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Øvrige kommuner i Øst-Finnmark regionråd
Finnmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Finnmark
Diverse statlige organer

Arkivsaksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref
12/647 140 ADM/STAB/OEH

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL- VARSEL OM OPPSTART OG UTKAST
TIL PLANPROGRAM

Båtsfjord kommune varsler med dette at vi har startet opp arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel.

Kommunestyret har også vedtatt utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
som har høringsfrist 01.04.2013.


Uttalelser kan sendes til:

Båtsfjord kommune

v/ rådmannen

Postboks 610

9991 Båtsfjord

eller på epost til postmottak på følgende adresse: ostmottak(&batsf ord.kommune.no

Utkastet til planprogram kan leses på Båtsfjord kommunes hjemmeside på følgende adresse:

htt ://www.batsford.kommune.no/ lan ro ram.283387.no.html

Med vennlig hilsen
Båtsfj ord kommune

Øyvind Hauken
Rådmann

Postboks 610, 9991 Båtsfjord —Telefon 78 98 53 00 —Telefax 78 98 53 10
E-post: postmottak@batsfjord.kommune.no



	

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÄRKKU FYLKKAMANNI
Juridisk stab Juridihkala§ hovdengoddi

Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
Sak 2011/3445 28.01.2013
Ark 421.3

Saksbehandler/direkte telefon: Wilhelm Istad - 78 95 04 06

Klage fra Fylkesmannen i Finnmark på Tana kommunes vedtak om
tillatelse til gjenoppføring av nedfalt gamme ved Njårgajåvri i Tana
kommune - anmodning om oppnevning av settefylkesmann

Vi viser til Tana kommunes oversendelse av klagesak datert, 3. desember 2012, mottatt her
den 6. desember 2012.

Fylkesmannen har klaget på Tana kommunes vedtak i sak 48/2011 datert 7. juni 2012.
Klagen er datert 26. juni 2012. Fylkesmannen er derfor inhabil til å behandle klagesaken, og
vi ber derfor om at departementet oppnevner settefylkesmann.

Saksdokumentene følger vedlagt.

Vedlegg

Med hilsen

Wilhelm Istad Rikke Sofie Heggheim Larsen
fung. juridisk leder rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Kopi til:




Jan Regnor Persen Suohpanjårga 9845 TANA
Oskar Trosten Holmesund 9845 TANA
Fylkesmannen i Finnmark,
miljøvernavdeling, her




Deanu gieldaffana kommune Rådhusv. 3 9845 Tana



DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291TROMSØ

Deresref. Vårref. Dato
11/2864 001. /3

Settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen i Finnmark har påklaget vedtak avformannskapet i Tana kommune
07.06.2012om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for gjenoppføringav nedfalt
gamme ved Njårgajåvri.Vedtaket er også påklaget avJan Regnor Persen og
Harald Johansen. Fylkesmannen har begjært utsettende virkning av klagen.
Formannskapet har behandlet klagene i møte 29.11.2012og gjort vedtak om ikke å ta
dem til følge.

Kompetansen som klagemyndighet i enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven er lagt
til fylkesmannen i henhold til § 1-9femte ledd, jf. Miljøverndepartementets rundskriv
T-2/09 pkt. 2.7.Som klager etter § 1-9tredje ledd er imidlertid Fylkesmannen i
Finnmark inhabil til å behandle disse konkrete klagene, jf. forvaltningsloven§ 6 første
ledd.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet oppnevner derfor Fylkesmannen i
Troms som settefylkesmann til å ta stillingtil begjæringen om utsettende virkning etter
forvaltningsloven § 42, og til å avgjøre realiteten i klagene. Hjemmel for dette vedtaket
er forvaltningsloven § 9 andre ledd, jf. kgl.res. 10.11.1988.Det vises også til
Miljøverndepartementets rundskriv T-6/96.

Postadresse Kontoradresse Telefon Statsforvaltningsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8004Dep Akersg. 59 22 24 90 90




AnneKarine Moe
N-0030OSLO Org. nr. Telefaks 22 24 46 49
postmottak@fad.dep.no 972 417785 22 24 95 17 akm@fad.dep.no



Sakens dokumenter følger vedlagt.

