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FINNMARKFYLKESKOMMUNE
FINNMARKKUFYLKKAGIELDA
Samferdselsavdelinga
Johtolatossodat

Vår dato: 16.07.2 )13 Vår ref: 201300732-24

Arkivkode: Deres ref:

Gradering: Saksbehandler: Per Bjørn Holm-
Varsi
Telefon: +4778963055
Per.Bjorn.Holm-Varsi@ffk.no

SAS/Widerøe

Manglende korrespondanse på vinterruter

Viser til de siste dagers medieoppslag om manglende korrespondanse mellom SAS' og
Widerøes ruter i Kirkenes kommende vinter. Fylkesråden vil først rose SAS for å gjeninnføre

kveldsruta til Kirkenes igjen. Dette har vært et savn for befolkningen og næringslivet i Øst-
Finnmark.

Dernest beklager fungerende fylkesordfører det som har kommet frem i de siste dagers
medieoppslag; at det ikke er korrespondanse mellom rutene til SAS og Widerøe på denne
avgangen. Etter fungerende fylkesordførers syn, undergraver begge parter sine ruter når en slik
nødvendig korrespondanse ikke er til stede. Som flyselskapene kjenner svært godt til, er det ikke

nødvendigvis timesavganger på flyene i Finnmark.

Fungerende fylkesordfører støtter for øvrig synspunktene som fremkommer i brevet fra

ordføreren i Vadsø, og ber partene legger godviljene til for å få ordnet dette forholdet så snart

som mulig til beste for de reisende i Finnmark.

Med hilsen

(2/111"
Ann Solveig Sørensen
Fungerende fylkesordfører

Kopi:
Vadsø kommune
Vardø kommune
Båtsfjord kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Nesseby kommune
Øst-Finnmark regionråd

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr 964 994 218

Fylkeshuset Henry Karlsens plass 1 Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051

9815 VADSØ 9800 VADSØ
postmottak@ffk.no www.ffk.no



¥ FINNMARKFYLKESKOMMUNE
FINNMARKKUFYLKKAGIELDA
Samferdselsavdelinga
Johtolatossodat

Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

Vår dato: 02.07.2013

Arkivkode: ---

Gradering:

Vår ref: 201300869-21

Deres ref:

Saksbehandler: Gunnstein Flø
Rasmussen
Telefon: +4778963112
gunnstein.flo.rasmussen@ffk.no

Politisk uttalelse - Krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i Austertana

Viser til politisk uttalelse av Tana kommunestyre 20.06.2013. Finnmark fylkeskommune er klar
over slitasjen og forfatningen på fv. 282, til kvartsittbruddet. Det vil bli utført vedlikehold i form av
lapping i sommer. Fylkestinget vedtar i desember 2013 budsjett og prioriteringer for
vegvedlikehold i 2014.

Med hilsen

Per ørn Holm-Vars
Samferdselssjef

Gunnstein Flø Rasmussen
Rådgiver

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr 964 994 218

Fylkeshuset Henry Karlsens plass 1 Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051
9815 VADSØ 9800 VADSØ
postmottak@ffk.no www.ffk.no



ryeRANGERKRAFT

Tana kommune

Rådhusveien 24

9845 Tana

Sted: Vadsø

Dato: 11.07.2013

Arkivref.: 2013/246-1/

Deresref.:

Vår ref.: Trond Tolk

78962636

Varsel om oppstart av kraftsystemutredning Finnmark 2014

Varanger KraftNett (VKN) er av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

utpekt til å være utredningsansvarlig for kraftsystemutredning i Finnmark, region

22. VKN starter i disse dager opp arbeidet med kraftsystemutredning for

Finnmark 2014 og ønsker med dette å orientere relevante parter om status og

fremdrift.

En kraftsystemutredning beskriver utviklingen av kraftsystemet i regionalnettet

og sentralnettet (66 og 132 kV spenningsnivå), samt de forutsetningene som

ligger til grunn for utredningen.

