida av
Linkunoaivi og til løype 5 ved kraftlinja.

Masjok - Stuorra Ilis
Fra Tanaelva opp Masjokelva - under brua rv 98 - opp fra elva til snuplass på
Nordnesvegen - videre langs Masjokvegen til enden av vegen - etter traktorveg
sørvestover - rett sør for/over høydene 202, 216, 235 - til kraftlinjehytta - etter
kraftlinja til Duolbaljåvri - nordvestover til Bov66a-Geassåjåvri - vest til
Geassåjåvri - sør for Luomenjårga - rett linje til høyde 248 - krysser Juggiidaja
500 meter sør for eieggaluobbalat (215) - til eieggajohka og langs denne til
sørenden av Mohkeluobbalat - vestover mellom høydene 295 og 294 - over
Njuk6ajåvri sørvest til kraftlinja - etter kraftlinja til kommunegrensa på Stuorra Ilis.

Løype 6A: Bonakas - Geassajåvri
Fra Tana S-lag i Bonakas etter kjørevei til Tanaelva - sørover til privat eiendom -
over denne - over fylkesveien ved vei til gml. søppelplass - etter traktorveg -
krysser rv 98 - nordenden av Darrujeaggi - opp Siidaleakki - over 1. Bjørnevatn -
sørvestover til Golgutjåvri - mot vest over Hannujaralas til Hannujåvri - vest til
nordenden av Geassajåvri - sørover til løype 5, øst for Luomenjårga.

Løype 6B: Smalfjord - løype 6A
P-plass ved rv 93 i Smalfjordbotn - over Holmevatn/Suolujåvri - sørøst over 3. og
2. Bjørnevatn/Guov§ajåvrit - løype 6A.

Løype 6C: Boftsa - løype 6A
Fra Tanaelva ved Boftsa, Urabakken langs ubrøytet vei fra laksehytte, krysser ni

98 nord for grustaket - langs ubrøytet vei til steintak og inn på Dårrujeaggi - til
løype 6A.

Løype 6D: Golgutjåvri - løype 5 ved Luottemourjohka
Fra løype 6A sørvest av Golgutjåvri - sør/sørvestover via vatn 168 til østre
Luottemourjåvri og videre til løype 5 der denne krysser Luottemourjohka.
Løypa er bare åpen for motorferdsel etter særskilt kunngjøring ved stenging av
løype 6A mellom Golgutjåvri og løype 5.

Løype 7: Ifjordfjellet
Sjursjok - vegen over Ifjordfjellet - kommunegrense Gamvik.

Løype 8: Storelva - Stuorra Ilis
Tar av fra løype 7 øst for Storelv bru - øst for Gurruskaidi - øst for Gurrujarala§ -
over Gurrujåvri - over Loclejåvri - Stuorra Ilis.
Sideløype fra Gurrojåvri til kommunegrense og Lebesbys løype 6.

Løype 9: Tanaelva
Tanaelva, fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til
parkeringsplass ved Tana Turisthotell/campingplass.

Løype 10A: Austertana - Ridovei bru
Bil og Maskin i Austertana - eåmmåjok bru - etter eåmmåjohka - nordover langs
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Mielkeveajjohka - Mielkeveajjåvri - Loameoaivi - øst til Cåmmajohkjavri, vatn 297
- til parkeringsplass ved rv 890 vest for Ridovei bru.

Løype 10B: Løype 10A - Geresjåvri
Fra løype 10 A ved Cåmmajohka - opp til Geresjåvri på vestsida av bekken.

Løype 10C: dåmmåjok bru - bru ved Jouvlajohka
Fra løype 10A ved Cåmmåjok bru - langs gammel riksveg - til bru ved
Juovlajohka (Lia).

Løype 11: Birkestrand - Lille Klokkarvatn
Opp fra Tanaelva, til veg på Birkestrand - over rv 890 - nordover langs nedlagt
telegraflinje 10-15 m fra rv 890 - tar av mot øst etter gammel kjøreveg til
myrkanten - nordover til høgspentlinja - etter høgspentlinja til løypa svinger ned
ved privat eiendom - til Leirpollnes - vest for Daneljåvri - over Store og Lille
Klokkarvatn - løype 12.

Løype 12: Austertana - Harrelv
Bil og Maskin i Austertana - over rv 890 ved Austertana kapell - langs rv 890 -
over Geinodatjohka - etter boligveg - krysser rv 890 - veg ved Breiviks hytte -
etter gammel kjøreveg - sør for Bielluvårri til Lille Klokkervatn - Harrejåvri og
videre langs kjørevegen til Harrelv.

Løype 13: Luftjok - Austertana
Fra Tanaelva via søndre Luftjok til Goikejohka - Luftjokdalen - Stuorat Hånåjåvri -
Boatka - Bil og Maskin i Austertana.
Avstikker fra Hånåjohka østover til Hearragorssa.

Løype 13B: Austertana - Stjernevatn - Berlevåg grense
Fra Bil og Maskin i Austertana - krysser rv 890 ved Holger Jessen - langs
høyspentlinja ved Jouvlajohka - langs Jouvlajohka til gammel transportveg -
langs denne til rv 890 ved Gakcajohka - langs sperregjerde til kryss høyspentlinje
- langs høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp
Cåmmajohkdalen til løype 10 A vest for Cåmmajohkjavri. Løypa følger 10 A til
Cåmmajohkjavri, deretter langs Riiduveaijåvrit under Hagnalanôearru til rv 890 -
krysser rv 890 - til Fåhccabealjohka via Guorrulattu (Tørrvatnet) og over
Nåstejåvri (Stjernevatn) mot kommunegrensen til Berlevåg kommune.

Løype 14: Alleknjarg - Skålvejåvri
Alleknjarg over Seibos (høyde 296) - ned til Savetjåvri og videre til Skålvejåvri.

Løype 15: Polmak - Polmakvatn
Polmak - etter vegen til Polmakvatn.

Løype 16: Langnes - Gåvesluokta
Fra Tanaelva ved Langnes langs kommunal ubrøytet vei til Benjaminsbukt - langs
ubrøytet vei over fjellet til Tanafjorden nord for bebyggelsen i Gåvesluokta. Ved
vanskelige snøforhold på veien legges løypa opp i fjellsiden fra avkjørsel nord for
Aronsen.
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§ 2

Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:

Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene
er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er
merket og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.

All kjøring skal følge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.

Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i
Finnmark.

§ 3

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og
med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal
forskrift til motorferdselloven.

§ 4
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves Forskrift om snøskuterløyper i
Deanu gielda - Tana kommune gitt av Fylkesmannen 9. april 2001.
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FSK-rapport 2012
ver 290113

Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv.

1 Innkallinga ja FG

2 Sakslista ja FG

3 Godkjenning av protokoll fra 01.12.2011 ja Enst godkjent FG

4 Jordlovsbehandling - Søknad om deling av grunneiendom 40/3 ja Deling innvilget som omsøkt Vedtaksbrev sendt MSH

5 Jordlovsbehandling - søknad om deling av driftsenhet gnr 35 bnr 54 ja Deling innvilget som omsøkt Vedtaksbrev sendt MSH

6 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 18/35 ja Søknaden avslått som foreslått Vedtaksbrev sendt. TN

7

Jordlovsbehandling - søknad om deling av eiendom gbnr 40/46 i 

Polmak. ja Saken utsatt; ønske om å vurdere alternative arealer TN

8

40/46 - Johan Anders Erke: Søknad om fradeling av parsell på 2,2 daa 

til landbruk. ja Behandlet i FSK

Melding om vedtak sendt. Saken er ferdig behandlet etter Plan- og 

bygningsloven. IN

9

Søknad om forretningstomt i grøntområdet foran tidligere Tana papir- 

og bokhandel Ja Vedtatt som foreslått Melding om vedtak sendt LS

10

Søknad om oppsett av permanent sperregjerde i reindrifta rundt 

Máskevárri ja Saken oversendt til MLU

Sendt brev til reindriftsforvaltningen med opplysning om at uttalelsen 

kommer etter KST 29. mars LS

11

Planprogram for rullering av kommunedelplanen for idrett, fysisk 

aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana ja Enst vedtatt som foreslått Høringsutkast i juni BHSS