Med hilsen

1,0\5)2- VicflOW(-
Francoise Bratland (e.f.)
seniorrådgiver adt,7 //0e.

Anne Karine Moe
seniorkonsulent

Kopi:





Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ
Tana kommune Rådhusveien3 9845 TANA
Jan Regnor Persen og Suohpanjårga 9845 TANA
HaraldJohansen





Oskar Trosten Holmesund 9845 TANA

Vedlegg1

Side 2



Avsender: FORELØPIG MELDING I
Fylkesmannen i Troms FORVALTNINGSSAK
Postboks 6105 FORVALTNINGLOVENS § 11 A, ANDRE OG

9291 Tromsø TREDJE LEDD

Mottaker:

Adresse:

Poststed:

Deanu gieldarrana kommune

Rådhusveien 3

9845 TANA

«Dersom det må ventes at det vil ta
uforholdsmessig lang tid før en henvendelse
kan besvares, skal det forvaltningsorganet som
mottok henvendelsen, snarest mulig gi et
foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for
grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles
tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan
ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det
må anses som åpenbart unødvendig.

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis
foreløpig svar etter annet ledd dersom en
henvendelse ikke kan besvares i løpet av en
måned etter at den er mottatt»

Deres henvendelse Saksnr. Arkivkode Dato
2011/2295

2013/730 423.1 13.02.2013

Sak: Klage fra Fylkesmannen i Finnmark på kommunens vedtak i sak 48/2011 —Erik A.
Trosten og Oskar Trosten —gjennoppføring av nedfalt gamme ved Njårgajåvri i Tana
kommune

Saken blir behandlet av: Justis- og sosialavdelingen Sakenbliravgjortomca. 1-2 mnd
OleRamberg

Nærmere opplysninger om hvorfor saken ikke kan avgjøres med en gang:

X Vi har stor arbeidsmengde, slik at nye saker må vente en tid

Saken blir trolig ikke avgjort før i møte i

som skal holdes den

Vi må innhente uttalelser fra andre instanser, særlig

Saken blir sendt herfra ca. til

som har myndighet til å avgjøre saken.

Andre grunner til at saken ikke kan avgjøres med en gang:

Kopi til :
Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Statens 9815 Vadsø
Jan Regnor Persen og Harald Johansen, Suohpanåga, 984b Tana
Oskar Trosten, Holmesund, 9845 Tana

-
L,C

Unde krift



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI

Kommunene i Finnmark v/ rådmannen

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
Sak 2013/428 28.01.2013
Ark

Saksbehandler/direkte telefon: Ronny Schjelderup - 78 95 05 44

Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene i 2013

Kommunene har et ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innefor sine
geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en kommune. De er derfor det lokale
fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller en viktig rolle i alt beredskapsarbeid.
Lov om kommunalberedskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(Sivilbeskyttelsesloven) pålegger kommunene å utarbeide en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS). Denne skal være et grunnlag for kommunenes arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap. For å få et helhetlig risikobilde av kommunen er det viktig
at kommunene involverer både interne og eksterne aktører.
Å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet på tvers av sektorer for viktig for
å redusere risikoen for tap av liv, skade på helse, miljø og materielle verdier.

