
 

 

 

 

Referatsaker 

 
Deanu gielda / Tana kommune  

Formannskapet 

21.08.2014 

 

 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 

0301 OSLO   3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Varanger KraftNett AS 
Nyborgveien 70 
9815 VADSØ 
 
   
  

Vår dato: 13.06.2014     
Vår ref.: 201102457-71     
Arkiv: 611 Saksbehandler: 
Deres dato:    Inger Helene Waagaard Riddervold 
Deres ref.:    22959437/ 

ihw@nve.no         
 

132 kV Storvarden - Varangerbotn. Krav om tilleggsutredninger 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad og konsekvensutredning (KU) fra 

Varanger Kraft Nett AS om en ny 132 kV kraftledning mellom Storvarden og Varangerbotn av 

30.11.2012. Vi viser også til høringsmøter og befaring som ble avholdt i uke 10, 2014.  

I forbindelse med høring av søknaden mottok NVE 17 høringsuttalelser. I flere uttalelser kom det 
innspill om nye traséjusteringer, i tillegg var det enkelte innspill med ønske om ytterligere vurderinger 
av noen tema. Også i høringsmøtene kom det fram enkelte problemstillinger som bør belyses nærmere 
før det fattes konsesjonsvedtak. NVE synes det er positivt at folk engasjerer seg i saken og kommer med 
konstruktive forslag til justeringer og alternativer som kan være med på å redusere de lokale virkningene 
av den omsøkte kraftledningen. NVE mener flere av disse forslagene bør undersøkes nærmere. 

NVE ber på denne bakgrunn om at Varanger Kraft Nett AS utfører utredningene som er spesifisert 
nedenfor/redegjør for spørsmålene under, samt vurderer behovet for eventuell tilleggssøknad. 

Traséjusteringer 

Varanger Kraft AS skal vurdere mulige traséjusteringer i Kongsfjorddalen jf. innspill fra 
reinbeitedistrikt 7, Berlevåg og Båtsfjord reiselivsforum, hytteeiere i Kongsfjorddalen og Berlevåg 
kommune. 

For å øke avstand til bebyggelse har det kommet innspill om at ledningen bør bygges på østsiden av 
eksisterende ledning ved Buetjernet, framfor vestsiden som er omsøkt. NVE ber Varanger Kraft Nett 
vurdere innspillene fra hytteeiere i området og hvilke konsekvenser dette vil ha for resten av den 
planlagte traseen. 

På flere strekninger hvor det planlegges ny 132 kV, bygges det også ny 22 kV. Disse traseene er ikke 
samlokalisert, og NVE ber Varanger Kraft Nett om å se nærmere på muligheten for at disse ledningene 
parallellføres. Vi ber om at dette spesielt vurderes ved passering av Buetjern og Buevatn, jf. innspill fra 
Berlevåg og Båtsfjord reiselivsforum.  
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Varanger Kraft Nett skal i samråd med reinbeitedistrikt 6/5D vurdere mulige traséjusteringer inn mot 
Varangerbotn transformatorstasjon. I dette arbeidet skal også Statnett kontaktes, som planlegger ny 420 
kV mellom Skaidi og Varangerbotn transformatorstasjoner. 

Hvis det gjennom utredningsarbeidet fremkommer nye traséalternativer som det er aktuelt å 

omsøke, skal disse vurderes på samme nivå som de tidligere omsøkte traseene. Dette gjelder for 

alle utredningstemaer. Vurderte løsninger som ikke er aktuelle skal beskrives slik at det tydelig 

kommer frem hvorfor man har valgt å ikke utrede alternativet/alternativene videre. 

Kulturminner 

Kulturminnet med ID 73739, som er lokalisert mellom store og lille Buevatn, skal avgrenses. Det skal 
også gjøres en ny vurdering av konsekvensgraden for kulturminnet og traséalternativ 1.0 ved Buevatn. 
Videre skal det vurderes om alternativ 1.0 kan justeres for å komme utenom dette kulturminnet.  

Sikkerhet og beredskap 

Det skal gjøres en vurdering av risiko for at flom/skred/stormflo som følge av klimaendringer skal 
berøre Kobbkroken transformatorstasjon, jf. NVE Atlas. 

Annet 

Det skal utarbeides trasékart i målestokk 1:5000 i områder hvor ledningen planlegges i nærheten av 
bebyggelse. 

 

 

Med hilsen 

 

Siv Sannem Inderberg 
seksjonssjef 

Inger Helene Waagaard Riddervold 
rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.   
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  Kopi: Astrid  Karlsen, Flåkålivegen 110, 2625 Fåberg 
Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 BERLEVÅG 
Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 VADSØ 
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 ALTA 
Finnmarkseiendommen, FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ 
Fred N. Larsen 
Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 VADSØ 
Kirsti Richardsen  Hansen, Samfunnsgata 36, 9980 Berlevåg 
Kongsfjorddalen hytteforening v/Willy Andreassen, Storgata 36, 9980 BERLEVÅG 
May-Randi Myhre og Bjørn Nelson Nilsen, Skonsvikveien 15, 9980 Berlevåg 
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7010 TRONDHEIM 
Nesseby kommune - Unjárgga gielda, Postboks 40, 9840 VARANGERBOTN 
Reinbeitedistrikt 6 og 5 D Varangerhalvøya v/Frank Inge Sivertsen, Postboks 13, 9840 
VARANGERBOTN 
Reinbeitedistrikt 7/8 v/Brynly  Ballari, Ringveien 41, 9845 TANA 
Samediggi/Sametinget v/Thor-Andreas Basso, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK 
Statens vegvesen - Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
Statnett SF, Postboks 5192  Majorstua, 0302 OSLO 
Tana kommune - Deanu gielda v/Lars Smeland, Rådhusv. 3, 9845 TANA 
Telenor Norge AS v/Jan Ingvald Johansen, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU 
Terje  Hansen, olaf johnsensvei 12, 9980 berlevåg 

 

  
 

   

   

 



Registreres og skal som referatsak neste møte. 
 
Med hilsen
 
Sissel Marie Saua
Økonomisjef/skatteoppkrever
Tlf 46 40 02 21
 

Fra: Sigmund Engdal [mailto:Sigmund.Engdal@ks.no] 
Sendt: 23. juni 2014 09:52
Til: Kommuneøkonomene
Kopi: Rune Bye; Børre Stolp
Emne: VS: Statliggjøring av skatteoppkrevingsfunksjonen
Viktighet: Høy
 
Oversender til informasjon kopi av epost som i dag har gått fra KS til rådmennene i alle landets kommuner.
 