12 Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg ja Enst vedtatt som foreslått Innstillingssak til KST FE

13 Klage på vedtak - Støtte til kjøp av fiskefartøy - Roger Brodin Rist ja Enst vedtatt som foreslått Klagen er satt opp på sakskartet til Klagenemnda FE

14 Startlån-Retningslinjer for tildeling i Tana kommune ja Enst vedtatt som foreslått Innstillingssak til KST ØD

15 Valgbarhet til kontrollutvalget / suppleringsvalg - Tor Asle Varsi ja Det velges nytt kontrollutvalg. Innstillingssak til KST. Ref.sak til valgnemnda 13.2 FG

16 Søknad om midler til Tana Cup - Tana bryteklubb ja Innvilges 15.000, dekkes av FSK disp. Beløpet utbetales til klubben. MJ

17 Søknad om støtte/sponsing av NNM i skiskyting 2012 ja Innvilges 15.000, dekkes av FSK disp. Beløpet utbetales til klubben. BHSS

18 Støtte for bruk av flerbrukshallen skoleåret 2011 /2012 ja Enst som foreslått. BHSS

19

Reinbeitedistrikt 9 - Søknad om tilskudd til sperregjerde mellom 

Karasjok og Polmak reinsogn ja Enst som foreslått. FE

20 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

21

Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av melkekvote - 

Marie Jelti ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

22 Søknad om støtte fra primærnæringsfond til grøfting - Arnfinn Hoigari ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

23 Ulf og Else Ballo - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2011 ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

24 Trygve Ballo - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2011 ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

25

Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen - Søknad om støtte fra 

primærnæringsfond 2011 ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

26 Stig Arve Eriksen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

27 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

28 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

29

John Emil Juliussen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - 

melkekvote ja Enst som foreslått. vedtaksbrev sendt MSH

30

Markus Heiberg - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - 

melkekvote ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

31 Nina Evjen Anthi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet ja Utsatt til neste søknadsrunde

Saksbehandler må huske denne søknaden. Saksbehandler kommer ikke å 

glemme denne! TN

32 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av gård ja 84 600 ble innvilget 9% av investeringen MSH

33

John Emil Juliussen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp 

av gård ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

34 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av eiendom ja Enst som foreslått. vedtaksbrev sendt MSH

35 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Nybygg ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

36 Stig Arve Eriksen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

37 Favlemohkki samdrift DA - søknad om støtte fra primærnæringsfondet ja Enst som foreslått. Innvilget støtte til krafforsterking TN
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38

Søknad om støtte fra primærnæringsfond til nydyrking - Martin 

Ellefsen ja Enst som foreslått. vedtaksbrev sendt MSH

39 Referatsaker/Orienteringer

39

RS1 - Reguleringsplan for fv. 98 Ifjordfjellet, Parsell 2 - melding om 

vedtatt

39 RS2 - Energiutredning 2011 - UTKAST

39 RS3 - Protokoll fra lønnspolitisk utvalg

39 RS4 - Underretning om saksavgjørelse

39 RS5 - Arbeidsforholdene ved sivilforsvarets lager i Tana

39 RS6 - Søknadsskjema - Regionale utviklingsmidler (RUP) - vannverks…

39 RS7 - Tilbakemelding på søknad om ny snøskuterløype Tana - Nesseby

39

Tinglysing kunstgressbane OK, pengene anvist til utbetaling. Jobber 

med avtale TBK.

39

Gaisa næringshage er ikke videreført etter to søknadsrunder: 

førstelinjetjenesten etablererveiledning.

39 Brev Nesseby ang landbrukssamarbeidet. Vi etterlyser svar.

39 Miniatyrskytebanen: samarbeid med skytterlaget ang byggingen

39 Spm fra Tone: Tomt til nytt helsebygg Rådm: Helse Finnmark styrebehandler saken i februar

39 Spm fra Fred: varmt vann i flerbrukshallen

Rådm: Separate varmtvannstanker til hver garderobe, dusjing i en 

garderobe

39 Spm Fred: Elveforbygging Ordf: Det er invitert til folkemøte i Austertana i dag

39 Spm Fred: er fakturaer for flytebrygger sendt ut? Rådm: skal undersøke

39 HH: Isveg Polmak, flytte nedkjørselen? Rådm: dette er en sak som pol kan løfte frem i vegplanen.

40 14/13 - klage over vedtak, avslag på søknad om tillatelse og... ja Rådmannen får fullmakt til å finne løsning i dialog med søkeren. Befaring planlagt for ny tomt. BA

41 Godkjenning av innkalling ja FG

42 Godkjenning av saksliste ja FG

43 Godkjenning av protokoll fra 02.02.2012 ja FG

44 Jordlovsbehandling - søknad om deling av... ja Fradelingen ble innvilget. HH erklært habil. TN

45 40/46 - Johan Anders Erke: Søknad om fra... ja Fradelingen ble innvilget. Melding om vedtak fra FSK sendt søker. BA

46 Rullering av veiplanen ja Innstillinga vedtatt. Tillegg fra HH: 1 enst. 2 falt. Innstillingssak til KST. ØSS

47 Høringsdokument - Planstrategi for Tana ... ja Innstillinga vedtatt. Innstillingssak til KST. FE

48 Høring - Nasjonal transportplan (NTP) 20... ja Innstillinga vedtatt. Innstillingssak til KST. FE

49 Forskrift om gebyrer etter plan- og bygn... ja Innstillinga vedtatt. Innstillingssak til KST. LS

50 Ny gebyrforskrift for konsesjons- og del... ja Innstillinga vedtatt. Innstillingssak til KST. TN

51 Tana kommunes høringsuttalelse til FeFos... ja Innstillinga vedtatt. Eskpedert SOH

52 Ny behandling av søkad om oppføring av g... Ja FSK ga tillatelse til oppføring av gamme på opprinnelig omsøkt sted.

Vedtaket er sendt partene i saken. Klage er mottatt og saken vil bli fremmet 

for ny behandling i høst. Ny saksbehandler. IN

53 Opptak av startlån - Husbanken ja Innstillinga vedtatt. Innstillingssak til KST. ØD

54 Lang og tro tjeneste Ja Innstillinga vedtatt. Ny sak til FSK/ADU og KST: gavereglementet. VB

55 Referatsaker/Orienteringer - FSK ja FG

55 RS8 Båtsfjord kommunes planstrategi 2012 - 2… LS

55 RS9 Kommunal planstrategi 2012 - Lebesby kom… LS

55 RS10 Forventninger til samfunnssikkerhetsarbe… Ja KN

55 RS11 Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteop… SS

56 Innkallinga

57 Sakslista Sak 62 trukket av part. Ny sak 68.

58 Godkjenning av protokoll 15. mars 2012 Protokollen ble godkjent

59 Jordlovsbehandling - søknad om deling av driftsenhet gbnr 15/109 Ja Avslag på søknaden ble enst vedtatt. Vedtak sendt til søker MSH

60 Søknad om kjøp av utvidet tomt for Tanatorget JA Tilsagn som innstillinga, utenom nytt pkt 8 Vedtaksbrev sendt søker LS

61 Søknad om utvidelse av tomt - Fosseveien 16 - Byggebistand JA Tilsagn som omsøkt Vedtaksbrev sendt søker LS

62 Trukket
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63 Budsjettkontroll jan-feb Ja Tatt til orientering Mer dataljert analyse i neste rapport SMS

64 Tana kunstgressbane - tilleggsbevilgning ja FSK innstiller på økning av rammen.

65 Abonnement på Tilskuddsportalen ja Bevilget fra "Til FSK disp". Frans inngår abo FE

66 Møtegodtgjørelse for ungdomsrådet ja Adm innarbeider satsene i godtgj.regl. Ny sak til møte i 10.mai og KST 24.mai FG

67 RS15: Modernisering av mineralloven

67

RS14: Melding om oppstart av kommunal planstrategi - Porsanger 

kommune

67 Rådm: Språkmidlene, uklarheter i tilsagnsbrevet Har hatt møte med Sametinget om saken 2012/152

67 Rådm: Saken mot Evry

Inntil 22 kommuner har sluttet seg til saken, og bruker KS advokat. Vi 

ønsker et forlik. Vi venter på advokatens respons.