Forventnin er til kommunene
At kommunene innretter og følger opp arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i
tråd med kravene i Lov om kommunal beredskapsplikt, med tilhørende forskrift.
At kommunene utarbeider/reviderer helhetlig ROS-analyse
At kommunene utarbeider/rullerer og følger opp identifiserte tiltak i den overordnede
ROS- analysen i tråd med Lov om kommunal beredskapsplikt og Forskrift om kommunal
beredskapsplikt § 2 og 3.
At skoleskyting vurderes som scenario i kommunens helhetlige ROS-analyse og
innarbeides som del av relevante beredskapsplaner —eksempelvis kommunens
overordnede beredskapsplan og beredskapsplaner for skole og helse.
Utarbeide og følge opp ROS-analyser på alle nivå slik at samfunnssikkerhets- og
beredskapsmessige hensyn blir ivaretatt i all kommunal planlegging.
At kommunene har en beredskap for atomhendelser og at denne i størst mulig grad
integreres i kommunens øvrige beredskapsplanverk.
At kommunene arbeider med ledelse, holdninger og kultur for å styrke egen evne til
risikoerkjennelse og gjennomføringsevne på samfunnssikkerhetsområdet, samt evne til å
følge opp og gjennomføre det som er besluttet av planer og tiltak.
At kravene til samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven blir fulgt opp i kommunale
planer, herunder klimatilpasningsarbeid.
I gjensidig samarbeid med nettselskapene, etablerer og videreutvikler samarbeidet om en
best mulig kraftberedskap i kommunene.
Følger opp forbedringspunkter fra siste gjennomførte tilsyn i henhold til gitte frister og
rapportere dette til Fylkesmannen.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Følger opp forbedringspunkter fra siste gjennomførte øvelse med Fylkesmannen, interne
øvelser og øvelser med andre aktører og rapporterer dette til Fylkesmannen.
At ROS-analyser, beredskapsplaner og annen dokumentasjon av beredskapsmessig art
fortløpende sendes Fylkesmannen etter hvert som disse rulleres eller utarbeides.
I tråd med Sivilbeskyttelsesloven å holde beredskapsplanen oppdatert til enhver tid, og
som et minimum revideres en gang pr. år.
At kommunene vurderer mulighet for interkommunalt samarbeid der dette er
hensiktsmessig med tanke på en best mulig utnyttelse av ressurser innen
samfunnssikkerhetsområdet.
At kommunene vurderer å opprette kommunale beredskapsråd, hvor også frivillige
organisasjoner er med.
At kommunene på eget initiativ tar kontakt med Fylkesmannen dersom det er ønskelig
med råd eller veiledning innen samfunnssikkerhets —og beredskapsområdet.
At kommunene informerer og rapporterer til Fylkesmannen ved uønskede hendelser.

Overordnede målsettin er for F Ikesmannen overfor kommunene:
At kommunene følger opp lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), med tilhørende forskrift.
At kommunene følger kravene til samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (PBL).
Veilede og foreta en systematisk gjennomgang og vurdering av samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet i kommunene.
Bidra til at kommunene opprettholder kunnskap og bruk av DSB-CIM.
Bidra til å styrke kommunenes krisehåndteringsevne.
Arbeide med ledelse, holdninger og kultur for å styrke kommunens evne til
risikoerkjennelse og gjennomføringsevne på samfunnssikkerhetsområdet, samt evne til å
følge opp og gjennomføre det som er besluttet av planer og tiltak.
Følge opp kommunenes arbeid innen atomberedskap.
I etterkant av større kriser/hendelser bidra til at det blir gjennomført evalueringer i
kommunene.
Ha beredskapsmessig kontakt med kommunene
Bidra til at kommunene så langt mulig får oppdatert og relevant informasjon og
dokumentasjon som har betydning for samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen.

F Ikesmannens aktivitets lan med kommunene
Bidra i folkevalgtopplæringen for kommunene.
Varslingsøvelse med kommunene
Gjennomføre tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i følgende
kommuner:

Gamvik
Kvalsund
Nordkapp

Gjennomføre beredskapsøvelser i følgende kommuner:
Hasvik
Måsøy

Målgruppen for tilsyn og øvelser er kommunens kriseledelse og fagansvarlige der disse ikke
er en del av kommunens kriseledelse. Fylkesmannen vil i forbindelse med øvelsene invitere
relevante samarbeidsaktører som observatører. Kommunene må gjerne invitere
observatører fra egen organisasjon som de mener bør være tilstede.
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Kommunerhvordet skalgjennomførestilsyneller øvelservil blikontaktetsærskilt.Ti yn og
øvelservilbliutførti 2. halvårav 2013. Fylkesmannenvilkommemed nærmereinfor asjon
angåendedatoogtema for øvelsenepå et seneretidspunkt.