Fokus for neste års utgave av utredningen vil være forsyningssikkerhet i

utredningsområdet og tilrettelegging for fremtidig samfunnsutvikling.

VKN vil i løpet av høsten invitere til et regionalt kraftsystemmøte. Endelig dato for

møtet er ikke fastlagt, men i henhold til vedtak fattet av NVE skal dette avholdes

innen 1. oktober 2013. Det skal på møtet velges representanter til

kraftsystemutvalget i henhold til Forskrift om energiutredninger (foe) § 11.

Siste utgave av kraftsystemutredningen er tilgjengelig på VKN's hjemmesider:

htt : varan er-kraftnett.no, Utredninger -> Kraftsystemutredning Finnmark

2012 Hovedrapport

Kontaktpersoner tilknyttet dette arbeidet er Trond Tolk, trond.tolk varan er-

kraft.no.

Dersom du har innspill til momenter som skal hensyntas i utredningen, bes du ta

kontakt.

Med vennlig hilsen
Varanger KraftNett AS

--I, '

Trond Tolk
Avdelingssjef Nettdrift

VARANGERKRAFTNETTAS - Et selskap i Varanger Kraft-konsernet

Nyborgveien 70, 9815 Vadsø Telefon 78 96 26 00 Telefaks 78 96 26 01 E-post firmapost@varanger-kraft.no www.varanger-kraft.no NO971 058 854 MVA



Adresseliste




Navn Adresse Pnr Psted

Statnett Postboks 5192 Majorstua




0302 Oslo

Troms Kraft Nett Evjenvegen 34




9291 Tromsø

NVE Postboks 5091 Majorstua




0301 Oslo

Luostejok Kraftlag Postboks 104




9700 Lakselv

Nordkyn kraftlag Postboks 368




9790 Kjøllefjord

Hammerfest Energi Nett AS Postboks 3




9615 Hammerfest

Alta Kraftlag Markveien 46




9509 Alta

Repvåg kraftlag Postboks 454




9751 Honningsvåg

Pasvik Kraft Buen 2




9912 Hesseng

Varanger KraftVind Postboks 173




9815 Vadsø

Finnmark Kraft Postboks 1500




9506 Alta

Kjøllefjord Vind AS Postboks 200 Lilleaker




0216 Oslo

Vindkraft Nord AS Postboks 726




9487 Harstad

Statoil Hammerfest LNG Postboks 413 Sentrum




9615 Hammerfest

Tinfos 0 H Holtas gt 32




3678 Notodden

Porsa kraftlag Postboks 3




9615 Hammerfest

Tidal Sails Strandgata 130




5527 Haugesund

Varanger KraftNett AS Postboks 173




9815 Vadsø

Sydvaranger Gruve Postboks 412




9915 Kirkenes

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset




9815 Vadsø

Fylkesmannen i Finnmark Damsveien 1




9815 Vadsø

Sør-Varanger kommune Postboks 406




9915 Kirkenes

Nesseby kommune Rådhus




9840 Varangerbotn

Vadsø kommune Postboks 614




9811 Vadsø

Vardø kommune Postboks 292




9951 Vardø

Båtsfjord kommune Postboks 610




9991 Båtsfjord

Berlevåg kommune Torget 4




9980 Berlevåg

Tana kommune Rådhusveien 24




9845 Tana

Gamvik kommune Postboks 174




9770 Mehamn

Lebesby kommune Postboks 38




9790 Kjøllefjord

Porsanger kommune Rådhuset




9712 Lakselv

Karasjok kommune Postboks 84




9735 Karasjok

Nordkapp kommune Rådhusgata 12




9750 Honningsvåg

Måsøy kommune Torget 1




9690 Havøysund

Kvalsund kommune




9620 Kvalsund

Hammerfest kommune Postboks 1224




9616 Hammerfest

Hasvik kommune Postboks 43




9593 Breivikbotn

Alta kommune Postboks 1403




9506 Alta

Loppa kommune Parkvn 1/3




9550 Øksfjord

Kvænangen kommune Rådhuset




9161 Burfjord

NHO Finnmark Postboks 164




9811 Vadsø



¥ FINNMARKFYLKESKOMMUNE
FINNMARKKUFYLKKAGIELDA
Næringsavdelinga
Ealahusossodat

Adresseliste

Vår dato: 01.07.2013

Arkivkode: --

Gradering:

Vår ref: 201308126-1

Deres ref:

Saksbehandler: Jakob Nielsen
Øien
Telefon: +4778963093
jakob.nielsen.oien@ffk.no

Møte i Dialogforum for Vindkraft i Finnmark

Deres virksomhet inviteres med dette til å delta på første møte i Dialogforum for vindkraft i
Finnmark, den 20. august i Kjøllefjord. Forumet blir etablert som et ledd i fylkeskommunens
arbeid for å legge til rette for utvikling av vindkraft i Finnmark. Forumet vil benyttes som arena for
dialog og for å diskutere ulike tema som f.eks. næringsutvikling, ringvirkninger,
interesseperspektiver-og de årlige handlingsprogram for vindkraftplanen.

Regional vindkraftplan for Finnmark ble godkjent av fylkestinget 12. november 2012.
Hovedutvalg for kultur, næring og samferdsel behandlet i møtet den 28. mai 2013
handlingsprogram for vindkraft hvor følgende ble vedtatt (utdrag):

3. Handlingsprogram for 2013 skal prioritere følgende punkter:

I. Det etableres et dialogforum i Finnmark med følgende formål
Dialog med ulike interessegrupper
Dialog mellom vindkraftnæringen og offentlige myndigheter
Bidrag fra næringen og interessenter i utarbeidelsen av årlige handlingsprogram

Arena for diskusjon om næringsutvikling og ringvirkninger av vindkraftutbygginger

Arbeide videre med problemstillinger knyttet til manglende kapasitet i kraftnettet

III. Oppstart i arbeidet med næringsutvikling og ringvirkninger i tilknytning til vindkraft

Fokus for fylkeskommunens arbeid skal i tråd med handlingsprogrammet for 2013 ligge på å
arbeide videre med problemstillinger relatert til kraftnettet, samt næringsutvikling og
ringvirkninger knyttet til vindkraftutbygginger. Sistnevnte vil dermed også være tema for
dialogforumets første møte.

Det vil fom. 2014 gjennomføres to møter årlig i dialogforumet. Tema for møtene vil variere, men
alle som er interessent i vindkraftrelaterte saker er velkommen til å delta. Alle deltakere står fritt
til å komme med forslag til tema og innledere for møtene.

Det første møtet vil fokusere på næringsutvikling og ringvirkninger av vindkraft, samt
skjæringspunktet mellom vindkraft og reiseliv. Det vil komme innledere fra vindkraftnæringen i
Finnmark samt en representant for reiselivsnæringen som skal si noe om deres erfaringer med

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr 964 994 218

Fylkeshuset Henry Karlsens plass 1 Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051

9815 VADSØ 9800 VADSØ
postmottak@ffk.no www.ffk.no



vindkraft. For øvrig vil det legges opp til diskusjon og gruppearbeid for å forsøke å avdekke

hvordan vi skal jobbe framover for å nå våre mål.

Ytterligere informasjon om arrangementet finnes i det vedlagte programmet for første møte.

Med hilsen

Jakob Nielsen Øien
energirådgiver



¥ FINNMARKFYLKESKOMMUNE
FINNMARKKUFYLKKAGIELDA
Næringsavdelinga
Ealdhusossodat

Vår dato: 01.07.2013

Arkivkode: ---

Gradering:

Vår ref: 201308126-1

Deres ref:

Saksbehandler: Jakob Nielsen
Øien
Telefon: +4778963093
jakob.nielsen.oien@ffk.no

Dialogforum for vindkraft i Finnmark

Sted:
Tidspunkt:
Tema:
Påmelding:
Påmeldingsfrist:

Hotell Nordkyn, Kjøllefjord
Tirsdag 20. august kl. 09.00
Næringsutvikling og ringvirkninger
oiia(affik.no

6. auqust

Program

	

09.00 Velkommen
Jakob Nielsen Øien, Energirådgiver Finnmark fylkeskommune

	

09.15 Ringvirkninger i utbyggingsfasen
Kjell Eliassen, Varanger Kraft

	

09.45 Ringvirkninger i driftsfasen
John Masvik, Finnmark Kraft

	

10.15 Befaring: Kjøllefjord Vindkraftverk —TBC
Informasjon v/ Fritz Evensen, Statkraft— TBC

	

11.30 Lønsj på Foldalbruket

	

12.30 Innledning til diskusjon: Vindkraft og reiseliv —tanker fra en reiselivsaktør.
Jan Olav Evensen, Arctic Coast / Visit Nordkyn

	

13.00 Tilbake til hotellet

	

13.15 Gruppearbeid: Ringvirkninger av vindkraft

	

14.00 Pause med kaffe/frukt

	

14.15 Gruppearbeid: Handlingsprogram 2014

	

15.00 Oppsummering 1videre arbeid
Jakob Nielsen Øien

	

15.30 Avslutning

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr 964 994 218

Fylkeshuset Henry Karlsens plass 1 Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 202 

Arkivsaksnr: 2013/1873-1 

Saksbehandler:  Øystein Somby-Solaas 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet  15.08.2013 

 

Orientering om årets investeringsprosjekter 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Vurdering 

Veiplanen 

Selv om bevilgningen til veiplanen ikke er et investeringsprosjekt velger rådmannen også å 

orientere om dette. Asfaltarbeidet gjennomføres i siste uke i juli. Skilt inklusiv oppsettingsarbeid 

til nye veier med navn blir bestilt. 

 

Omsorgssenter Tana bru 

Arbeidet er i henhold til fremdriftsplanen. Utomhusplan inklusiv sansehage er utarbeidet. Dette 

arbeidet var ikke med i opprinnelig prosjekt og krever tilleggsbevilgning. Det lages egen sak om 

dette når vi har oversikt over hele kostnadsbildet. 

 

Tana rådhus - oppgradering 

Første byggetrinn i arbeidet med rehabilitering av rådhuset er overlevert fra entreprenøren. 

Byggetrinnet omfattet toaletter/garderober, heis og fjernarkiv. 

Byggetrinn to har vært ute på anbud og kontrakten med entreprenøren er underskrevet. Arbeidet 

vil ferdigstilles sommeren 2014. Slik vi har oversikt over kostnadene i dag vil arbeidet bli 

gjennomført innenfor budsjettrammen/rammen i økonomiplanen. 

 

 

Elektronisk låsesystem 



Prosjektet har vært ute på anbud og gjennomføres i henhold til budsjett. 

 

Sirma skole – ny fyrkjele  

Prosjektet omfatter utskifting av fyrkjelen fra olje til elektrisk kjele. Arbeidet har vært ute på 

anbud. Det kom kun et elektroanbud og ingen anbud på rørarbeidet. Vi forhandler direkte med 

rørlegger så arbeidet gjennomføres som planlagt. 

 

Boftsa skole – nytt brannvarslingsanlegg og varmestyring 

Arbeidet er gjennomført. 

 

Miljøbygget – varmestyring til kinosalen 

Arbeidet er bestilt og gjennomføres i år. 

 

Brannstasjonen - ombygging 

Prosjektet er avsluttet i år. Brannstasjonen og verksted for BA har byttet plass, begge 

brannbilene og tankbilen har nå plass innendørs. Det er etablert bedre garderobeforhold for 

brannmannskaper og arbeiderne i anleggsavdelingen. Prosjektet var ute på anbud i 2012 uten at 

det kom inn anbud fra noen entreprenør. Vi måtte da engasjere håndverkere i egenregi for å 

utføre ombyggingsarbeidet. Dette var med på å fordyre arbeidet. I tillegg måtte de utføres mer 

arbeid som nye lysarmatur i verkstedhallen. Alt dette har medført at prosjektet har en 

budsjettoverskridelse på ca kr 300 000.  