67 Rådm: Fellesrådet/tannlegekontortomt FFK har søkt om tomt der arbeidskirka var tiltenkt

67 Rådm: Henvendelser om kommunal vegovertakelse Vi avslår administrativt med henvisning til vegplanen og rammene.

67

Rådm: TF har vedtatt et forprosjekt for Polmak skole - inviterer 

kommunen med til et fellesprosjekt

67 RS13: Kommunal planstrategi - Karasjok

67 Ordf: Tomtekjøp omsorgssenteret Deres takst: 768 000  (80/m2) Vår takst: 518 000  (54 m/m2).

67 Rådm: Tana eiendom, søknad om nytt bygg ved slakteriet 2012/899

67

Rådm: Regionalmidler til Alleknjarg vannverk- søknaden sendes til 

høsten

67

Rådm: Fylkesmannen har varslet om at han vurderer å opphve vedtak 

om fradeling- Ellila FSK sak 5/2012 2012/149

67 Rådm: Usikkerhet om tilskudd til servicebygg i Torhop

67 Rådm: Har mottatt ren revisjonsberetning for 2011

67

Rådm: Pålegg om internkontroll fra datatilsynet er rettet opp, saken 

avsluttet

67 Rådm: Sametinget etterspør FG sin valg-kompetanse

67 RS12: Reguleringsplan Holmfjell motorsportanlegg

67 Ordf: Nærtransportprosjektet - innledende info

68 Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde Ja Vedtatt som foreslått. Lars kjører prosessen LS

69 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga ble godkjent

70 Godkjenning av saksliste ja Endring i behandlingsrekkedølgen enst. FG

71 Godkjenning av protokoll fra 19.04.2012 ja FG

72 Jordlovbehandling - deling av driftsenhe... ja Fradeling ikke innvilget TN

73 Fastsettelse av planprogram for regulering av havner i Tana kommune ja som rådm.forslag enst. Planprogram sendt ut og publisert på nett. FE

74 Fortetting av forretningsbebyggelsen i T... Ja som rådm.forslag enst. LS

75 Mikroflyplass på Máskejohguolbba/ Masjok… ja som rådm.forslag enst. SOH

76 Tilføyelse i reglement for godtgjørelse ... ja som rådm.forslag vedtatt 6 mot 1 til KST 24.mai FG

77 Søknad om sekretariatbistand for reising... ja Kommunen undersøker mulighet for finansiering Også aktuelt å søke finansiering til forprosjekt. SOH

78 Søknad om fritak som medlem av formannsk... ja ikke fritak, som rådm.forslag vedtatt 5 mot 2

Frank, Randi, Sandra enst. inhabil. Vara ulf, Solbjørg. Laura tiltrådte. Til KST 

24.mai FG

79 Referatsaker/Orienteringer - FSK FG

79 132 kV kraftledning Rakkocearro - Varang... Ja LS

79 RS: Uttalelser fra felles Fylkesmøte KS i No… FI

79 Rådm: Omfordelt et skriv med tolking av fritaksregel 5 år eskatt.

79 Rådm: Viste en oversikt over planoppgaver under arbeid Lars gjennomgikk prioriteringen av planoppgaver.

79

Ordf: Ba om begrunnelse for stenging av skuterløye eter anmodning fra 

RB13.

79

Ordf: Har spurt fylkesmannen om evt forlenging av skuterløype på 

Båtsfjordfjellet.

79 Rådm: Arctic trail - endring av trase til Skiipagurra

79 Ordf: regionrådsmøte 30.-31. mai. Mulighet for politiske uttalelser.

79 Rådm: det er søkt om tillatelse til tiltak/brygge i Vesterbukt
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79 Rådm: KS melder om at tariffoppgjøret er gått til mekling, frist 23. mai

79 Rådm: Evry - sak om nytt økonomisystem

Vi ønsker en rask avgjørelse. Systemet fungerer bra på lønn og regnskap 

nå. Får ny fakturascanning i vår. Påvirkes også av andre kommuners 

vurderinger.

79 Referatsaker/Orienteringer

79 Rådm: Gave fra SpNN gavefond 200' til BMX-bane. Vi starter søkeprosessen.

79 Rådm: Kort om anskaffelse av gravemaskin (200' er nettobeløpet)

79 Rådm: Kort info om forslag til ny fløy på Seida skole

79 Rådm: Soppen på Seida skole

79

Rådm: Om stenging av skuterløyper rasfare/føre/reindrift, andre 

oppgaver med disputv.

79

Rådm: Mulig feil i beregning av avdragsutsettelse på 1,5 mill - budreg i 

juni-FSK/KST

79 Rådm: Sametinget sender nytt tilsagnsbrev for tospråklighetsmidlene

79

Rådm: Sametinget anbefaler at språksenteret får eget 

organisasjonsnummer pga EØR-reglene

79

Rådm: Om servicebygg i Torhop - invitere fiskerne til 

informasjonsmøte - mulig endring av husleie

79 Rådm: Sammen om en bedre kommune - initiativ fra FF. Vi ønsker å høre mer om temaet.

79 Rådm: Nye brøyteavtaler konkurranseutsettes ila kort tid.

80 Godkjenning av innkalling ja FG

81 Godkjenning av saksliste ja en tillegg RS. Saknr. feil nummeringer, endret til korrekt FG

82 Godkjenning av protokoll fra 10.05.2012 ja FG

83 Detaljregulering for E6 Tana bru: Fastsetting av planprogram ja som rådm forslag vedtatt Vedtak er sendt partene LS

84 Detaljregulering for E6 Tana bru: Innspill til det videre planarbeidet ja som rådm forslag, med nytt pkt. 7 om "fiskesatnga"

tillegg vedtatt 6 mot 1. Vedtak er sendt til partene.Vedtak er sendt til 

partene. LS

85 Plan for fortetting av handelssentrum ved Tana bru beg rådm endrerede forslag vedtatt. "Endelig plan" strykes.

Møter avholdt. Prosess med næringsliv og ungdom/ eldre. Saken fremmes på 

nytt i løpet av 1.kvartal 2013. LS

86 Kommunal planstrategi 2012-2015 ja som rådm forslag vedtatt til KST 21.06.12 FE

87 Tomt til ny tannklinikk ved Tana bru ja som rådm forslag vedtatt vedtatt 5 mot 2. Vedtak er sendt. LS

88 Framtidig kirketomt ved Tana bru ja som rådm forslag vedtatt, + tilleggspkt rådm forslag vedtatt med 6 mot 1. Vedtak er sendt. LS

89

Ny behandling av søknad om oppføring av gamme ved Njárgajávri etter 

klage ja Fellesforslag fra AP, FeL og SP vedtatt vedtatt 6 mot 1. Vedtak er sendt partene. LS

90

Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme - Søker: Torgrim 

Olsen m.fl. ja Utsatt til FSK-møte i aug. IN

91 13/28 Midlertidig areal for anlegg av brakkerigger / hybelhus ja

Disposisjon gis til Tanaeiendom for brakkerigg,Mietienen Maskin tildelt 

tomt Nytt endret forslag fra rådm utdelt i møte SOH

92 Søknad om fradeling av gbnr. 7/1 som tilleggsareal til gbnr. 7/106. ja som rådm forslag vedtatt Melding om vedtak sendt. IN