Med •

y je e
Fylkesberedskapssjef

unna i øy



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Utviklingsavdelingen 

 

 

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 
 

Lysthuset 

Asbjørn Larsen, Austertana 

9845  TANA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2013/108 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 08.02.2013 

 

Søknad om tilskudd - Lysthuset 

 

 

Saksopplysninger:  

 

Lysthuset Camping ved Asbjørn Larsen søker om et tilskudd på kr 51 000 til delfinansiering av 

sjekkpunkt og leir på Stjernevann i forbindelse med VAKE-VM. 

 
Lysthuset Camping har inngått et samarbeid med VAKE å planlegge, etablere, drive og rigge ned en leir i 

forbindelse med mesterskapet.  

 

Formålet er å etablere og drive en komplett leir (infrastruktur) ved Stjernevann: 

- som gir VAKE – funksjonærene gode arbeidsmuligheter, mat, hvile og annen service 

- som gir deltakerne den service som VAKE ønsker å tilby dem 

- som tilbyr publikum komfort i form av mat og varme 

- med en intensjon om å involvere og engasjere barn og unge 

- som profilerer Austertana som ”helårsbase” overfor det internasjonale kitemiljøet 

 

Elever, lærere og annet personell fra Austertana skole og fra Hunde- og friluftsgruppa ved 

Tana videregående skole gjennomfører de praktiske oppgavene i forbindelse med etablering og drift av 

leiren. Det omfatter også matlaging, matservering og tidtaking. Tana videregående 

skole stiller lavvoer og alt utstyr til disposisjon i henhold til en omfattende kravliste fra 

arrangøren (VAKE). Leie av stor lavvo fra Tana og Nesseby Lions Club vurderes. 

 

Aktivitetene i leirområdet tilpasses reindriftas virksomhet i samarbeid med Frode Utsi. 

Lysthuset Camping har ansvaret for søknader, administrative oppgaver og koordinering av 

gjennomføringen. 

 

 

Vurderinger: 
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Lysthuset har inngått et samarbeid med de offentlige virksomhetene som angår barn og 

ungdommen. Kiting er en ny ekstremsportsgren i regionen og som kan være attraktiv for 

målgruppen som er tenkt å være en del av dugnadsgjengen under arrangementet. 

 

Det å aktivisere store deler av lokalsamfunnet kan være med på å styrke ”det gode livet” i bygda. 

Aktiviteter som fenger barn og unge kan være med på å engasjere foreldre og andre voksne i 

bygda. En aktivitet som kan styrke både næringslivet og danne nye former for sosiale 

møteplasser. 

 

Rådmann er positiv til tiltak og aktiviteter som fremmer utvikling og nye former for samarbeid.  

Det er ikke avsatt midler i budsjettet for 2013 for å støtte denne type tiltak. Søknaden slås med 

bakgrunn i budsjett. 

 

 

Vedtak: 

Søknaden avslås. 

 

Begrunnelse 

Det er ikke avsatt midler i budsjettet 2013 til formålet. 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Tana kommune, Utviklingsavdeling 9845 Tana.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 

dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Svein Ottar Helander     Britt Hjørdis Somby-Solaas 

Avdelingsleder  Kulturrådgiver 

 

 

 

 

 



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Utviklingsavdelingen 

 

 

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 
 

Polmakmoen Gjestegård 

Ester Utsi, Austertana 

9845  TANA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2012/2745 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 08.02.2013 

 

3. kaffekok i Austertana - VM snøkiting 2013 

 

Saksopplysninger:  

Polmakmoen gjestegård /Kjølnes fyr ved Esther Utsi søker om kr 95 000 til gjennomføring av et 

kulturarrangement i Austertana 6. – 13. april 2013.  

 

Polmakmoen gjestegård /Kjølnes fyr ved Esther Utsi har inngått et samarbeid med VAKE og 

frivillig organisasjoner i Austertana for å få i gang kulturaktivitet i Austertana i forbindelse med 

kite-VM i april 2013. Bedriften har i gang med å lage et program med blant annet Lars Monsen 

og Trine Rein ”Vilt og vakkert”. Polmakmoen gjestegård /Kjølnes fyr har booket denne kultur 

innslaget. 