 

Nytt FIG lager 

Prosjektet har vært ute på anbud, kontrakt med entreprenør er skrevet og arbeidet er igangsatt. 

Ferdigstillelse i oktober. Arbeidet vil etter de vi har oversikt over nå bli gjennomført innenfor 

budsjett. 

 

Skiippagurra avløpsrenseanlegg 

Dette prosjektet har sin opprinnelige bevilgning på kr 3 570 000 fra 2010. Sluttsummen ender på 

kr 4 300 000. Overskridelsen skyldes at prosjektet ble satt på vent fra 2010 til sommeren 2012 

som følge av uenighet om plassering av anlegget i forhold til Skiiippagurra bekken. Etter at det i 

2012 ble avklart at anlegget kunne etableres der det var prosjektert gikk arbeidet videre og 

renseanlegget ble tatt i bruk i desember 2012. Leverandøren av prosessanlegget har nå 

dokumentert at krav til rensegrad er oppfylt i henhold til kontrakt, prosjektet er dermed avsluttet. 

Renseanlegget er i ordinær drift.  

 

Austertana vannverk 
Gjenstår å installere to parallelle UV anlegg slik at vi oppnår to uavhengige hygieniske barrierer, 

nødstrømsaggregat og pumpehus nr to. UV anlegg er levert og installeres i august, det samme 

gjelder nødstrøm. 

 

Alleknjarg vannverk 
Alleknjarg vannverk har gått over i historien. Det leveres vann fra Lismajævre vannverk. 

Inntaksdammene er fjernet slik at bekken har fritt løp og vandringshinderet for fisk er fjernet. 

Røret vil bli liggende slik at det kan etablerers nødforsyning til gårdsbrukene dersom leveransen 

over elva svikter. Det gjenstår rehabilitering av deler av den gamle vannledningen, noe som er 

nødvendig ettersom vannledningen skal videreføres mot Polmak. 

Kommunen har søkt om tilskudd fra fylkeskommunen til prosjekt Sammenkobling av Alleknjarg 

og Lismajævri vannverk og har fått tilsagn om inntil kr 1 000 000. 

 

 

Vannledning Lismajavri vannverk 



Prosjektet gjennomført i egenregi og blir avsluttet i år. Tilleggsarbeid med å tilkoble to 

abonnenter gjenstår. 

 

Servicebygg Torhop 

Prosjektet har vært ute på anbud og det er inngått kontrakt med entreprenøren. Bygget 

ferdigstilles i november. 

Avtale om leie av bygget er inngått med Service- og rekrutteringsbygg Torhop SA. Tilsagn om 

tilskudd fra Sametinget går ut 15. september, men kommunen har søkt om fristforlengelse. 

 

Snuplasser ved to private veier med kommunalt vedlikehold 

Dette gjelder Sovveguolba og Båteng. Det er søkt om tillatelse fra Fefo som setter krav om 

kommunal overtakelse av hele veilinjen inklusiv snuplassene. 

 

Kunstgressbane 

Banen tatt i bruk, lagerbygg er ferdig. Det er bevilget penger for fremføring av vann og avløp til 

banen. Dette arbeidet vil bli gjennomført i løpet av høsten. 

 

Trafikksikkerhetstiltak 

Gatelys i Polmak er bestilt og monteres før lyssesongen starter. Fortau langs Per Fokstad 

geaidnu har vært ute på anbud og entreprenør er antatt. 

 

Elektronisk ledningskartverk 

Kommunen har engasjert en ingeniørstudent som sammen med en person fra BA, skal 

gjennomføre alt registreringsarbeidet og få dette inn i kartverket. Arbeidet vil i henhold til 

budsjett/økonomiplan pågå i 2013 og 2014. 

