
 

 

 

 

Referatsaker 

 
Tana kommune  

OKU 

11.06.2013 

 

 



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Utviklingsavdelingen 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +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 
 

Polmak bygdelag v/Stig Arve Eriksen 

Polmak 

9845  TANA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Oppvekst- og kulturutvalget - nr.  

 

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

 2013/754 Marie Jelti, tlf.: 46400273 02.05.2013 

 

17. MAI ARRANGEMENT 2013 - POLMAK BYGDELAG 

Saksopplysninger:  

Polmak bygdelag søker i brev av 26/3-13 tilskudd til 17. mai arrangement i Polmak. 

 

Vurderinger: 

Tana kommune gir tilskudd til lag som påtar seg 17. mai arrangement i skolekretsene i 

kommunen. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglement vedtatt av k-styre 28/6-07, revidert 23/2-12, pkt 12.15, 

tildeles Polmak bygdelag kr 2.000,- av kulturmidlene til 17. mai arrangement i Polmak. 

 

Beløpet utbetales lagets bankkonto og belastes budsjettpost 147000.6100.385. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Oppvekst og kulturutvalget.  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        Marie Jelti 

Utviklingsleder     førstesektretær 

 

 

 

Kopi: Økonomiavdelingen, her. 

 

 



Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +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

FAU Boftsa oppvekstsenter v/Nomi Olsen
Bonakas
9845  TANA

Delegert vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget - nr.

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2013/1188 Marie Jelti, tlf.: 46400273 22.05.2013

17. mai arrangement 2013 - FAU ved Boftsa oppvekstsenter

Saksopplysninger: 
FAU v/Boftsa oppvekstsenter søker i brev av 15/5-2013 tilskudd til arrangement av 17. mai i 
Boftsa. I Boftsa skolekrets har det tidligere vært skoleklasser som har påtatt seg 17. mai 
arrangement, men da ingen skoleklasser hadde meldt seg så organiserte FAU arrangementet.  

Vurderinger:
Tana kommune gir tilskudd til lag som påtar seg 17. mai arrangement i skolekretsene i 
kommunen.

Vedtak:
I medhold av delegasjonsreglement vedtatt av k-styre 28/6-07, revidert 23/2-12, pkt 12.15, 
tildeles FAU v/Boftsa oppvekstsenter kr 2.000,- av kulturmidlene til 17. mai arrangement i 
Boftsa.

Beløpet utbetales lagets bankkonto og belastes budsjettpost 147000.6100.385.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Tana kommune v/Oppvekst og kulturutvalget.  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 Marie Jelti
Avdelingsleder førstesekretær

Kopi: Økonomiavdelingen, her.



Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +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

Sirma bygdelag/Sirpma giliseárvi
v/Nansy Porsanger
9826  SIRMA

Delegert vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget - nr.

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2013/1187 Marie Jelti, tlf.: 46400273 22.05.2013

17. mai arrangement 2013  i Sirma - Sirma Bygdelag/Sirpma Giliseárvi
Saksopplysninger: 
Bygdelaget søker i e-post mottatt 15/5-2013 om tilskudd til arrangementet.
De skriver at det blir arrangement med korpsmusikk, som er nytt av året, gudstjeneste i kirka, 
servering og leker for barn i grendehus, samt tale for dagen.
De beklager den korte varsel, men håper på velvilje fra kommunen.

Vurderinger:
Tana kommune gir tilskudd til lag som påtar seg 17. mai arrangement i skolekretsene i 
kommunen.

Vedtak:
I medhold av delegasjonsreglement vedtatt av k-styre 28/6-07, revidert 23/2-12, pkt 12.15, 
tildeles Sirma bygdelag/Sirpma giliseárvi kr 2.000,- av kulturmidlene til 17. mai arrangement i 
Sirma.

Beløpet utbetales lagets bankkonto og belastes budsjettpost 147000.6100.385.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Tana kommune v/Oppvekst og kulturutvalget.  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 Marie Jelti
Avdelingsleder førstesektretær

Kopi: Økonomiavdelingen, her.



Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +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

8. kl Seida skole v/Inger A. Jenssen
Søndre Luftjok
9845  TANA

Delegert vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget - nr.

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2013/1070 Marie Jelti, tlf.: 46400273 22.05.2013

17. mai arrangement i Seida - v/8. kl Seida skole

Saksopplysninger: 
Det vises til søknad mottatt 10/5-2013 fra 8. kl Seida skole.  De skriver at de fikk tilbudet i siste 
liten og har derfor ikke fått sendt inn søknaden tidligere.

Vurderinger:
Tana kommune gir tilskudd til lag som påtar seg 17. mai arrangement i skolekretsene i 
kommunen.

Vedtak:
I medhold av delegasjonsreglement vedtatt av k-styre 28/6-07, revidert 23/2-12, pkt 12.15, 
tildeles 8. kl v/Seida skole kr 2.000,- av kulturmidlene til 17. mai arrangement i Seida.

Beløpet utbetales lagets bankkonto og belastes budsjettpost 147000.6100.385.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Tana kommune,  Oppvekst og kulturutvalg.  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 Marie Jelti
Avdelingsleder førstesektretær

Kopi: Økonomiavdelingen, her.



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Utviklingsavdelingen 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +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 
 

Hans Edv. Olsen 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Oppvekst- og kulturutvalget - nr.  

 

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

 2013/435 Marie Jelti, tlf.: 46400273 30.05.2013 

 

Tilskudd - Dokumentarfilm om Tanaelva 

 

Saksopplysninger:  

Hans Edv. Olsen søker den 12.02.13 produksjonsstøtte til å lage dokumentarfilm om ”Livet ved 

og på Tanaelva”. Prosjektet vil koste flere hundre tusen kroner, men søkeren forespør om et så 

stort beløp som kommunen makter å bidra med, 30-40.000 kroner.  Filmen kan redigeres til en 

kort spesialfilm med nettopp det budskapet kommunen har behov for til bruk i korte presenta-

sjoner av Tana. 

Selve filmen skal bli en opplevelsesfilm hvor formålet er å skildre det gode liv på og langs elva, i 

møte med mennesker som lever her, deres kultur og levemåte. 

 

Vurderinger: 

Rådmannen er delegert myndighet til å avgjøre søknader om støtte fra enkeltpersoner, foreninger 

eller andre organisasjoner på grunnlag av retningslinjer fra kommunestyret, innarbeidet praksis 

og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet av. 

 

Kommunen har en støtteordning til lag og foreninger i kommunen. Denne ordningen er ment å 

dekke søknader fra lokale lag og foreninger. Søknad om støtte til Hans Edv. Olsen faller utenfor 

retningslinjer fra kommunestyret når det gjelder søkergrupper og i forhold til det som er etablert 

praksis for støtte til lag og foreninger.  

 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementets kapittel 10 avslås søknad om støtte til Hans Edv. Olsen 

 

Begrunnelse: 

Søknaden faller utenfor eksisterende støtteordninger. Det er heller ikke avsatt midler på 

budsjettet til omsøkte formål. 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Tana kommune, oppvekst- og kulturutvalget.  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. 

 



 

 Side 2 av 2 

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    Marie Jelti 

      Avdelingsleder    førstesekretær 

 

 

 

 

 