 
Med vennlig hilsen

 
 
 
 

Fra: Helge Eide 
Sendt: 23. juni 2014 08:45
Emne: Statliggjøring av skatteoppkrevingsfunksjonen
Viktighet: Høy
 
Finansdepartementet har invitert til pressekonferanse kl 10:00 i dag  med Finansminister Siv Jensen. Her vil 
Regjeringen legge frem sine planer om hvordan den fremtidige Skatteetaten skal organiseres. Regjeringen 
forslår en statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Vedlagt til denne mailen følger et brev fra 
Finansdepartementet til alle landets kommuner om hvordan Finansdepartementet ser for seg at denne 
prosessen skal gå. Jeg ber om at dette notatet videreformidles til ansatte i skatteoppkrevingsfunksjonene i 
kommunen slik at de ansatte er informert om innholdet i notatet når saken om statliggjøring blir offentlig 
etter kl 1000 i dag. 
 
 
KS sin interessepolitiske reaksjon på forslaget vil følge Landsstyret sin uttalelse om kommunereformen  fra 
sist møte 28. mai:
 
 
«Landsstyret mener det er galt i en slik prosess å gjøre skatteinnkrevingen statlig. Skatteinnkrevingen i Norge 
er svært effektiv og det er vanskelig å se at en statliggjøring vil forbedre den»

Sigmund Engdal
Spesialrådgiver
Special Adviser
  
Epost Email: Sigmund.Engdal@ks.no
Telefon Phone: (+47) 24 13 26 91
Mobil Cellular: (+47) 97 66 77 67
http://www.ks.no  
  

Beskrivelse:
cid:image001.gif@01CAEBC5.1ABF4DB0

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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Med vennlig hilsen

 
 

Helge Eide
Områdedirektør interessepolitikk
Executive Director
  
Epost Email: helge.eide@ks.no
Telefon Phone: (+47) 24 13 27 55
Mobil Cellular: (+47) 90 56 77 22
http://www.ks.no  
  

Beskrivelse:
Beskrivelse:

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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    Postadresse 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

postmottak@fin.dep.no 

 

Kontoradresse 

Akersg. 40 

Telefon 

22 24 90 90 

Org. nr. 

972 417 807 

Skattelovavdelingen 

Telefon 22 24 44 31/33 

Telefaks 22 24 95 11 

 

 
 

 

 

  Alle kommuner   

  

 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 
 14/3202 -    23.06.2014 

 

Informasjon om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til 

Skatteetaten   

 

1. Innledning 

Som ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning 

tar Regjeringen sikte på å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til 

Skatteetaten med virkning fra 1. januar 2016. 

2. Bakgrunn for beslutningen 

Regjeringen vil effektivisere offentlig sektor og bruken av fellesskapets ressurser, jf. 

Sundvolden- erklæringen. Med bakgrunn i dette har Regjeringen varslet og igangsatt 

flere tiltak for en bedre og mer helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning. Regjeringens 

hovedmål i arbeidet er: 

- redusert ressursbruk  

- forenkling for innbyggere og næringsliv  

- styrket bekjempelse av svart økonomi  

- bedre grensekontroll 

Regjeringen tar sikte på overføre senest fra 1. januar 2016 forvaltningen av særavgiftene 

og merverdiavgift ved innførsel fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Det er videre 

besluttet at Statens innkrevingssentral tas inn i Skatteetaten fra 1. januar 2015. Det 

arbeides også med å overføre ansvaret for forvaltningen av dokumentavgiften fra 

Kartverket til Skatteetaten og å gjøre om årsavgiften på motorvogn til en 

trafikkforsikringsavgift.  

Skatteetaten vil med disse tiltakene få et samlet ansvar for å fastsette, innkreve og 
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kontrollere skatter og avgifter.  

Overføring av den kommunale skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten innebærer at 

skatteinnkrevingen, føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontrollen legges til 

Skatteetaten og koordineres med tilstøtende og til dels overlappende oppgaver i 

Skatteetaten. Med dette tiltaket vil skatte- og avgiftsforvaltningen få en helhetlig 

samling i én etat.  

Samordning av skatteoppkreverne og Skatteetaten gir stordriftsfordeler både faglig, 

administrativt og for drift og utvikling av IKT-systemer. Skatteetatens innfordring av 

merverdiavgift og skatteoppkrevernes innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift kan 

samordnes. I stor grad omfatter dette de samme skyldnerne. Tilsvarende vil det gi en 

bedre og mer helhetlig løsning å samordne skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll 

med Skatteetatens kontrollvirksomhet. Et samlet ansvar hos Skatteetaten bør gi mer lik 

behandling av skattyterne og gi bedre rettssikkerhet. Det vil samtidig gjøre det enklere 

for de skatte- og avgiftspliktige ved at de får én etat å forholde seg til. 

Regjeringen har også besluttet å vurdere kontorstrukturen i Skatteetaten innenfor 

rammene av en god regional fordeling. Siktemålet er å styrke det faglige arbeidet på 

kontorene og å hente ut stordriftsfordeler. 

3. Om skatteoppkreverfunksjonen  

Skatteoppkreverne står for fellesinnkrevingen av de fleste direkte skattene som 

fastsettes av Skatteetaten. Skatteoppkreving brukes om de samlede oppgaver som 

ligger til skatteoppkreverfunksjonen:  

- Innkreving av inntektsskatt- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. 

Fellesinnkrevingen innebærer at skatteoppkreveren krever inn skatter og avgifter 

på vegne av alle skattekreditorene (staten, fylkeskommunene og kommunene). 

- Arbeidsgiverkontrollen omfatter primært kontrollen av lønnsområdet. Formålet 

med kontrollen er å påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir 

beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de bestemmelsene som 

gjelder. Siden likning av lønnstakere baserer seg på innsendt lønns- og 

trekkoppgave fra arbeidsgiver, er kontrollen svært viktig for å oppnå korrekt 

skattegrunnlag. 

- Føring av skatteregnskapet – skatteoppkreverne fører skatteregnskapet for den 

enkelte kommune i Skatteregnskapssystemet (Sofie). Skatteregnskapet avlegges 

månedlig for å fordele skatteinntekter til kommunene. 

Det er i dag 288 skatteoppkreverkontor som bruker om lag 1 415 årsverk på 

skatteoppkreving. Skatteetaten bruker 90 årsverk på å følge opp skatteoppkreverne. 

Skatteoppkrevernes oppgaver og plikter i forbindelse med skatteoppkrevingen følger av 

skattebetalingsloven1 med tilhørende forskrifter og Instruks for skatteoppkreverne. 