 

I tillegg planlegger bedriften i samarbeid med andre organisasjoner i bygda om å trekke inn 

kulturskolen og lage et opplegg med kurs i joik for barn og ungdom. Det planlegget et 

arrangement rundt dette samarbeidsprosjektet.  

 

Bedriften ønsker også å bruke tidligere arrangert kokkekonkurranse i Tana mer aktivitet. Dette 

for å vise endring i matvanene som har skjedd i Austertana. 

 

 

 

Vurderinger: 

Det har vært et ønske om å få til et fellesarrangement mellom næringslivet, frivillige 

organisasjoner og den offentlige tjenesteytingen. Dette er et fellestiltak som kan være med å løfte 

bygda organisatorisk i forhold til egeninitierte aktiviteter. Det kan også føre til etablering av nye 

sosiale møteplasser som skaper nye engasjement for stedsutvikling og bolyst i Austertana.  

 

Rådmannen er positiv til oppbygging av sosiale arenaer som bidrar til vekst og dannelse av nye 

sosiale møteplasser som kan få stor betydning for befolkningen. 

 

Det er ikke avsatt midler til denne type aktivitet i budsjettet for 2013, og av den grunn avslås 

søknaden. 
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Vedtak: 

 

Søknaden avslås. 

 

Begrunnelse 

Det er ikke avsatt midler til det omsøkte i budsjettet for 2013. 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Tana kommune, Utviklingsavdeling 9845 Tana.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 

dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Svein Ottar Helander     Britt Hjørdis Somby-Solaas 

Avdelingsleder  Kulturrådgiver 

 

 

 

 

 



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Utviklingsavdelingen 
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Varanger Kite Club 

Mona Halvari, Myrsnipeveien 15 

9800  VADSØ 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2012/2935 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 08.02.2013 

 

Søknad om økonomisk støtte - VAKE 2013 

Saksopplysninger:  
Varanger Kite Club (VKC) søker om kr 10 000 til gjennomføring av Varanger Arctic Kite Enduro 

(VAKE). I år er det VM langdistanse i snøkiting. 

 

 

Om klubben 
 

Varanger Kite Club er en 100 % frivillig organisasjon med hovedbase i Vadsø.  For gjennomføring av 

konkurransen er vi avhengig av lokal tilrettelegging i kommunene. Nytt av året er at vi har sikret hjelp fra 

lokale bedrifter og foreninger med den praktiske tilretteleggingen av sjekkpunktene. Med vår lokale 

tilstedeværelse ønsker vi også å være en aktivitetsarena på et tidspunkt der det i utgangspunktet skjer lite 

annet i regionen.  

Varanger Kite Club ble stiftet i august 2005. Nåværende styre ble satt på årsmøtet i 2012 og 

består av Mona Halvari (Styreleder), Anna S. Rognmo (Nestleder), Kathrine Lebesby 

(styremedlem/kasserer), Bjørn Breivik (styremedlem), Øyvind Stangnes (Styremedl) og Tore 

Martinesen (vara).  

Klubben har pr i dag 15 medlemmer hvorav 1 registert i Tana. Varanger Kite Club er en liten 

klubb som brenner for å løfte kitesporten og Varangerhalvøya som kitedestinasjon til nye høyder. 

Til tross for klubbens størrelse er de arrangør for verdens hardeste kitekonkurranse - Varanger 

Arctic Kite Enduro (VAKE) - hele klubbstyret er sentral i organiseringen avkonkurransen. I 

tillegg til VAKE ønsker de også å ha aktiviteter for medlemmene sine i en litt mindre skala.  

Som blant annet temakvelder om kitesamlinger/konkurranser og sesong kick-off (blant annet på 

Kongsfjordfjellet med base i Austertana).  
 

 

Om VAKE 

 

Varanger Kite Club (VKC) arrangerer Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) for 5. gang 9.-13. april 2013. 