93 Boftsa skole - erverv av tilleggsareal for parkeringsplass beg som rådm forslag vedtatt Fradelingsprosess igangsettes. Parkeringsplassen er allerede etablert ØSS

94 Regnskap og årsberetning for Tana kommune 2011 ja som rådm forslag vedtatt til KST 21.06.12 SS

95 Tertialrapport 1. tertial 2012 ja som rådm forslag vedtatt til KST 21.06.12 SS

96 Budsjettregulering ja som rådm forslag vedtatt til KST 21.06.12 SS

97 Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV) ja som rådm forslag vedtatt (uten forslag på personer) til KST 21.06.12 FG

98 TV-aksjon 2012 - Opprettelse av kommunekomité beg Frank, Tone. Ordf fullmakt til å supplere. Rådm sekr.

Laila oppnevnt som sekretær. Ordfører har fullmakt til å gi kommunens 

bidrag. LD

99 Søknad om økonomisk støtte til rulleski- og rullestolløype ja Saken utsatt. Må utredes bedre. BHSS

100 Referatsaker/Orienteringer - FSK ja til orientering (møtet lukket under orientering fra Odd Ridar) Odd Ridar orienterte om de nye omsorgsboligene. Frank og Hartvik orientere FG

100 RS 18/12 FSK/KST-rapport 2011-2012 ver300512 ja til orientering FG

100 RS 19/12 Båtsfjord kommunens forslag til planstrategi for 2012 - 2015 ja til orientering LS
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100

RS 20/12 Rapport etter tilsyn innen samfunnssikkerhet og beredskap i 

Tana kommune ja til orientering KN

100

RS 21/12 Søknad om utvidelse av sikringsanlegget 1204 Tanaelv ved 

Birkestrand - purring på svar Beg til orientering

NVE har avvist kravet. Klage sendt til miljøverndepartementet. NVE har 

bekreftet at klagen er mottatt. ØSS

100 RS 22/12 Forslag i forbindelse med interpellasjon i KST 240512 ja til orientering FG

101 Innkallinga ja Innkallinga ble godkjent

102 Sakslista ja 111 og 112 utgår, tilhører MLU

103 Godkjenning av protokoll fra 07.06.2012 ja Godkjent.

104 Detaljregulering av Tanabru sentrum Ja Som foreslått + at grusbanen inkluderes.

Varsel sendes ut og planen fremmes for ny behandling før utlegging til 

offentlig ettersyn. LS

105 Ny søknad om tilleggstomt til gnr 13 bnr 305 i Deatnodearbmi… Ja Vedtatt som foreslått Vedtak er sendt ut. LS

106 40/3 - søknad om fradeling av 4,5 daa i Polmak ja Vedtatt som omsøkt. IMN

107

Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme - Søker: Torgrim 

Olsen og Kirsti Joks m.fl. ja Saken utsatt til neste FSK IMN

108 Hovedplan avløp - høringsutkast Ja Høringsutkastet vedtatt som foreslått. Sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. ØSS

109 Søknad om delfinansiering av rullestol- og rulleskiløype ja Bevilget 200 000 av FSK-disp. Partsbrev sendt BHSS

110 Revisjon - reglement for godtgjørelse for folkevalgte ja Innstilling overfor KST som foreslått. BS

111 Langt Nord Ekstrem AS - søknad støtte fiskefartøy ja Saken utgår - saksfeltet tilhører MLU LRK

112 Aleksander Lyngberg - Søknad støtte fiskefartøy ja Saken utgår - saksfeltet tilhører MLU LRK

113 Piano til miljøbygget og kulturskolen ja Vedtatt som foreslått.

Kulturskolerektor Dag Broch er involvert. Han involverer Scene Finnmarks 

pianist. SOH

114 RS23: Fv. 98 Ifjordfjellet - Reguleringsplan og KU: Oppdeling av p... ja Tatt til orientering

114 RS24: Kommunal planstrategi for Porsanger kommune 2012 - 2015 ja Tatt til orientering

114 RS25: Båtsfjord kommunes vedtak om planstrategi for 2012-2015 ja Tatt til orientering

114 RS26: Ettersending av høringsutkast og utsettelse av høringsfrist. ja Tatt til orientering

114 RS27: Overprøving av kommunens vedtak om å gi samtykke til fradeli... ja Tatt til orientering

114 RS28: Høringsinnspill til Nasjonal Transportplan 2012-2023 ja Tatt til orientering

114 RS29: Statens vegvesens forslag til riksvegbudsjett for 2013 ja Tatt til orientering

114

RS30: Midlertidig tilbakemelding havnekrav - Tana kommune - 

Finnma... ja Tatt til orientering

114 RS31: Avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegg mot Tana... ja Tatt til orientering

114 RS32: Klage på avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegg... ja Tatt til orientering

114

RS33: Invitasjon til å delta i programmet "Sammen om en bedre 

kommune" ja Tatt til orientering

114 Rådm: Interessen for Polmak skole; TF og privat interessent Tatt til orientering Rådmannen har fullmakt til å avhende, og bruke avsatte midler.

114 Rådm: Kofa-klagen, ny anbudsprosess Tatt til orientering

114 Rådm: Eierstrategi vil bli fremmet som sak. Tatt til orientering

Utv.avd utarbeider sak som omfatter selskaper med økonomiske 

eierinteresser.

114 Hartvik: om Tanalovens fremtid (møte med komiteleder Grimstad)

115 Godkjenning av innkalling ja FG

116 Godkjenning av saksliste ja Tilleggssak: 125 Alleknjarg vannverk - tilleggsbevilgning FG

117 Godkjenning av protokoll fra 23.08.2012 ja FG

118

Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme - Søker: Torgrim 

Olsen og Kirsti Joks m.fl. ja Tillatelse til gjenoppbygging ble gitt.

Melding om vedtak oversendt søker og Fylkesmannen i Troms med kopi til 

Fylkesmannen i Finnmark IN

119 Høringsuttalelse til regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 ja Vedtatt som foreslått Vedtak sendt 17. september FE

120 Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av utsettelsen ja Tatt til orientering RS KST. JA

121 Feigebyr 2011 ja Tatt til orientering. Det utarbeides selvkostregnskap for feiing. Ingen endring av fakturert tjeneste. ØSS

122 Invitasjon til å delta i programmet " sammen om en bedre kommune". Kommunen søker om deltakelse. VB

123 Suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP) ja innstilling til KST 20.9.12 FG

124 Referatsaker/Orienteringer - FSK ja Tatt til orientering FG
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124

RS34 Melding om at saksbehandling avsluttes - søknad om deling av 

grunneiendom gbnr. 35/54 etter plan- og bygningsloven. ja Ellila - rapport fra befaring i juni IN

124 Ass rådm gikk igjennom habilitetsreglene (fvl, koml) ja

124 Polmak skole - intensjonsavtale med TF ja

124 Fred: Om fiskehjeller i Torhop Spørsmål om fiskere kan bygge en hjell. Rådm: både grunneierspm og planspm.

124 Rådm: ØFK - SVK utfører tjenester ut året ja

124 Ungdomsrådet - samling H.våg. Hvem kan være voksenkontakt? ja

125 Alleknjarg vannverk - tilleggsbevilling ja Tas opp lån på 300 000. Innstilling til KST. ØSS

126 Innkallinga ja Innkallinga ble godkjent

127 Sakslista ja Sakslista ble godkjent

128 Protokollen 13.09.2012 ja Protokollen ble godkjent

129 Tomt til ny tannklinikk ved Tanabru: ny lokalisering Ja Tomt ble gitt som omsøkt. Utmåles i samarbeid med søker. Vedtak sendt LS

130 Søknad om utvidelse av tomt i Deatnodearbmi industriområde v... Ja Vedtak er sendt LS

131 12/209 - Klage over plan og høydeplassering, av garasje. ja Tar klagen delvis til følge. Garasjegulvhøyde samme som vei, Diddigeaidnu. BA