Etter skattebetalingsloven § 2-1 skal den myndighet og de plikter som er lagt til 

                                                 
1 Lov av 17. juni 2005 nr. 67, Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav 
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skatteoppkreveren i skattebetalingsloven, utøves av den kommunale 

skatteoppkreveren. Loven setter ingen krav til hvordan funksjonen skal organiseres 

internt i kommunene. Kravet er ikke til hinder for at flere kommuner har felles 

skatteoppkrever så lenge det føres ett skatteregnskap for hver kommune. 

Det er delt faglig og administrativt ansvar for skatteoppkreverfunksjonen. Det 

administrative ansvaret ligger i den enkelte kommune, mens Skatteetaten har ansvaret 

for faglig styring og oppfølging. Målet er en mer hensiktsmessig organisering av 

skatteoppkrevingen. Flere kommuner har etablert interkommunalt samarbeid, men det 

er likevel mange små fagmiljøer. Over 60 pst. av skatteoppkreverkontorene benytter to 

eller færre årsverk til skatteoppkreverfunksjonen.  

4. Oppdraget til Skattedirektoratet 

Skattedirektoratet har i brev av 23. juni 2014 fått i oppdrag å utrede hvordan 

skatteoppkreverfunksjonen skal organiseres i Skatteetaten. Direktoratet skal utrede 

hvordan skatteoppkreverfunksjonens oppgaver (arbeidsgiverkontroll, føring av 

skatteregnskapet og innkreving) skal organiseres i Skatteetaten for å oppnå en mer 

effektiv skatteoppkreving. Det må legges til rette for gode fagmiljøer og spesialisering. 

Kvalitet og rettsikkerhet i utførelsen av oppgavene skal underbygges. I utredningen 

skal den enkelte oppgave vurderes separat. 

Direktoratet skal utrede hvordan funksjonen kan overføres fra kommunen til 

Skatteetaten, herunder personalprosessen. Det skal også gjøres rede for behovet for 

endringer i regelverket som følge av overføringen. Spørsmålet om skatteoppkrevingen 

skal overføres har vært utredet tidligere, sist i 2004 (NOU 2004:12 Bedre 

skatteoppkreving) og i 2007 (NOU 2007:12 Offentlig innkreving). 

Direktoratet skal beskrive dagens oppgaver, prosesser og prosedyrer. Dette vil være 

utgangspunktet for vurderinger av hensiktsmessig organisering og lokalisering av 

oppgavene i Skatteetaten og en god overføring av oppgaven fra kommunene til 

Skatteetaten. Organisering og lokalisering av oppgavene må sees i sammenheng med 

Skatteetatens arbeid med å utrede ny kontorstruktur i etaten og at Statens 

innkrevingssentral tas inn i etaten. Det skal i utredningen vurderes å overføre nye 

oppgaver til Statens innkrevingssentral.  

Departementet legger til grunn at direktoratet organiserer arbeidet slik at kommunene  

og ansattes organisasjoner blir involvert på en hensiktsmessig måte, og i tråd med 

avtaler og regelverk. 

Skattedirektoratets utredning skal ferdigstilles innen 15. november 2014. Rapport og 

utkast til høringsnotat skal oversendes departementet innen samme dato. 

Finansdepartementet tar sikte på å sende Skattedirektoratets forslag på høring innen 

utgangen av 2014.  

5. Personalprosesser og medbestemmelse 

Det er en forutsetning at omstillingen skal skje i samarbeid med de tilsatte og deres 

organisasjoner.  
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Godt samarbeid krever gjensidig respekt for ulike parters roller og tillit mellom 

deltakerne. 

Rettslig utgangspunkt 

Reformen innebærer overføring av ansatte fra kommunalt tariffområde til statlig 

tariffområde. I tilsvarende omstillinger der oppgaver blir flyttet fra kommunal sektor til 

staten, har det vært praksis å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser som beskriver de 

ansattes lovmessige rettigheter ved overføring. Det vil bli lagt til rette for samarbeid 

med de tillitsvalgte slik det kommer til uttrykk i hovedavtalene for kommunene og 

staten.  

De ansatte som følger med fra kommunene til staten, vil måtte inngå ny arbeidsavtale 

med staten. De overførte arbeidstakerne har rett til å beholde de individuelle 

arbeidsvilkårene som følger av tariffavtalen den tidligere arbeidsgiver var bundet av. 

Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er 

bindende for den nye arbeidsgiveren og de overførte arbeidstakerne.  

Staten har gjennom hovedtariffavtalen punkt 5.8 fastsatt hvilken prosedyre som gjelder 

når staten overtar oppgaver og ansatte fra et annet tariffområde. Partene i staten er 

enige om at de overførte arbeidstakerne skal omfattes av hovedtariffavtalen, 

hovedavtalen, sentrale særavtaler mv. fra overføringstidspunktet. Mottakende statlig 

arbeidsgiver skal tidligst mulig, og ikke senere enn tre uker etter 

overdragelsestidspunktet, sende et skriftlig varsel til arbeidstakerorganisasjonene i 

den/de aktuelle tariffavtalen/-er som de overførte arbeidstakerne er bundet av. Varselet 

skal være en beskjed om at den nye statlige arbeidsgiveren ikke ønsker å bli bundet av 

den tariffavtalen/-er som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette innebærer at de 

kommunalt ansatte vil få sine lønns- og arbeidsvilkår regulert av hovedtariffavtalen i 

staten fra overføringstidspunktet. 

Den faglige begrunnelse for reformen er retningsgivende for overføring av personell. 

Utvelgelse av ansatte som skal følge oppgavene fra kommunene til staten, vil baseres på 

alminnelig praksis for slik utvelgelse. I samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte 

må staten og kommunene bli enige om en praktisk fordeling av ansatte basert på 

hensiktsmessige kriterier forankret i prinsippet om faktisk hovedtilknytning til den 

overførte del. Den endelige fordelingen av ansatte vil være basert på en totalvurdering 

av behovet for ressurser og kompetanse for å bidra til en god oppgaveløsning hos 

avgivende og mottagende arbeidsgiver. 

Det legges opp til å utrede organisasjons -, arbeids - og personalmessige sider ved 

overføring av skatteoppkreverfunksjonen nærmere, jf. tidligere omtalte oppdragsbrev 

med frist 15. november 2014. Utredningsarbeidet vil bli ledet fra Skatteetaten. 

Utredningen vil bli sendt på høring til berørte parter og interessenter. 