For andre gang har klubben fått VM status i langdistanse snøkiting (2011 og 2013). VAKE er en 

kitekonkurranse hvor 25 tomannslag over tre dager kiter nærmere 300km over Varangerhalvøya fra 

Berlevåg til Vardø.  

 

Å gjennomføre VAKE krever mye av deltakerne. Kiteferdigheter, lårstyrke, utholdenhet, 

navigasjonskunnskap og viljestyrke er noe av det som trengs for å klare å gjennomføre. I tillegg må man 



 

 Side 2 av 2 

være i stand til å klare seg på egen hånd i arktisk klima i minimum fem dager. Utstyr og moral må med 

andre ord være i orden. Det er også krevende å være teknisk arrangør av et arrangement som går over 

store geografiske avstander, gjennom Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø kommune.  

 
Målet på sikt er at aktivitetene rundt VAKE vil bygges opp på lik linje som det er gjort i forbindelse med 

Finnmarksløpet og at VAKE blir flaggskipet for hele Varangerhalvøya. Varanger Kite Club (VKC) vil 

forme VAKE 2014 som et bolystprosjekt og søke de statlige bolystmidlene. 

 

Klubben trekker frem at i Berlevåg er det startet opp et arrangement som kalles «Vinterliv», en liten uke 

med kultur og vinter opplevelser i sammenheng med starten av selve konkurransen. I Tana er noen av 

skolene involvert i ulike aktiviteter på sjekkpunkt Stjernevann. I Vardø er idrettsstyret og hotellet en 

viktig aktør for å tilrettelegge for møteplasser mellom deltakere og Vardø-væringene. I Vadsø videreføres 

suksessen fra i fjor med blant annet kiteoppvisning og skattejakt for barna. Mange av disse aktivitetene er 

et resultat av en workshop i Kongsfjord høsten 2012 (finansiert av Utviklingsprosjektet i Berlevåg og 

Innovasjon Norge) sammen med kommuner, næringsliv samt andre offentlige virksomheter og 

sammenlignbare arrangement i Nord Norge. 

 

VAKE vekker interesse i hele landet og hos et voksende internasjonalt publikum. Flere aviser og 

magasiner har trykket reportasjer fra konkurransen. Historisk sett har VAKE blant annet blitt presentert 

gjennom NRK direktesendte innslag i Førkveld og Nordnytt på konkurransens første dag (2011). I oktober 

2012 sendte NRK1 også en dokumentar (Drageflygerne) om VAKE i beste sendetid. I tillegg dekker 

ekstremsportmedier og lokalmediene til deltakerne deler av konkurransen.  

 

VAKE er blitt kontaktet av et italiensk TV team, som ønsker å dekke konkurransen i 2013 samt 

påfølgende år. Dette teamet leverer videomateriale til internasjonale sportskanaler og er en vesentlig 

markedsføringsmulighet for regionen. I 2013 har VAKE også som hensikt å jobbe tettere med de lokale 

mediene for å gjøre konkurransen og aktivitetene rundt ytterligere kjent blant lokalbefolkningen. 

 

VAKE i Tana 

Varanger Kite Club har invitert lag og foreninger i Austertana, Austertana skole, næringslivet i Austertana 

og Tana videregående skole til samarbeid om blant annet etablering og organisering av sjekkpunktet på 

Stjernevann.  

 

 

Vurderinger: 

Varanger Kite Club har invitert lag og foreninger i Austertana, Austertana skole, næringslivet i Austertana 

og Tana videregående skole til samarbeid om blant annet etablering og organisering avsjekkpunktet på 

Stjernevann. Det har vært en stor tilslutning til tiltaket og dette er fin måte for miljøet i Austertana å 

bygge opp et kulturprogram som promoterer stedet for tilreisende og andre. I det ligger også et ønske om 

å markedsføre Austertana som et godt bosted og spennende turistmål. 

 

Rådmannen anser tiltaket som svært positivt men har ikke budsjetterte midler for formålet.  

