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Tana Ballklubb
v/Eilif Basso
9845  TANA

Delegert vedtak
Formannskapet - nr.

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2013/2298 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 07.10.2013

Søknad om tilskudd til aldersbestemt fotball, KM finale

Vedtak:

Tilskudd til KM finale for aldersbestemt fotball avslås.

Begrunnelse:
Det er ikke avsatt midler i budsjettet 2013 til formålet.

Saksopplysninger: 
Tana Ballklubb søker om kr 7 000 for finalebanketten. 

Det er første gang det ble arrangert KM-sluttspillet for de aldersbestemte lag i Tana. 
Aldersbestemte lag er i alderen 12-15 år og arrangementet ble avviklet 28.september. 

I søknaden fremgår det at forberedelsene har pågått siden tildelingen ble kjent i begynnelsen av 
juli. Tana ballklubb forventer at ca. 180 spillere med ledere som kommer til Tana. Ankomst og 
registrering av spillere, utdeling av lagledermapper og fordeling av soveplasser, vil bli på 
Sameskolen, og noen blir å sove på menighetshuset. 

Klubben har produsert en egen KM avis i et opplag på 6 200 stk. Disse skal
distribueres via posten til husstander i Øst Finnmark. En avis vi håper gir en positiv 
markedsføring av Tana som en betydningsfull idrettskommune i Finnmark.

De første lagene med lengst reiseavstand ankommer Tana på fredags kveld. Her skal det serveres 
kveldsmåltid på fredag, frokost og lunsj på lørdag, og frokost på søndag før dem reiser tilbake til 
sin kommune. Dugnadsoppgaver er fordelt blant klubbens medlemmer.
På lørdags kveld er det felles Finalebankett for spillere, ledere og andre inviterte gjester på
flerbrukshallen. 
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Vurderinger:
Tana Ballklubb har gjennomført et arrangement som gir et godt bilde av Tana kommune som en 
idrettskommune. 

Det er ikke avsatt midler i budsjettet 2013 til formålet, søknaden avslås.

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
Utviklingsleder Rådgiver 
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Adalia Film&Media
Rådhusgt 11
3211  SANDEFJORD

Delegert vedtak
- nr.

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2013/320 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 04.10.2013

Søknad om tilskudd til bolyst-serie, film

Vedtak:
Søknad fra Adalia Film & Media om økonomisk støtte til produksjon av film «Bolyst» - en 
kortdokumentarserie for TV og nett avslås.

Begrunnelse
Det er i kommunens budsjett ikke avsatt midler for formålet. Kommunen forvalter heller ikke 
fond som kan nyttes for formålet.

Saksopplysninger
Adalia Film&Media, Sandefjord søker om kr 150 000 for å lage en 
kortdokumetarserie fra Tana om bolyst.

Søker påpeker at «Bolyst» skal bli en kortdokumentarserie for TV og nett. Serien
fokuserer på mennesker som er glad i jobben sin, livet sitt og området de bor i, 
aktiviteter for unge, kultur etc. Den fokuserer på næringsutvikling, integrering og livskvalitet.
«Bolyst» blir og en "feel-good" serie som fokuserer på mulighetene som finnes i en region. 
Som spennende arbeidsplasser, integrering av utenlandske familier, kulturtilbud
og friluftsliv/opplevelser.
Adalia Film&Media skal portrettere mennesker og miljøer som er godt fornøyde med livet 
de fører på hjemstedet, samt se på utviklingsmuligheter i regionen.

Serien blir produsert for landsdekkende TV. Og for nett vil den
bli tilgjengelig på alle fylkeskommunenes læringsplattform
www.ndla.no, som brukes i alle videregående skoler, samt på portalen www.bolyst.info
som Adalia Film&Media skal bygge opp.
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I tillegg vil filmen bli tilgjengelig på deres eget nettsted og tilgjengelig for bruk som innsalg av 
regionen.
Serien har primært unge og unge voksne som målgruppe, men også folk flest. 
Den vil bli produsert i høyeste broadcast standard.

Vurdering

Søknad fra Adalia Film & Media om økonomisk støtte til produksjon av film «Bolyst» - en 
kortdokumentarserie for TV og nett avslås.

Begrunnelse
Det er i kommunens budsjett ikke avsatt midler for formålet. Kommunen forvalter heller ikke 
fond som kan nyttes for 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
Utviklingsleder Rådgiver 



Har behov for e saknr, slik at jeg får saksbehandlet dette.
Britt
 

Fra: Irén Therese Lervik [mailto:iren@adalia.no] 
Sendt: 1. oktober 2013 14:50
Til: Britt Somby Solaas
Emne: Søknad til Bolyst-serien
 
Hei
Viser til hyggelig samtale.
Vedlagt søknaden på nytt. Det er også slik at vi kan lage programmet på samisk og få det oversatt på 
norsk om dere går for det.
 
Vedlagt to linker med nettutgavene til tre av filmene  som er ferdig i  et annet prosjekt vi nettopp har 
levert il NRK
og fylkeskommunenes elektroniske læringsplattform www.ndla.no som brukes i alle videregående 
skoler.
Denne serien skal ha samme distribusjon
 
http://video.adalia.no/ngu1.html  / Geolog NGU
 
http://video.adalia.no/hav1.html  / Biolog Havforskningsinstituttet
 
Vi har arbeidet med TV og nettserier i mange år. Dere kan se smakebiter på www.adalia.no under 
tjenester
drama og dokumentarer på tidligere kringkastede serier.
 
Håper dere blir med.
 
Mvh Irén Lervik, Adalia Film & Media, 907 43 709
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Liss Beate Mikalsen og Tommy Mikalsen
Skipagurra
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2013/2203 Øystein Somby-Solaas, tlf.: +4746400250 17.10.2013

Svar på søknad om gatelys

Vi viser til deres søknad mottatt av oss den 16.9.2014 hvor det søkes om montering av gatelys i 
eksisterende stolpe lang fylkesveien i Skiippagurra.

Det er ikke satt av penger i kommunens driftsbudsjett for etablering av nye gatelys. På bakgrunn 
av dette kan søknaden ikke innvilges. 

Med hilsen

Øystein Somby-Solaas
Avdelingsleder Bygg- og anleggsavdelingen
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Sandlia og Omegn Bygdelag ved Raymond 
Hildonen

9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2013/2378 Øystein Somby-Solaas, tlf.: +4746400250 18.10.2013

Angående gatelyspunkt i Sandlia og omegn

Vi viser til deres brev av 9. oktober hvor det anmodes om etablering av gatelyspunkt i Sandlia og 
omegn.

Tana kommune har ikke avsatt midler til etablering av spredte gatelys. Deres ønske om 
kommunalt bidrag kan derfor ikke imøtekommes.

Med hilsen

Øystein Somby-Solaas
Avdelingsleder Bygg- og anleggsavdelingen

Kopi til FSK som referatsak