Informasjonsansvar 

Finansdepartementet har ansvaret for reformen og for å informere om saken. Det skal 

gis informasjon til berørte arbeidsgiverrepresentanter og til tillitsvalgte og 

arbeidstakerne. Vi viser til arbeidsmiljøloven §§ 16-5 og 16-6 som pålegger både 

tidligere og ny arbeidsgiver ansvar i den forbindelse. Informasjonen skal gis så tidlig 
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som mulig og skal inneholde informasjon om begrunnelse, fastsatt dato for overføring 

m.m. Vi viser til ordlyden i bestemmelsene. 

Prosess 

En viktig oppgave fremover vil være å etablere en god arena for samarbeid i 

gjennomføringen av reformen. Finansdepartementet vil innkalle partene til 

informasjonsmøte i august/september hvor videre samarbeid i gjennomføringsfasen vil 

bli diskutert. 

Informasjon til berørte vil bli vektlagt i prosessen. Det tas sikte på å etablere en egen 

temaside på regjeringen.no der det fortløpende publiseres dokumenter med relevans 

for prosessen. I tillegg forventes Skattedirektoratet å orientere løpende gjennom 

utredningsfasen. 

6. Lokalisering av arbeidsplasser 

Arbeidsplasser i kommunene vil påvirkes, men i svært liten grad lokalt tjenestetilbud. 

Det er naturlig og hensiktsmessig å bygge videre på kompetansen til de ansatte ved 

skatteoppkreverkontorene. Skattedirektoratet skal i sin utredning av hvordan 

skatteoppkrevingen skal organiseres, ha som mål at det skal opprettholdes en god 

regional fordeling av arbeidsplasser og et godt tjenestetilbud. Direktoratet skal legge til 

rette for at det kan skapes gode fagmiljøer og  attraktive arbeidsplasser der oppgavene 

samles.  

Direktoratet skal utrede de regionale virkningene av ny organisering av 

skatteoppkrevingen. Tiltaket må gjennomføres iht. «Retningslinjer for lokalisering av 

statlige arbeidsplasser» og sees i sammenheng med eget oppdrag om ny kontorstruktur 

i Skatteetaten.  

7. Økonomiske og administrative konsekvenser  

Departementet legger til grunn at overføringen av oppgavene vil medføre en vesentlig 

effektivisering av forvaltingen av skatteoppkrevingen, blant annet ved større og mer 

effektive fagmiljøer. Basert på tidligere analyser kan tiltaket gi mulighet til over tid å 

redusere ressursbruken vesentlig. Det vil påløpe kostnader til omstilling i en 

overgangsperiode. Overføringen av oppgavene vil også legge til rette for en mer digital 

forvalting og brukervennlige løsninger for borgerne. 

Skattedirektoratets utredning skal gi et konkret anslag på gevinstene, herunder også 

gevinster ved drift og forvaltning av IT-systemløsninger, og en klar plan for hvordan 

disse kan realiseres. Eventuelle forslag med bevilgningsmessig konsekvenser vil bli 

vurdert i den ordinære budsjettprosessen. Konsekvensen for staten og kommunen må 

analyseres.  

Skattedirektoratet skal utarbeide en plan for å realisere gevinstene.  
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8. Videre prosess 

Utredningene i Skattedirektoratet skal ferdigstilles innen 15. november 2014. Rapport 

og utkast til høringsnotat skal oversendes departementet innen samme dato. 

Finansdepartementet tar sikte på å sende saken på høring i desember 2014.  

Departementet legger til grunn at direktoratet organiserer arbeidet slik at kommunene 

og ansattes organisasjoner blir involvert på en hensiktsmessig måte. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Svein Gjedrem e.f. 

finansråd 

 

Amund Noss 

ekspedisjonssjef 
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Kopi: 

KS 

Hovedsammenslutninger i staten 

Forhandlingssammenslutninger i kommunene 

Forhandlingssammenslutninger i Oslo kommune 



 
 

Fra: Hakon Huus-Hansen [mailto:Hakon.Huus-Hansen@ks.no] 
Sendt: 23. juni 2014 13:21
Til: 'Dag.Reite@ringerike.kommune.no'; 'Øverby, Gro (Gro.Overby@modum.kommune.no)'; Jørn Aslaksen; 
'Solvi.Mathisen@batsfjord.kommune.no'; 'tor-martin.larsen@batsfjord.kommune.no'; 
'vibeke.richardsen@berlevag.kommune.no'
Kopi: Siri Tofte; Frode Lauareid
Emne: Evry-saken - orientering om status
 
Da kan vi melde at tingrettens dom i sin helhet er rettskraftig, dvs at alt arbeid med saken er avsluttet.
 
Vi takker for innsatsen underveis i en lang og krevende sak. Resultatet ble samlet sett bra. Kommunene har 
dom på at Evrys leveranse og opplæring var mangelfull, og at selskapet utviste erstatningsbetingende 
uaktsomhet ved implementering og opplæring. Det blir stående. At vi ikke klarte å føre tilstrekkelig bevis for 
grov uaktsomhet medførte at erstatningsbeløpene ble begrenset. Her hadde vi tro på at vi kunne nå frem i 
en ankesak, men vi har samtidig full forståelse for kommunenes vurdering av prosessrisikoen.
 
En del dokumenter som har vært utlånt fra kommunene vil nå bli returnert. Vi kontakter dere hvis vi er i tvil 
om noe i stedet kan makuleres.
 
Ta kontakt hvis det skulle oppstå spørsmål ifm utbetaling av domsbeløpene.
 
God sommer!
 
 

Denne e-post er kun beregnet for den person den er rettet til. E-posten kan inneholde taushetsbelagte opplysninger i advokat- og 
klientforhold. I tilfelle feiloverføring/feilsending skal e-posten slettes. Det gjøres oppmerksom på at enhver form for bruk av 
opplysningene ikke er tillatt. Vennligst kontakt avsender eller: marion.gjerdrum@ks.no eller ring 24 13 26 00.
 

Med vennlig hilsen
Siri, Frode og Hakon

Hakon Huus-Hansen
Advokat
Attorney at Law
  
Epost Email: hakon.huus-hansen@ks.no
Telefon Phone: (+47) 24 13 28 10
Mobil Cellular: (+47) 41 56 57 90
http://www.ks.no  
  

Beskrivelse:
Beskrivelse:
Beskrivelse:

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities
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Deanu gielda - Tana kommune 
Bygg og anleggsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 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

Hedeguohppi bygdelag
v/Karin Pettersen
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2014/1646 Øystein Somby-Solaas, tlf.: +4746400250 01.07.2014

Avslag på søknad om omgjøring av privat vei til kommunal vei

Vi viser til deres brev av 20.6.2014 hvor det søkes om omgjøring av privat vei til kommunal vei, 
og at kommunen overtar ansvaret for vedlikehold og brøyting.