132 Innføring av festeavgift på festede graver på alle kirkegård... ja Det innføres ikke festeavgift på festede graver Saken skal ikke løftes til KST IN

133 Søknad om deling av driftsenhet - 36/5 og 36/7 Ja Det ble gitt tillatelse til deling av driftsenheten Vedtak sendt 30.10.2012 MSH

134 Klage - Deling av driftsenhet gbnr 12/66 m fl - sak 72/2012 ... ja Det ble gitt tillatelse til deling av driftsenheten TN

135 Fond - gjennomgang og omdisponering Vedtatt som foreslått. Skal til KST SMS

136 Tertialrapport 2. tertial 2012 Ja Tatt til orientering SMS

137 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Ja Tatt til orientering SMS

138 Orientering om investeringsprosjekter 2012 Ja Det ble delt ut et notat.

I tillegg ble det sagt at TKE-boliger er ferdigstilt og at servicebygget 

sannsynligvis blir bygget. ØSS

139 Søknad om økonomisk støtte til offroadløype med downhill løype ja Det ble gitt maskinstøtte i tre uker. Saken skal ikke til KST BHSS

140 Søknad om tilskudd til elektroniske skiver ja Saken sendes til KST uten innstilling. Venter på kst behandling BHSS

141

Rådm: Sammen om en bedre kommune - oversittet tidsfristen for 

søknad

141 Ordfører mottar pris for årets kulturskolekommune

141 Rådm: Servicebygg Torhop - det ser ut som det bygges til våren Også orientert om at hjeller er aktuelt ifm andelslaget.

141 Rådm: ERV - saken og fremtiden

141 Rådm: Om økonomiske forhold i mislykket anbudskonkurranse

141

Rådm: Skolene søkte disp, søknadene ble trukket - kommunen søker 

ikke slike disper

141 RS 35 Arbeidsutvalg for utredning av kirke og park ved menighetshuset

141

RS 36 Oversendelse av rapport fra tilsynet med brannvesenets

forebyggende arbeid

141

RS 37 Støtte - Et løft for landsdelen på to hjul - Arctic Race of Norway

(ARN)

141 RS 38 Invitasjon til deltakelse i Destinasjon Varanger As

142 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga ble godkjent FG

143 Godkjenning av saksliste ja Sakslista ble godkjent FG

144 Godkjenning av protokoll fra 18.10.2012 ja Protokollen ble godkjent FG

145 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 ja Innstillingen ble vedtatt som foreslått. Forslag fra HH oversendt.

Ordfører ønsker fokus på samisk barneteater i planverket. Arealer til 

motorsport må nevnes. Folkehelse. FE

146 Hovedplan avløp - endelig vedtak ja Innstillingen ble vedtatt som foreslått. ØSS

147 Veiplan 2013-2016 inkl handlingsplan ja Innstillingen ble vedtatt som foreslått. ØSS

148 Revisjon av Reglement Kommunestyret ja BS

149 Revisjon av reglement for formannskapet ja BS

150 Revisjon av Reglement Hovedutvalgene ja BS

151 Rådm: Nytt økonomisystem: demo av Arena og Unique Felles utlysning med nabokommuner er sannsynlig

151 Rådm: Lønnsforhandlinger: Kap 4 ferdig. Kap 5 nesten ferdig.
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151 Varanger kraft orienterte om vindkraftprosjektet på Ráhkkučearru

151 Rådm: Forliksavtale med Mats-Hus Inngått forlik med Mats-Hus. Forhandle om regress med BB.

151 Referatsaker/Orienteringer - FSK FG

152 Godkjenning av innkalling ja

153 Godkjenning av saksliste ja tre tilleggssaker - uttalelse x 2 og nytt økonomisistem

154 Godkjenning av protokoll fra 01.11.2012 ja

155 Detaljregulering for E6 Tana bru: Vurdering av planforslag Ja Som foreslått + 2 punkter som oversendes uten realitetsbehandling. SVV gjøres oppnmerksom på at forslaget fra HH ikke ble realitetsbehandlet. LS

156 Klagebehandling - formannskapets vedtak i sak 48/2011 gamme ... Alt 2 vedtatt. Opprettholder vedtaket. + tilleggsforslag Vedtaket oversendes fylkesmannen. IN

157 Søknad om deling av grunneiendom gnr 30 bnr 6 - jordlovsbeha... Fikk fradelt 3 daa. MSH

158 30/6 - fradeling av parsell etter plan- og bygningsloven. Fikk fradelt 3 daa. Adm husker på vegrett. IN

159 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016 AP/Felles sin innstilling vedtatt. H sitt forslag protokollert som innlevert. SMS

160 Eiermelding for Tana kommune 2013 beg Utsettes til over nyår Trasig at den ikke ble behandlet ferdig. SOH

161 Møteplan 2013 ja Godkjent som foreslått Ref.sak KST, oversendt HOU/OKU FG

162 Klage på plassering av bølgedemper i Torhop havn ja Klagen ikke tatt til følge BA

163 Søknad om dekking av hall-leie i ridehallen for medlemmer un... FSK bevilget 10 000 fra FSK-disp Britt ordner med utbetalingen. BHSS

164 Ordf: Gir signal til Var Kraft om at vindkraftprosjektet er OK

164 Rådm: Enig med Byggebistand om regress på 75 000.

165 Uttalelse LOSA og Tana VGS må bestå Vedtatt som forslått

166 Uttalelse - DPS Tana tone og Frank fullmakt til å gi uttalelse FI

167 Utviklingsprosjekt Xledger kommune Enkel anbudsrunde Ikke til KST SMS

998 Ansettelsesreglementet nei Rulleres høsten 2012 VB
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0 Bud: 150 000 til ultralydapparat Ja Apparatet er anskaffet

0 Bud: 300 000 til samisk språkutvikling Ja OKU har fordelt midler BS

0 Bud: Utrede mat i skole og barnehage Beg GT

0 Bud: 800 000 til styrking av helse og plo Ja Fordelt av HOU KN

0 Bud: Utrede etterbruk av Polmak og Austertana Nei

BA inviterer til idedugnad i løpet av høsten 2012. Arbeidet starter opp når 

byggeprosessen er igangssatt.Arbeidet starter opp i januar 2013 ØD

0 Bud: 300 000 til primærnæringsfondet

0 Bud: 30 000 til skuddpremie på sel beg Skuddpremie utbetales etter anmodning, ifl. retningslinjer MJ

0 Bud: 20 000 til skadefelling av rovdyr, kommunal skadefellingslag ja Samarbeid med Sør-Varanger SOH

0 Bud: 200 000 til lag og foreninger Ja Fordelt av OKU i mai

0 Bud: 50 000 til vedlikehold/merking av løyper i utmark Samkjøres med fastmerkingen. Fastmerking er ferdigstilt. RV

0 Bud: 500 000 til vegplanen (100 000 øremerket jordbruksveger) ja Sommer og høst ØSS

0 Bud: 50 000 til erosjonstiltak Birkestrand. Beg

Prosess pågår. NVE har avslått vår søknad. Anken behandles av 

departementet. ØSS

0 Bud: 50 000 til elveforbygging Julelva. ja Utført av NVE SOH

0 Bud: Prioritere gatelys i Austertana og langs E6 Ja Brev sendt til SVV. Saken avsluttes ØSS

0 Bud: Vurdere felles ungdomstrinn Beg Prosess pågår GT

0 Bud: 50 000 til tolkeutstyr Ja Koffert med tolkeutstyr er innkjøpt BS

0 Inv: 8080 Havneformål i Torhop Ja

Servicebygg tegnet. Invitasjon til stiftelse av andelslag sendt ut. 