 

 

Vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte til VM langdistanse snøkiting avslås. 

 

Begrunnelse 

Det er ikke avsatt midler for omsøkte formål i budsjettet for 2013. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Tana kommune, utviklingsavdeling 9845 Tana.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 

dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Svein Ottar Helander     Britt Hjørdis Somby-Solaas 

Avdelingsleder  Kulturrådgiver 

 

 

 

 

 



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Utviklingsavdelingen 

 

 

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 
 

Liv B berg 

Lyngveien 1 

9845  TANA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskapet - nr.  

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2013/389 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 25.02.2013 

 

Søknad om sponsing av idrettsesong 2013 

 

 

Saksopplysninger:  

 

Liv B Berg søker om økonomisk støtte for snøscooterdrag 2013. 

 

Hun opplyser at hun hadde bra dragsesong i 2012 med pallplasseringer i hvert løp.  

Konkurransene hun deltar befinner deg i Nord-Finland, Sør og Nord Norge. Hun har tidligere 

deltatt i to klasser med standard scooter og skal gjøre det også i sesongen 2013. 

 

Gjenytelsen kan hun tilby reklameplass på klær, scooter, bil og evt tilhengerkapell. I tillegg stille 

opp med flagg/banner under stevner og konkurranser.   

 

 

Vurderinger: 

Rådmannen er positiv til at finnes variert idrettsutøvelse i kommunen. Det er ikke avsatt midler i 

budsjett 2013 for dette formålet.  

 

 

 

Vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte til snøscooterdrag 2013 avslås. 

 
Begrunnelse 

Det er ikke avsatt midler i budsjett 2013 for det omsøkte formålet.  
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Tana kommune, utviklingsavdeling, 9845 Tana.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 

dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Britt Hjørdis Somby-Solaas 

Avdelingsleder  Kulturrådgiver 

 

 

Vedlegg 

1 Sponsor 2013 

 

 

 



Søknad om støtte til snøscooterdrag 2013

Nu står en ny dragsesong for tur. Og i år skal æ prøve meg med scooter med lengre belte enn 
tidligere, en Ski-Doo Renegade 800 E-TEC.

Fjoråret er jeg veldig fornøyd med. Hevdet meg mere en 2011 sesongen. Var på pallen med 2. og 3.-
plasser i hvert løp, så i år håper man på topp plasseringer.

Blir løp i Nord-Finland, og i Norge blir det både på Østlandet og i Nord-Norge.

For og få med seg mest mulig poeng i Norsk Dragcup er man avhengig av å delta i hvert løp. Forrige 
sesong kjørte jeg i to klasser med standard scooter. Og den tanken hadde jeg i år og, siden det gikk så 
bra.

Som de fleste andre idretter følger det med mye trening og testing til enhver tid både i forkant av, og 
mellom hvert løp. Og ikke minst mye reising, for å hevde seg i toppen. Men det er verdt hver en 
krone!

Det betyr spesielt mye for meg i min situasjon som ufør og hjemmeværende, at jeg gjennom 
vinterhalvåret har en aktivitet å se frem til, og som jeg faktisk har mulighet til og utføre uten at min 
sykdom er til hinder.

Av utgifter i forbindelse med dette nevnes: Bensin, trimdeler og drivreim til scooteren for trening og 
løp. Drivstoff til reiser, kost og losji for deltaker og mekaniker. Påmeldingsavgifter og førerlisens m.m.

Så jeg håper Dere har mulighet til å hjelpe meg å få gjennomført flest mulig deltakelser i løpene 
denne sesongen. Enten økonomisk, som reisestøtte, drivstoff eller annet.

«Alle monner drar» og jeg vil være veldig takknemlig uansett  .

Som gjenytelse kan vi tilby reklameplass på klær, scooter, bil evt. tilhengerkapell. Og kan også stille 
opp Deres flagg/banner under stevner og arrangementer.

Med vennlig hilsen «Team Liv’en»

Liv B. Berg

Lyngvn.1

9845 Tana

E-post: livenb@ventelo.net, tlf. 957 35 635