Kommunestyret har vedtatt veiplanen hvor kommunale veier er angitt. Planen åpner ikke for 
kommunal overtakelse av private veier. Spørsmålet om kommunal overtakelse må behandles i 
forbindelse med rulleringen av veiplanen.

Det gis avslag på søknaden om at kommunen overtakelse av ansvaret for vedlikehold og brøyting 
med begrunnelse at det ikke er avsatt penger i budsjettet til dette formålet.

Med hilsen

Øystein Somby-Solaas
Avdelingsleder Bygg- og anleggsavdelingen

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.



Deanu gielda/Tana kommune
9845 TANA
Att: Øystein Somby Solås

Statens vegvesen

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Kristian øvernes - 78457346 2014/042169-004 2013/1276 03.07.2014

Oppfordring om trafikksikkerhetstiltak - nedsettelse av fartsgrenser
langs fylkesveger i Tana kommune

Beklager sent svar på denne henvendelsen.

Statens vegvesen, Vegavdeling Finnmark, vil se innspillene dere har på at arbeidsmøte i
august. Dere vil bli orientert om vedtak fattet på møtet.

Med hilsen

/

Kristian Øvernes

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Betongveien 9 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9515 ALTA Landsdekkende regnskap

Postboks 1403





8002 Bodø Org.nr: 971032081




9815 Vadsø





Telefon: 78 94 15 50





Telefaks: 78 95 33 52



Deanu gielda - Tana kommune 
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 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

Fylkesmannen i Finnmark
Statens hus
9815  Vadsø

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2014/51 Jørn Aslaksen, tlf.: 46400202 18.06.2014

Lovlighetsklage - ny skole ved Tana bru

Tana kommunestyre har i møte 27.02.2014 i PS 4/2014 behandlet lovlighetsklage om bygging ny 
skole ved Tana bru (kommunestyresak 84/2013), krevd av Ellen Kristina Saba, Ánde Trosten og 
Nancy Porsanger Anti.

Tana kommunestyre har i møte 27.02.2014 har fattet slikt vedtak:

Kommunestyret kan ikke se at vedtak fattet i sak 84/2013 er ulovlig. Lovlighetskontrollen 
oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse uten oppsettende virkning.

Krav om lovlighetskontroll, vurdering av lovlighetsklage, saksutredning 4/2014 og saksprotokoll 
i saken vedlegges. 

Rådmannen beklager på det sterkeste at vedtaket ikke har blitt ekspedert fylkemannen 
umiddelbart etter vedtak i kommunestyret. 

Med hilsen

Jørn Aslaksen
Rådmann

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg
1 Krav om lovlighetskontroll
2 Lovlighetskontroll - ny skole ved Tanabru
3 Vurdering av lovlighetsklage - vedtak om bygging av ny skole
4 Saksprotokoll KST - PS 4/2014
5 Saksprotokoll KST - PS 84/2013













FSK-rapport 2014
ver 13. aug.

Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv

1 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga godkjent FG

2 Godkjenning av saksliste ja Tilleggssak: suppleringsvalg FG

3 Godkjenning av protokoll fra 04.12.2013 ja Protokollen ble godkjent FG

4

Detaljregulering for nytt industriområde nord for flerbrukssenteret ved 

Tana bru: Offentlig ettersyn Ja Behandles 18. februar LS

5

Detaljregulering for nytt boligområde og gravplass nord for 

flerbrukssenteret ved Tana bru, Sieiddáguolbanat Ja Behandles 18. februar LS

6

Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - 

Skiippagurra: Offentlig ettersyn Ja Behandles 18. februar LS

7

Søknad om utvidelse av tomt i Deatnodearbmi industriområde ved 

Tana bru, gnr. 13 bnr. 292 Ja Vedtatt som foreslått LS

8

Søknad om tomt til garasje/ kontor og parkering/ oppstilling av 

maskiner og biler i Deatnodearbmi industriområde Ja Tildelt som foreslått LS

9 Søknad om boligtomt i Moseveien 2 ja Ble ikke tildelt tomt Ordførers dobbeltstemme. Partsbrev sendt. SOH

10 Høringsuttalelser - Utkast til regional transportplan 2014-2023 ja Høringsuttalelsen ble vedtatt som foreslått Vedtaket sendt pr epost den 14.02.2014 FE

11

Søknad om fradeling fra gbnr. 27/1 i Leirpollskogen - behandling etter 

plan- og bygningsloven ja Fradelingen ble innvilget IN

12

Klage på valgt fremgangsmåte for oppmåling og beregnet 

oppmålingsgebyr ja Klagen ble ikke tatt til følge. Partsbrev sendt SOH

13 Salg av bygningen etter Austertana eldresenter ja Vedtatt som foreslått Endelig vedtak i Kst ØSS

14 Kjøp av eiendom 36/57 i Seida beg Vedtatt som forseslått Skjøte underskrevet ØSS

15

Høringsuttalelse - Rapport fra arbeidsgruppe om brann- og 

redningsvesenets organisering og ressursbruk Ja Høringsuttalelsen vedtatt som foreslått Uttalelsen sendt Justis- og beredskapsdepartementet KN

16

Avtale om økonomisk påskjønnelse til Austertana omsorgsforening og 

Austertana sanitetsforening for arbeid knyttet til Austertana 

eldresenter ja Avtalen vedtatt som fremlagt

Utbetaling skjer etter at vedtak om salg er fattet. Saken legges frem til FSK 

møtet den 10.6.14 AS

17 Suppleringsvalg for Høyre ja Navn fremmes i KST til KST 27.02 FG

18 Referatsaker/Orienteringer - FSK 130214

18 RS1 Tingrettens dom i Evry-saken - ankespørsmålet Evry har anket bla a utmålingen av saksomkostninger JA

18

RS2 Evry-saken - ankespørsmålet. Evry har anket 

sakbehandlingskostnadene. JA

18

RS3 Pris på konsesjonskraft år 2014 for konsesjoner gitt etter 

10.04.1959

18 RS4 Statens vegvesens Handlingsprogram for riksveier 2014-2017

18 RS5 Gjenkjøp av konsesjonskraft for Kongsfjord kraftverk 2013

18

RS6 Brev fra Tana kommune - forslag til endringer i nasjonal forskrift 

om motorkjøretøyer Rådm og ordf orienterte litt om prosessen ang endringer i løypenett