Stiftelsesmøte 28.6.12. Tas inn i bud ØSS

0 Inv: Søke medfinansiering til rådhusoppgradering Nei Vil bli gjort før anbudsutlysing ORB

0 Inv: 1000 Datautstyr til politikerne Ja Anbud med frist 1. juni., Bestilling er sendt og noe utstyr er levert og utlevert BS

0 Inv: 1200 Elektroniske møter, forbedret innsyn Ja Avtale er underskrevet og løsningen er bestilt BS

0 Inv: 1210 Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til Ja Er i under jevnlig utbedring BS

0 Inv: 1210 Bærbare maskiner skoler 2012 Ja Innkjøpt og fordelt BS

0 Inv: 1210 Data- og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ Ja Er i under jevnlig utbedring BS

0 Inv: 1210 Egen datakommunikasjon til Austertana oppvekstsenter Beg Varanger kraftutvikling har satt i gang prosjektet, utstyr bestilt BS

0 Inv: 1210 Nye arbeidsstasjoner Ja Delvis innkjøp og fordelt BS

0 Inv: 1210 Utskifting kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og Ja Skifes ut fortløpende BS

0 Inv: 1210 Videreutvikle bruken av virituelle servere - Ja Er i under jevnlig utbedring, nye servere er under installasjon BS

0 Inv: 1210 www.tana.kommune.no kommunal info 2012-2016 Ja Tjenestene utvides jevnlig BS

0 Inv: 1240 Ekstra studio til lærerutdanning Beg Avventer søkermengde som vil si om behovet er tilstede BS

0 Inv: 7000 Videre utbygging av elektronisk låsesystem Ja Årets investering er gjennomført ØD

0 Inv: 7020 Austertana skole - varmestyring Beg

Materiell bestilt, utføres i egenregi. Oppstart i slutten av august. Arbeidet 

påbegynt i begynnelsen av september. Ferdigstilt i uke 46. Varmestyringa er 

ferdigstilt og tatt i bruk. ØD

0 Inv: 7020 Boftsa skole - sikring inngang og etablere Beg

Erverv av tomt iverksatt. Utføres i høst.Sikring av inngangspartiet starter 

opp i slutten av juni. Arbeidet ferdigstilt. Alt av tiltak ferdigstilt og tatt i bruk. ØD

0 Inv: 7020 Deanu sameskuvla Ja Investering gjennomført. ØD

0 Inv: 8040 Alleknjarg vannverk- sammenkobling med Lismajævre Beg

Seismikk ferdig i mai. Anbud sendt ut med leveringsfrist 11.7.12. Ferdig boret 

under elva. Gjenstår siste sammenkobling på Horbma siden. Viser også til 

orientering i FSK. ØSS

0 Inv: 8040 Austertana vannverk Beg Pågår. RV

0 Inv: 8040 ROS analyse og beredskapsplan Nei Overføres til 2013. ØSS

0 Inv: 7030 Heldøgns omsorgsboliger Tana bru Beg Kontraktsforhandlinger fra uke 22 ORB

0 Inv: 7030 PU Bofellesskap Beg Prosjektet er i rute, inflytting i august ORB

0 Inv: 7035 Tana helsesenter -dørlukkere, blandebatteri og Beg

Materiell kjøpt, gjennstår montering.Montering påbegynnes i uke 39. 

Montering av blandebatterier snart ferdig stilt. Taktekking ferdigstilt. Dør 

diktatorer ferdig stilt. Alle tiltak utført utenom noen blandebatterier på 

sykeavdelinga. ØD

0 Inv: 7040 Fjernarkiv på rådhuset 2011 Beg Utføres til høsten ORB

Side 1



KST-rapport 2012
ver 290113

Sak Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedinnhold Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv.

0 Inv: 7040 Inventar til Flerbrukshallen 300 000 Beg

De innkjøp OKU vedtok er gjennomført. Det suppleres fortløpende innenfor 

budsjettrammen. ØSS

0 Inv: 7040 Miniatyrskytebane Ja

Arbeidet som Tana skytterlag skulle gjennomføre er ferdig i disse dager. 

Gjenstår sikkerhetsmessig godkjenning og innregulering av ventilasjonen. 

Ferdig godkjent av politiet. ØSS

0 Inv: 7040 Oppgradering av Tana rådhus, del I Nei Anbud planlegges i oktober, oppstart nov/des ORB

0 Inv: 8040 Utskifting av vannledning Lismajavri vannverk Begynt Arbeidene utføres i eget regi. RV

0 Inv: 8031 Kunstgressbane Beg Byggestart i juni. TBK har begynt dugnaden. ORB

0 Inv: 8070 Utvidelse av brannstasjonen Beg Prosjektering startet. Anbudsprosess i juni. ORB

0 Inv: 8080 Kjøp av maskinhenger Ja Anskaffet. ØSS

0 Inv: 8080 Trafikksikerhetstiltak - veilys Beg

Arbeidet var ute på anbud med innleveringsfrist 21. juli. Ingen anbud 

mottatt. Direktekjøp iverksettes. Tiltaket er oppstartet, men blir ikke ferdig i 

2012. ØSS

0 Inv: 8080Trafikksikkerhetstiltak - Fortau langs Maskevarreveien Ja Utføres i sommer/høst ØSS

0 INV: 8050 Skiippagurra renseanlegg

Gjenstår noe utenom hus arbeid, planering og såing. Ferdig stilt. 

Renseanlegget er satt i drift. RV

1 Innkallinga Ja Innkallinga ble godkjent FG

2 Sakslista Ja Ny sak 14 Skjenkebevilling Elva hotel og 15 Ny bussrute. FG

3 Protokollen 15.12.2011 Ja Godkjent FG

4 Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg Ja Vedtatt med noen endringer Delegasjonsdokument ferdig. Ligger på k:\alle\delegasjon FE

5 Avtaler samhandlingsreformen Ja Ordet vesentlig strykes i HOUs innstilling. Føy til lovhjemmel i protokollen ang habilitet. KN

6 Planprogram idrett, fysisk aktivitet og kluturbygg ja Enst Saken avsluttes i november møtet BSS

7 Startlån - retningslinjer Ja Enst.

FSK og KST får ny sak om opptak av startlån. Nye retningsliner sendes  inn til 

Husbanken for endelig godkjennelse. ØD

8 Valgbarhet til kontrollutvalget - Tor Asle Varsi Ja Kåre (leder), Sundelin (nl), Anja

Melding om vedtak sendt valgte og til Kontrollutvalgan IS 24.02.12. Web 

oppdatert. FG

9 Fritak leder kontrollutvalget - Tove J Utsi Ja Saken ikke behandlet. Uaktuell pga nyvalg i sak 8. FG

10 Valg av klagenemnd Ja Elle, Arne, Jan Oskar Melding om vedtak sendt 24.02. Web oppdatert. FG

11 Valg av medlem til bibliotekbusstyret Ja Ingrid Rolstad med vara Ole Einar Olsen Melding om vedtak sendt 27.02. Web oppdatert FG

12 Utnevnning - oppnevningsutvalget for konfliktsrådsmeglere Ja Terje Ellila Melding om vedtak sendt 27.02 til valgte og ØF konflikråd. Web oppdatert FG

13 Orienteringer Ja Rådmann: regnskapet avlagt innen fristen 15. feb.

13 Orientering - avtale om språkmidler

OKU-leder Solbjørg redegjorde for arbeidet med språkavtalen med 

Sametinget

13 RS budsjettvedtaket i HOU Ja HOU-leder Laura gikk gjennom budsjettvedtaket ang fordeling av 800 000.

13 RS: Notat om endring i plo-struktur Ja Administrasjonen følger opp saken overfor HOU. KN

13 Gratis leie av kommunale bygg for idrettslag, forening og idrettråd Ja Oversendes OKU for videre oppfølging/behandling Reglement for flerbrukshallen og øvrige kommunale bygg vedtatt av OKU. ØSS