 

 

 



Deanu gielda – Tana kommune
Informasjons- og serviceavdelingen

Notat

Til: Jørn Aslaksen
Fra: Bill Sørensen

Referanse Dato

2013/1949-1 06.08.2013

Utarbeidelse av kommunalt innkjøpsreglement og anskaffelsesstrategi

Bakgrunn for saken

Tana kommune har pr. i dag ikke et gjeldende og oppdatert innkjøpsreglement. Erfaringsvis er 
innkjøp utfordrende og forutsetter en god kompetanse i forhold til regelverk. Det er forventet at 
en kommune skal forholde seg til lov om offentlige anskaffelser noe som stiller store krav til 
kompetanse, samt at det er nødvendig å ha et godt og tydelig innkjøpsreglement for egen 
organisasjon. Behovet for kompetanseheving gjelder på hele anskaffelsesprosessen, fra 
behovsbeskrivelsen via utlysing til kontrakt.  Revisjonens gjennomgang viser at vi ikke har gode 
nok rutiner, regelverk og kompetanse tilstede. Innenfor IT-området er det i dag etablert en 
rammeavtale som omfatter store deler av utstyr, hvor vi tillegg har brukt opsjonen i forhold til å 
foreta lisenskjøp/vedlikehold. Dette er et område der det fortsatt vil være behov for å inngå 
rammeavtaler på forskjellige tjenester og forbruksmateriell. Dette området har til nå ikke har hatt 
gode nok rutiner/kompetanse slik at her har det vært foretatt innkjøp av tjenester og varer som 
ikke har vært innenfor regelverket. Dette er det tatt tak i gjennom tilførsel av kompetanse og 
arbeid med nye rammeavtaler.
Selv om det er inngått innkjøpsavtaler/rammeavtaler på flere avtaleområder, er utfordrende for 
virksomhetsledere å ha oversikt over avtaleområdene og innholdet i avtalene.  
Dette tar vi grep om gjennom flere tiltak.

Tiltak:
a) Nytt innkjøpsreglement vedtas av kommunestyret oktober 2013

Det utarbeides nytt innkjøpsreglement skal være organisasjonens rammeverk for 
kommunens anskaffelsespolitikk. Saken meldes opp som egen sak til Kst til oktober 
2013. 

b) Utarbeides og innføres bruk av innkjøpsveileder med rutinebeskrivelser
Innkjøpsveilederen bygger på vedtatt reglement og det forutsettes aktivt bruk av DIFI sine 
sjekklister for kjøp under og over 100.000 .
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c) Etablere kompetanseteam for offentlige anskaffelser
Kompetanseteamet skal brukes til å veilede, gjennomgå og bistå i kommunens 
anskaffelser. Alle anskaffelser skal kvalitetsikres slik at de er i hht lovverk. 
Kompetanseteamet vil bestå at tre personer som har det største volumet av anskaffelser og 
som ut i fra dette vil ha størst anskaffelseserfaring og kompetanse.
Kompetanseteamet skal alle ha gjennomført sertifiseringskurs Offentlige anskaffelser( 
Nohr-Con eller tilsvarende) med oppstart oktober 2013. 

d) Etablere en database med oversikt over Tana kommunes innkjøpsavtaler
Det skal lages en enkel oversikt over de avtaler kommunen har og det skal etableres 
rutiner for vedlikehold av informasjonen.

e) Lage og etablere anskaffelsesstrategi
Anskaffelsesstrategien skal bygge på prinsippene til DIFI, og forutsettes bruk av DIFI sin 
veileder. ” En anskaffelsesstrategi er virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for 
anskaffelsesfunksjonen. Den viser hvilke endringer som skal prioriteres i de nærmeste årene fremover 
for at virksomheten skal nå sine overordnede og langsiktige mål”
Anskaffelsesstrategien med handlingsplaner planlegges å være etablert fra og med 
årsskiftet 2013/2014 , og vil består av  levende dokumenter som må holdes oppdaterte 
hele tiden.

Med hilsen

Bill Sørensen
Informasjons- og serviceleder