18 RS7 Bifalt

18 Rådm: Legevaktnummer (egen, AMK, regionsamarbeid)

18 Rådm: Språksenter-tilskuddet, omgjøring

18 Rådm: Digforsk - har sagt opp avtalen i påvente av anbud

18 Rådm: Regnskapet 2013 I balanse etter strykninger. Avlegges innen fristen.

18

Rådm: Satellittelefon bestilles (10-11 000), samarbeid med andre som 

har

18 Rådm: Møte NVE og folkemøte Rahkkocearro vindpark

18 Ordf: Lysdesign for ny Tana bru, første møte avholdt

18 Ordf: er blitt med i referanse for kommunereform

18 Ordf: Fefo besøk mandag, fylkesmannen på tirsdag

19 Suppleringsvalg for Høyre (1) ja Navn fremmes i KST til KST 27.02 FG

20 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga ble godkjent I forlengelsen av dialogmøte med fylkesmannen FG

21 Godkjenning av saksliste ja Sakslista ble godkjent FG

22 Godkjenning av protokoll fra 13.02.2014 ja Protokollen ble vedtatt FG
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23

Detaljregulering for nytt industriområde nord for flerbrukssenteret ved 

Tana bru: Offentlig ettersyn Ja Alt 1 med to innkjørsler ble vedtatt LS

24

Detaljregulering for nytt boligområde og gravplass nord for 

flerbrukssenteret ved Tana bru, Sieiddáguolbanat Ja Som foreslått LS

25

Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - 

Skiippagurra: Offentlig ettersyn Ja Som foreslått. + nytt boligområde i V Seida. 50 m fra vasssdrag. LS

26 Referatsaker/Orienteringer - FSK 180214 ja FG

26 Ordf: hadde møte med Fefo 17. feb 2014 Spesielt om 5 km grensa. Barmarksløyper, jakt etc

26 Rådm: Om MDF-listverk på omsorgssenteret MDF er godkjent

26 Rådm: Bryteklubben har søkt om 40 000 til Tana cup. Søknaden ble etterlyst for behandling.

Dersom det er potter den passer til, vil den bli sendt dit. Dersom det ikke 

finnes budsjettmidler, avslås og RS FSK.

27 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga godkjent FG

28 Godkjenning av saksliste ja Sakslista godkjent, en tilleggssak FG

29 Godkjenning av protokoll fra 18.02.2014 ja Protokollen godkjent FG

30 Detaljregulering for g/bnr. 37/14 og 37/66, Bjørkelia Nordre Ja Planen sendes på høring Rebeke inhabil LS

31

37/220 - søknad om fradeling av parsell til boligformål med 

dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 19-2. Fradeling godkjent med tillegg om skuterløype/ferdselsvei til elva BA

32

Fornyet behandling - klage på kommunens vedtak av 07.03.13, saksnr. 

20/2013, søknad om fradeling fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida ja Ble tildelt tomt. Anmoder fylkesmannen om å ikke overprøve tildelingen. IN

33

Overdragelse av kirkelige eiendommer fra Tana kommune til Polmak 

og Tana kirkelige fellesråd ja Eiendommene ble overdratt som foreslått IN

34 Vei, vann og avløp til Siedd?guolbanat industriområde 2014/647 Ja Raskere utbyggingstakt, alt 1 ble valgt. Prosjektering er bestilt og arbeidetvil komme ut på anbud i år. ØSS

35

Tilskudd til utbedring av bredbåndforbindelsen strekningen Algasvarre 

- Vestertana Ja Tilskudd ble innvilget som foreslått Utbetalingsanmoding  signert og effektuert BS

36 Organisering av ungdomsrådet - medvirkning og reell innflytelse ja Saken ble utsatt til en helhetlig behandling av påolitisk organisering. Opmeldingen til KST 10.04.14 må tas bort. BSS

37 Høringsdokument - Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse 2014 - 2016 ja Som foreslått Sendt ut på høring BSS

38 Referatsaker/Orienteringer - FSK 270314 ja FG

38

RS8 Brev fra Tana kommune om høring - forskrift om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget Tatt til orientering

38 RS9 Søknad om tilskudd til motorhelg i Austertana Tatt til orientering

38 RS10 Søknad om støtte til helsesportsuka 2014 i Porsanger Tatt til orientering

38 RS11 Søknd om støtte til VAKE2014 ja Ble bevilget 10 000 til VAKE Se sak 38/2014 i FSK. Der finnes vedtaket. BSS

48 Rådm: Om fiberutbygging. Møtet med Varanger kraft

Om tilskudd og om Varanger krafts planer for utbygging. Også om 

Breiband og mobilutbygging. Bill utarbeider en uttalelse om mobilutbygging. BS

39 Høring hyttebygging i Utsjok Ordfører fikk fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse FI

38 Rådm: endringstolkning utskrevne beboere Om departementets brev. Møtet ble lukket under denne saken.

38 Rådm: kort om demens-husleie-kontrakter Godt mottatt, nesten alle kontrakter inngått

38 Rådm: budsjettet er manuelt periodisert månedlig Rapportdag 4. april

38 Ordf: Miljøverndep vil ikke forlenge høringsfristen TF Høringen behandles i MLU 1. april

38 Ordf: referansegruppe for kommunereformen Litt om saksbehandlingen. Fremleggelse fra ekspertgruppa 31. mars

38 Rådm: anmeldelsen Arne Pettersen Saken er i politiets hender.

48 Rådm: Anmeldelsen av forurensingssak Tatt til orientering Møtet var lukket

50 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga ble godkjent FG

40 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga godkjent FG

41 Godkjenning av saksliste ja RS15 løftes som sak. Sak 46 trukket. Tillegg RS 20/14 FG

42 Godkjenning av protokoll fra 27.03.2014 ja Protokollen godkjent FG

43

12/238 - klage fra nabo over tillatelse til tiltak, bygging av 

tomannabolig på tomt regulert til enebolig-/småhusbebyggelse. Klagen ble avvist BA

44 Finansiering vedtatt prosjekt Finansiering ble vedtatt SS

45 Indre-Finnmark Utviklingsselskap AS - Søknad om tilleggsbevilgning ja 25 000 ble bevilget fra FSK disp Utført 14/5 FE

46 Forespørsel om å leie Austertana eldresenter ja Esther trakk søknaden per sms. ØSS
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47

Tilskudd til utbygging av bredband for kunder i områder som ikke vil 

bli omfattet av mobil eller fiberutbygging Ja Ble bevilget 12.500 per tilknytning To søknader innvilget så langt BS

48 Referatsaker/Orienteringer - FSK 080514 FG

48 RS12 Ros analyse Varanger-KraftNett AS Tatt til orientering

48 RS13 Protokoll fra lønnspolitisk utvalg Tatt til orientering

48

RS14 Fullføring av Jernrosen Minnemonument 22 juli 2011 - Søknad 

om økonomisk bistand Tatt til orientering

48

RS15 Søknad om tilleggsbevilgning for ny utlysning av 

arkitektkonkurranse Løftes som sak 49

48 RS16 Svar på søknad om støtte til studietur til Barcelona Tatt til orientering

48 RS17 Høringsuttalelser fiberutbygging Tatt til orientering

48 RS18 Høringsuttalelse fiber Tatt til orientering

48 RS19 Høringsuttalelse - utbygging av fibernett i kommunen! Tatt til orientering

48

RS20 Forslag til fremtidig bruk og overtakelse av Austertana 

eldresenter Tatt til orientering Bygget legges ut for salg i juni.