14 Skjenkebevilling Elva hotel Ja Enst AV

15 Ny bussrute Kirkenes - Tanabru Ja Enst

Uttalelsen sendt til FFK v/KNS, kopi til Nesseby og Sør-Varanger kommune 

27.02.12 FG

16 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga ble godkjent. Kommunestyret var fulltallig. FG

17 Godkjenning av saksliste Ja Sakslista godkjent. FG

18 Godkjenning av protokoll fra 23.02.2012 Ja FG

19 Høring - Nasjonal transportplan (NTP) 20... Ja

Innst: enst. Fellesforslag: enst. Farled: enst. Gruppe med 3 personer: falt 

mot 3 st. Vedtaket sendt samferdselsavdelingen hos fylkeskommunen FE

20 Høringsdokument - Planstrategi for Tana ... Ja Innt: enst.+ trykk på en del planer. Sendt ut på høring fredag 30. mars via epost til alle høringsinstanser. FE

21

Høring av forslag til endring av fiskeregler i Tanavassdraget_ 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Ja Det ble vedtatt en høringsuttalelse og denne er sendt til TF Høringsuttalelse sendt. AS

22 Prosjektet "Tana vannområde (2013-2015):... Ja Enst vedtak om deltakelse i prosjektet ”Tana vannområde (2013-2015) Søknad om skjønnsmidler er sendt. AS

23 Rullering av veiplanen Ja Vedtatt Planen vedtatt, saken avsluttet. ØSS
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24 Forskrift om gebyrer etter plan- og bygn... JA Enst

Forskriften er kunngjort på hjemmesida vår og sendt Norsk lovtidend for 

kunngjøring og innarbeiding i Lovdata. Gjennomgang i forhold til 

tjenestebeskrivelsene og gebyrmaler gjøres etter påske, og innen 20.april. LS

25 Ny gebyrforskrift for konsesjons- og del... Ja Enst TN

26 Opptak av startlån - Husbanken Ja Enst

Tilsagnsbrev stemples og signeres av ordfører og sendes til Husbanken. Kr. 

2.000.000,- overført til kommunen den 20.04.12 ØD

27 Lang og tro tjeneste Beg Enst Felles markering 27. juni VB

28 Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Fi... Ja Enst (vedtak i fylkesutvalget 23.10.12: Else, Viktoria, Nils A,, Magnar)

Vedtak ekspedert til Finnmark Fylkeskommune 30.03.12. Vedtak ekspedert 

til valgte 30.10.12 FG

29 Referatsaker/Orienteringer - KST Orientering om kunstgressbane, prosess sålangt.

V/ORB. Nevnte også at PU-bofellesskap og utleieboliger ihht plan. Godt 

innenfor budsjettet. FG

29 RS3 Møteprotokoll ELD 140212 Ja AI

30 Innkallinga Ja Innkallinga ble godkjent

31 Sakslista Ja Ny sak 44.

32 Protokollen fra 29.03.12 Ja Kåre og Laura signerer protokollen

33 Søknad om fritak som medlem av formannskapet - Fred Johnsen ... ja Det ble ikke innvilget fritak Melding om vedtak sendt FJ 29.05.12 FG

34 Budsjettkontroll Januar og februar 2012 Ja Tatt til orientering SMS

35 Tana kunstgressbane - tilleggsbevilgning Nei Tilleggsbevilgning 800 000 vedtatt

Kunstgressdekket er ferdig. Gjenstår tilkobling av flomlysanlegg og 

ferdigstillelse av lagerbygg. Arbeidene forventes sluttført innen utgangen av 

oktober 2012. ORB

36 Rullering av samordnet rus- og psykiatriplan 2010 - 2014 Ja Planen ble vedtatt med noen tillegg Revidert plan legges på kommunens web JL

37 Kontrollutvalgets årsrapport 2011 Ja Tatt til orientering JA

38 Skatteetatens kontrollrapport 2011 / Skatteoppkrevers årsrap... Ja Pålegg om å øke antall kontroller Informasjon om skatteinnkrevingen gis i tertialrapporten SMS

39 Tilføyelse i reglement for godtgjørelse for folkevalgte - Go... Ja Nye satser for ungdomsrådet vedtatt. Lagt ut på web. Referert ungdomsrådet. FG

40 Gavereglement - revidering Ja Nye satser for honnørgaver vedtatt. VB

41 Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett og lagretteme... ja Vedtatt som foreslått melding om vedtak til valgte sendt 31.05.12 FG

42 Valg av jordskiftemeddommere til Finnmark jordskifterett - 2... ja Vedtatt som foreslått melding om vedtak til valgte sendt 30.05.12 FG

43 RS04 - Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsetting av val... Tatt til orientering

43 RS05 - Uttalelse fra Tana kommunestyre om losplikt farled inn til L... Tatt til orientering

43 RS06 - Åpent brev til regjeringen i forbindelse med landbruksoppgjø... Tatt til orientering

43 RS07 - Korrigert møteprotokoll KU - møte 22. mars Tatt til orientering

43 RS08 - Melding om vedtak - kontrollutvalgets årsplan 2012 Tatt til orientering

43 RS09 - Eldrerådets årsmelding 2011 Tatt til orientering

44 Høringsutalelse strukturendring vgs ja Vedtatt som foreslått Ordfører får fullmakt til språkvask etc. Sendt pr. e-post/post 31.05.12 FG

45 Godkjenning av innkalling ja FG

46 Godkjenning av saksliste ja FG

47 Godkjenning av protokoll fra 24.05.2012 ja Einar og Randi underskriver prot. Korrigereing fra Høyre ps 44 Korrigert protokoll, sendt KST på nytt. Web oppdatert FG

48 Kommunal planstrategi 2012-2015 ja

FSKs inst vedtatt. Tre tilleggspunkt og to avsnitt fra H vedtatt fra H. 

Fellesforsalg fra Ap, fe, sfp, sv vedtatt. Hele planen som helhet vedtatt Innspill fra H og V må oversendes fsk for oppfølging FE

49

Avtaler mellom Helse Finnmark HF og Tana kommune i forhold til 

samhandlingsreformen beg

HOUs inst pkt 1-3 vedtatt, endring i pkt 4, fellesforslag (referes kst) og to 

tilleggsforslag vedtatt Avtalene underskrevet av ordfører og sendt Helse Finnmark KN

50 Årsregnskap 2011 - Tana kommunale eiendomsselskap KF Styrets inst og tilleggsforslag i to pkt vedtatt JAA

51 Regnskap og årsberetning for Tana kommune 2011 ja

Årsregnskap og årsbertening vedtatt med merkander i tre punkt. FSK inst 

på mindreforbruk (476633 til disp.fond) vedtatt med 16 mot 5 stemmer SS

52 Tertialrapport 1. tertial 2012 ja til orintering ja SS

53 Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune 2012-2016		K11 ja Fellesforslag enstemmig vedtatt. Endring i tiltakrealisering Vedtak bes ekspedert Sametinget FE

54 Arctic Trail III - Vurdering av løypetraseer opp fra Tanaelva ja Alternativ Skipagurra med tillegg vedtatt IN

55 Budsjettregulering ja FSK inst med med felles endringsforslag vedtatt SS

56 Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV) ja Utsatt til neste kst-møte Saken meldt opp til kst-møte 20.9 FG
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57 Referatsaker/Orienteringer - KST ja

KS "folkevalgt oppl. - grunnskole, næringshage Indre Finnmark, spm om 

rus/psykiatriplan på høring?, rovviltstilling til Tana? Til orienteirng, Orinteringer sendt til SOH/JA/AS og JL FG

57 RS11 Møteprotokoll KUT - 1.6.2012 ja til orientering

57 RS12 Møteprotokoll ELD 190312 ja til orientering AS

57 RS13 Møteprotokoll ELD 150512 ja til orientering AS

58 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga ble godkjent FG

59 Godkjenning av saksliste ja Sakslista ble godkjent Tre nye saker 70 anleggsregnskap, 71 vannverk og 72 nytt omsorgssenter FG

60 Godkjenning av protokoll fra 21.06.2012 ja FG

61 Plan for selskapskontroll 2012 - 2015 ja Vedtatt som innstilt fra KUT.

KUT har en plan for selskapskontroll. Vedtak ekspedert til Kontrollutvalgan 

(fg) JA

62 Eierskapskontroll Indre Finnmark Utviklingsselskap AS ja Vedtatt som innstilt fra KUT.

Det utarbeides eierskapsmelding og eierstrategi. Kursing av folkevalgte. 