48 Rådm: Fylkesmannen avviste å ta stilling til krav ifm tung bruker Drøftingsmøte med org på mandag. Advokat vurderer saken. Møtet var lukket

48 Rådm: Negativ beretning pga oversittet frist for årsberetning Tatt til orientering

49 Søknad om tilleggsbevilgning for ny utlysning av arkitektkonkurranse Ja Ble bevilget 100 000. Arbeidskirketomta må overføres til kommunen. Vedtak sendt søker BS

48 Rådm: Legevakttelefon - Egen eller AMK Tatt til orientering Vadsø er ikke aktuelle lengre

48 Rådm: Kommunalsjef for oppvekst, rektor sameskolen Tilbud er gitt for begge stillingene. Må rekruttere den andre.

48 Rådm: Se på effektene av å omgjøre demensenheten til sykehjem beg Kort vurdering av effektene

Det planlegges egen ”konferanse” om dette temaet senere i høsten i HOU. Alt 

for tidlig per dags dato å vurdere omgjøring, må samle mer erfaringer først 

og ta en grundig evaluering senere. AS

48 Rådm: Feier-samarbeid med Nesseby. Også mulig plan-samarbeid Tatt til orientering

48 Rådm: Noen byggesaker for Berlevåg Tatt til orientering

51 Godkjenning av saksliste ja

Sakslista ble godkjent. Tilleggsak tiltak ved sameskolen (sak 60). RS 20 

som ordinær sak i neste FSK. FSK ønske sak til neste møte, gjenbruk Austertana FG

52 Godkjenning av protokoll ja Protokollen ble godkjent FG

53 Søknad om fradeling fra gbnr 7/1 i Sirma ja Saken ble utsatt til den 10. juni. IDNI

54

Reguleringsplan for samekolen og flerbrukshall, Tana bru: Mindre 

endring Ja Ble vedtatt som foreslått LS

55 Detaljregulering for Hearggeguolbba industriområde: Sluttbehandling Ja Ble vedtatt som foreslått Saken sluttbehandles i kommunestyremøtet 12.juni LS

56

Detaljregulering for Bjørklia Nodre, g/bnr. 37/14 og 37/66 i Seida: 

Sluttbehandling Ja Ble vedtatt med tillegg Saken sluttbehandles i kommunestyremøtet 12.juni LS

57

Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - 

Skiippagurra: Sluttbehandling Ja

1) og 2) vedtatt + som Ulf foreslo. 3) a. og 4) vedtatt. Tillegg fra Hartvik 

vedtatt. Saken sluttbehandles i kommunestyremøtet 12.juni LS

58 Detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde ja Vedtatt som foreslått Avgjort i kommunestyret FE

59 Referater/orienteringer ja FG

60 Tiltak ved Deanu sámeskuvla før skolestart høsten 2014 Vedtatt som foreslått ORB

59 Rådm: tertialrapport muntlig og på skjerm

59 Rådm: Vardø-saken Gikk gjennom saken. Sannsynlig å saksøke Vardø.

59 Rådm: innkjøps- og ansettelsesstopp Kort om innsparingseffektene.

59 Rådm: kommuneproposisjonen Kort om propen.

59 Rådm: bassengalternativer Kort om bassengalternativene. Saken behandles til høsten.

60 Tiltak ved Deanu sámeskuvla før skolestart høsten 2014 beg Vedtatt som foreslått Arbeidene pågår, og vil være ferdig før skolestart. ORB

61 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga godkjent FG

62 Godkjenning av saksliste ja Sakslista godkjent med noen endringer Sak 65 trukket. Et par spørsmål. FG

63 Godkjenning av protokoll fra 28.05.2014 ja Korigeres at Sandra hadde meldt forfall prot.korrigert, ny utsendt 16.06 FG

64 Søknad om fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma ja Fradelingstillatelse gitt som foreslått, med endring av RBD 9 sin rettighet. IN

65 Etterbruk av tidligere Austertana eldresenter Saken trukket av Tom Ivar Utsi Må tilskrive initiativtakerne for å bekrefte JA

66 Regnskap og årsberetning 2013 Som foreslått med forbehold om KUT-godkjenning SS
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67 Folkehelse i Tana 2014-2016 - kunnskapsgrunnlaget ja BHS

68 Folkehelseplan 2014-2016 ja BHS

69 Referatsaker/Orienteringer - FSK 100614 FG

69 RS25 Brøyterode 1 og 3 - ending av avtale ØSS

69 RS26 Brøyterode 5 Alleknjarg ØSS

69 RS27 Brøying av rode 10 ØSS

69 RS28 Brøyting av rode 14 ØSS

69 Gebyr for reguleringsplan Bjørkelia Innspill om høyt gebyr

69 RS29 Brev ang brøyting i boligfelt i Sirma Mail fra Karen Inga Vars. Adm besvarer henvendelsen. ØSS

69 Hartvik: skjema for barmarksdisp Korrigere skjema for barmarksdisper, vektbegrensningene. Bill Sjekker opp JA
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Sak Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedinnhold Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv

1 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga ble godkjent FG

2 Godkjenning av saksliste ja Vegnavn. Uttalelse kystaksjonen. Høring TF-forskriften. Uoff sak sist. Korrigere tittel i sak 8. 6 før 5. FG

3 Godkjenning av protokoll fra 18.12.2013 ja Protokollen godkjent Tone og Per-Ivar signerer. FG

4 Lovlighetskontroll - ny skole ved Tanabru ja Som foreslått. Lovlighetsklagen ikke tatt til følge. Sendes til fylkesmannen JA

5 Salg av bygningen etter Austertana eldresenter nei Salg til høsten. SP sitt forslag m/tillegg. ØSS

6

Overgang mellom gammelt institusjonstilbud og nye 
omsorgsboliger med heldøgns pleie - mulig etablering av 
midlertidig kommunal tilleggsbostøtte ja Som foreslått fra HOU + indeksregulering. AS