Kjønnsbalansen. Forvaltningskontroll. Vedtak ekspedert til Kontrollutvalgan 

(fg) JA

63 Revidering av Tanaloven ja Tana kommune støtter TFs uttalelse Send utalelsen til komiteen. IN

64 Revisjon - Reglement Godtgjørelse for  folkevalgte nei Arbeidsgruppe med Hartvik som leder. Bill innkaller gruppa i samråd med Hartvik. Forslag klar til neste KST. BS

65

Fastsetting av valgdag og åpningstid på valgtinget - Stortingsvalg og 

sametingsvalg 2013 ja Åpnngstider vedtatt som foreslått. FG

66 Valg av Forliksråd - 2013-2016 ja Forliksråd ble valgt. Fred leder. Valget innberettet til Fylkesmannen 25.9. Brev til valgte sendt 29.11.12 FG

67 Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV) ja Per Magne og Per-Ivar ble valgt i de forskjellige vervene. vedtak sendt til valgte 21.9 FG

68 Suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP) ja Arnt Pettersen og Gudmund Øyen ble valgt som hhv 1. og 3. vara. vedtak sendt til valgte 21.9 FG

69 Referatsaker/Orienteringer - KST Tatt til orientering. FG

69

Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 21/12 - Åpne møter i 

kontrollutvalget Tatt til orientering. FG

69 Protokoll fra møte i Styret i Kontrollutvalgan IS 30.05.12 Tatt til orientering. FG

69 Protokoll fra KU - møte 28.8.2012 Tatt til orientering. FG

69 Møteprotokoll ELD 190612 Tatt til orientering. AI

69 Møteprotokoll ELD 100912 Tatt til orientering. AI

69 Nytt valgoppgjør - SV Tatt til orientering. FG

69 Nytt valgoppgjør - FrP Tatt til orientering. FG

69 Ordf: Om LOSA-tilbudet Tatt til orientering.

70 Anleggsregnskap for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet ja Det må utarbeides regnskap jf rundskriv V-0732 Gjøres for fremtuidige anlegg. Vedtak ekspedert til Kontrollutvalgan (fg) ØSS

71 Alleknjarg vannverk - tilleggsbevilgning ja Vedtatt som foreslått. ØSS

72 Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av utsettelsen nei Alternativ til isirkelen. Rapportere omsorgssenter til OKU og FSK. JA

73 Godkjenning av innkalling beg enst.

Fred: ang. manglende doc i saker (høringer) og ettersendinger. Kåre: 

ettersendinger, hvem har innstillingsrett til KST når hovedutv./FSK alle skal 

behandle saken. Saken tas opp med Bill/Jørn. FG

74 Godkjenning av saksliste ja enst. FG

75 Godkjenning av protokoll fra 20.09.2012 ja Godkjent. Tone og Arne underskriver. FG

76 Fond - gjennomgang og omdisponering ja FSK-innstilling enst vedtatt SS

77 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 beg

Saken utsatt. Arbeidsgruppe med gruppeledere nedsettes. Nytt utkast 

legges fram 1. kvartal 2013. Flere forslag innlevert, tas med i det videre arbeidet i arb.gr. FE

78

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 

2016 ja

Som OKUs innstilling, med merknad fra Høyre, endring fra AP. Hele planen 

som helhet vedtatt Kurs  i januar 2013 iht Høyres forslag BSS

79 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 ja Som OKUs innstilling, med merknad fra Høyre BSS

80 Veiplan 2013-2016 inkl handlingsplan Ja

Handlingsplan vei investeringer 2013-2016 i 15 punkter, + flere tillegg og 

endringer Innarbeides i årsbudsjettet for 2013. ØSS

81 Hovedplan avløp - endelig vedtak Ja Hovedplan avløp for perioden 2013-2018 vedtatt for framlagt Tiltak innarbeides i fremtidige budsjett ØSS

82 Interkommunalt prosjekt om samhandling i Øst-Finnmark beg Som FSK-innstilling med to tillegg KN

83

Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, 

snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri. ja Som FSK-innstilling med tillegg i to punkter ja IN

84 Revisjon av  Reglement Godtgjørelse for folkevalgte

Vedtatt som framlagt, med tillegg: Fast godtgjørelse til folkevalgte 

utbetales kvartalsvis. Gjelder ikke ordfører og varaordfører. BS
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Sak Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedinnhold Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv.

85 Revisjon av Reglement Kommunestyret

Vedtatt som framlagt, med endring: ”Slik søknad avgjøres av 

kommunestyret”. BS

86 Revisjon av reglement for formannskapet Vedtatt som framlagt, med to endringer i § 1 og 2 BS

87 Revisjon av Reglement Hovedutvalgene

Vedatt som framlagt, med tillegg: Tildeling av midler fra 

primærnæringsfondet (MLU) BS

88 Søknad om tilskudd til elektroniske skiver ja bevillget 120 000, tas fra disposisjonsfondet BSS

89 RS20 Møteprotokoll ELD 291012 ja til orientering AI

89 Referatsaker/Orienteringer - KST Rovviltkontakt-stiling i Øst-Finnmark følges opp

til orientering. E-post sendt til Svein Ottar (Rovviltkontakt), for oppfølging. 

Kopi til rådm og ordfører. SOH

89 Referatsaker/Orienteringer - KST DPS bes oppfølges av kommunen

til orientering. E-post sendt til Kjell N. (DPS), for oppfølging. Kopi til rådm og 

ordfører. KN

90 Godkjenning av innkalling ja godkjent med merknad fra Kåre Breivik Ønsket noen oversikter FG

91 Godkjenning av saksliste ja Ny sak: Nora-senteret. Ønske om sak: skuterløyper. Nora: OK. Skuterløyper: ikke ny sak, tas under orienteringer. FG

92 Godkjenning av protokoll fra 08.11.2012 ja Protokollen er godkjent. Brynly og Liz signerer protokollen. FG

93

Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets beslutning om 

inhabilitet under sak 82/2012 Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse. KN

94 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 TKE Enst vedtatt som foreslått. JAA

95 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016 Budsjettet ble vedtatt. SS

96 Referatsaker/Orienteringer - KST FG

96 RS21 Møteplan 2013 - Formannskapet og kommunestyret ja til orientering (KUT-møteplan vil bli endret) Lagt på web. Utsendt på e-post FG

96

RS22 Melding om vedtak i kontrollutvalgets sak 32/12 

Kontrollutvalgets årsplan 2013 JA

96

RS23 Melding om vedtak i kontrollutvalgets sak 27/12 Overordnet 

analyse Tana kommune JA

96 RS24 Møteprotokoll KUT - 20.11.12 ja til orientering. FG

96 RS25 Valg av skjønnsmedlemmer ja til orientering FG

96 RS26 Valg av forliksråd i perioden 2013 - 2016 - Tana kommune ja til orientering FG

97 Nora-senteret - endring av selskapsavtalen Vedtatt som innstilt. KN

999

999 Eierskapsstrategi beg Utarbeide en eierskapsmelding eller lign til FSK. Godkjent av rådmann og satt opp på sakslista til FSK 29.11. for drøfting. SOH

999 Revidere reglement for FSK Beg Bill har innkalt til møte BS

999 Ansettelsesreglementet Rulleres høsten 2012

999 Revidere reglement for KST Beg Bill har innkalt til møte BS
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