7

Etablering av pilotprosjekt for å videreutvikle koplingen mellom 
handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel og budsjett og 
økonomiplan beg Mottatt tilsagn om skjønnsmidler kr. 300000 Påbegynt. Søknad om skjønnsmidler sendt 15. mars 2014. SOH

8 Etablering av frivilligsentral i Tana ja Frivilligsentralen etableres Søknad om finansiering sendt. BSS

9 Frisklivssentral - utviklingsarbeid ja Frisklivssentralen vedtatt Frisklivssentralen etablert BSS

10 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet ja Einar J., Terese N., Håkon H., Kjell Magne I Vedtak ekspedert 28.02 valgte + til sekr. Forliksrådet FG

11 Suppleringsvalg for Høyre ja Anette Opdahl nytt medlem i OKU vedtak ekspedert 28.02, alle liste ++ oppdatert FG

12 Suppleringsvalg for Høyre (1) ja Bjørn Breivik medlem i OKU vedtak ekspedert 28.02, alle liste ++ oppdatert FG

13 Referatsaker/Orienteringer - KST 270214 FG

13
RS01 Lovlighetskontroll - Tana kommunestyres vedtak i sak 
82/2012 om inhabilitet Tatt til orientering

13 RS02 Nytt valgoppgjør for Høyre,  7. vara i kommunestyret Tatt til orientering

13 RS03 Nytt valgoppgjør for Høyre, 8. vara i kommunestyret Tatt til orientering

13 RS04 Protokoll fra Kontrollutvalget 16.12.2013 Tatt til orientering

13 RS05 Uttalelse om flytting av NRKs kontor Tatt til orientering

17 Tvistesak om dekning av kostnader (Uoff) ja Vedtatt at fylkesmannen behandler tvisten Fylkesmannen ville ikke behandle tvisten. JA

13 Rådm: søkerlister kommunalsjefer og prosess Kort om ansettelsesprosessen Ikke vurdert å lyse ut på nytt nå. Kjører intervjuer først.

14 Navnesak hovedveger Ja OKU fremmer saken for neste KST
Saken vil bli fremmet for OKU i neste møte, slik at KST får saken til 
behandling i neste KST-møte. LS

15 Uttalelse kystaksjon ja Uttalelse vedtatt Vedtak ekspedert via epost ephorte 03.03.14 FG

16 Høring endring TF-forskriften Ja Ber om utsettelse Utsatt frist ikke innvilget AS

18 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga ble godkjent AI

19 Godkjenning av saksliste Ja
Nye saker: landbrukspolitisk uttalelse. Utbygging av fibernett. Info 
om flyktningesaken. Nytt basseng. Nye saker ble vedtatt. Ikke nytt basseng AI

20 Godkjenning av protokoll fra 27.02.2014 ja Protokollen ble godkjent Elle og Jon A signerer protokollen. AI

21 Høring: endring av forskrift TF Ja. MLUs støtte til endringene ble vedtatt.

Høringsuttalelse sendt den 22.04. til dept. Ulf habil mot 2 stemmer. 
Morten Blien forlot møtet. Helge habil mot 1 stemme. Morten tiltrådte 

møtet AS

22 Veinavn på hovedveistrekningene i Tana kommune Ja Veinavn ble vedtatt LS

23 Vei, vann og avløp til Sieddáguolbanat industriområde Full utbygging i 2014 ØSS

24 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 Tatt til orientering JA

25 Skatteoppkreverens årsrapport 2013 Tatt til orientering JA

26
RS06 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for 16 og 17 
åringer Tatt til orientering

26 RS07 Møteprotokoll kontrollutvalget 25.3.2014 Tatt til orientering

26 Rådm: status i flyktningesaken Jakob orienterte om status og besvarte spørsmål

26 Rådm: gravearbeider ifm Austertana vannverk Tatt til orientering

27 Landbrukspolitisk uttalelse ja Uttalelse ble vedtatt Uttalelse er sendt AI
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KST-rapport 2014
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Sak Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedinnhold Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv

28 Bredbåndsutbygging beg Bevilget 2 mill til fiber. Søknad sendt Post og Teletilsynet BS

29 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga ble godkjent Det var spørretime, spm fra pensjonistforeninga AI

30 Godkjenning av saksliste beg Sak 40 utsettes. AI

31 Godkjenning av protokoll fra 10.04.2014 ja Protokollen ble godkjent Solbjørg og Helge signerer protokollen AI

32 Detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde ja Planen ble vedtatt som fremlagt Kunngjort og vedtak sendt ut. FE

33
Detaljregulering for Hearggeguolbba industriområde: 
Sluttbehandling Nei FSK sin innstilling ble enst vedtatt. Anbefaling om 60-sone. Det gjennomføres drøftinger med Statens vegvesen og evt. mekling LS

34
Detaljregulering for Bjørkelia Nordre, g/bnr. 37/14 og 37/66 i 
Seida: Sluttbehandling JA Planen ble enstemmig vedtatt LS

35
Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - 
Skiippagurra: Sluttbehandling Ja Det ble vedtatt en plan med noen endringer Solbjørg ikke inhabil. Koml §40 3. b. LS

36

Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad til 

Fylkesmannen om forskriftsendring. beg Forskrift med endringer fra Høyre vedtatt. Ber om møte med fylkesmannen for å avklare videre arbeid. AS

37 Tiltak ved Deanu sámeskuvla før skolestart høsten 2014 beg Vedtatt å gjennomføre sikringstiltak Anbudsutsettes JA

38 Finansiering vedtatt prosjekt Finansieringen ble rettet opp SMS

39 Regnskap og årsberetning 2013 Innstillinga fra FSK og tillegg fra H enst vedtatt SMS

40 Årsberetning og særregnskap 2013 - TKE KF Utsatt. Revisjonen ikke ferdig i tide. JonA

41 Budsjettregulering 2014 - TKE KF Budsjettreguleringen ble vedtatt som foreslått JonA

42 Folkehelse i Tana 2014-2016 - kunnskapsgrunnlaget ja Vedtatt som fremlagt BSS

43 Folkehelseplan 2014-2016 ja Vedtatt som fremlagt BSS

44 RS08: Opprykk til fast representant i kommunestyret Tatt til orientering
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For finanstilsynets melding : 
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Pressemeldinger/2014/2_kvartal/Maksimal-beregningsrente-
i-livsforsikring/
 
Etter ferien kommer en quiz på denne grafen.
Ha en god pensjonssommer!
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