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Høring. Forslag til endring i forskrift av 04.02.2011 nr. 119 om lokal
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.
Saksprotokoll saksnr. 16/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 01.04.2014
Behandling
Ulf Ballo (AP) ba utvalget vurdere han habilitet i saken grunnet at han er styremedlem i Tana
Fiskeforvalting (TF). Ballo fratrådte mens utvalget vurderte hans habilitet. Utvalget erklærte
enstemmig Ballo som habil i saken.

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Miljø-, landbruks- og
utmarksutvalgets innstilling:
Tana kommune støtter Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i forskrift fra 2011
om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Kommunen legger til grunn at forslaget
vil gi klarere rammebetingelser for framtidig forvaltning av fisk og fisket i vassdraget.

Deanu gielda doarju Dálkkádat- ja birasdepartemeantta rievdadusevttohusa láhkaásahussii
2011:s mii guoská Deanu čázádaga guliid ja guolásteami báikkálaš hálddašeapmái. Gielda
vuođušta ahte evttohus bidjá čielgasat rámmaeavttuid guliid ja guolásteami hálddašeapmái
čázádagas boahtteáiggis.

Votering
Enstemmig vedtatt.



Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune støtter Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i forskrift fra 2011
om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Kommunen legger til grunn at forslaget
vil gi klarere rammebetingelser for framtidig forvaltning av fisk og fisket i vassdraget.

Deanu gielda doarju Dálkkádat- ja birasdepartemeantta rievdadusevttohusa láhkaásahussii
2011:s mii guoská Deanu čázádaga guliid ja guolásteami báikkálaš hálddašeapmái. Gielda
vuođušta ahte evttohus bidjá čielgasat rámmaeavttuid guliid ja guolásteami hálddašeapmái
čázádagas boahtteáiggis.

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune støtter Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i forskrift fra 2011
om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Kommunen legger til grunn at forslaget
vil gi klarere rammebetingelser for framtidig forvaltning av fisk og fisket i vassdraget.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Deanu gielda doarju Dálkkádat- ja birasdepartemeantta rievdadusevttohusa láhkaásahussii
2011:s mii guoská Deanu čázádaga guliid ja guolásteami báikkálaš hálddašeapmái. Gielda
vuođušta ahte evttohus bidjá čielgasat rámmaeavttuid guliid ja guolásteami hálddašeapmái
čázádagas boahtteáiggis.

Saksopplysninger
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i forskriften om lokal
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.
Forskriften regulerer arbeidet til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Dette organet ble
opprettet i 2011, samtidig med at forskriften trådte i verk, og fikk overført en rekke oppgaver
som tidligere var lagt til ulike statlige organer. Etter opprettelsen av TF har det vært uklarheter
omkring tolkningen av flere bestemmelser i forskriften. Uklarheten har dreiet seg om adgangen
til å skifte ut medlemmer av TF i valgperioden (§ 6), fellesmøtets funksjon (§ 8) og enkelte
aspekter tilknyttet avsetningsfondet (§ 11). Med bakgrunn i disse uklarhetene har departementet
fremmet et forslag til endringer i gjeldende forslag.
Høringsfristen er satt til 31. april 2014. Kommunestyret i Tana har i møte den 27.02.2014 bedt
om forlenget høringsfrist. Departementet har i e-post den 14.03.2014 svart at man «ikke finner å
kunne imøtekomme forespørselen om fristforlengelse til 30.juni. Det vises til
utredningsinstruksens punkt 5.2., som angir at den alminnelige høringsfrist er 3 måneder.
Departementet skriver videre at de kan «forlenge høringsfrister noe etter konkret forespørsel av
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vel begrunnede årsaker. En slik grunn kunne for eksempel være at første mulig
kommunestyremøte skulle holdes rett etter høringsfristen den 30. april. Noen slik begrunnelse
synes ikke å foreligge her, da kommunestyret møtes i april».
Saken fremmes derfor for behandling.
Lokale foreninger og bygdelag er høringsparter i saken på lik linje med kommunen. Høringssvar
fra disse sendes derfor direkte til departementet.
Nedenfor følger en gjennomgang av endringsforslagene:
§ 6 – Tanavassdragets fiskeforvaltning
I dagens forskrift heter det i § 6 tredje ledd at medlemmene «kan skiftes ut i funksjonsperioden».
Forarbeidene presiserer at dette gjelder når «særlige grunner» tilsier det, men dette er ikke tatt
inn i gjeldende forskrift. Departementet foreslår at presiseringen («særlige grunner») tas inn i
forskriften, og at det forskriftsfestes eksempler på hva som menes med dette.
Det foreslås videre et nytt femte ledd i § 6 med krav om avholdelse av årlige møter (laksemøter) for
alle med fiskerett i vassdraget. I møtene skal Tanavassdragets fiskeforvaltning informere om drift i
året som gikk og planer fremover. Møtet vil ha rådgivende karakter, og skal varsles i god tid. Saker i
tilknytning til forvaltningen, som ønskes behandlet, skal meldes inn til TF innen en oppgitt frist.
Møtene kan holdes samlet eller adskilt for de to kommunene, avhengig av hva praktiske hensyn
tilsier, men de skal avholdes nær hverandre i tid og ha samme dagsorden.

Ny § 6 blir dermed følgende:
«.. (3. ledd) Medlemmene skal oppnevnes innen utgangen av november i valgåret.
Enkeltmedlemmer, og stedfortredere, kan skiftes ut i funksjonsperioden når det
foreligger særlige grunner. Med særlige grunner menes personlige forhold, som sykdom,
flytting, sterke familiære hensyn og lignende, eller mangelfull oppfølging av vervets
oppgaver. Tanavassdragets fiskeforvaltning avgjør om særlige grunner foreligger.
.. (5. ledd) Det skal etter fiskesesongen holdes årlige, rådgivende møter (laksemøter) for
alle med fiskerett i Tanavassdraget, hvor Tanavassdragets fiskeforvaltning redegjør for
drift foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av
betydning for fisk og fisket. Varsel om laksemøtet skal kunngjøres i god tid før møtet».

§ 8- Fellesmøte for de fiskeberettigede
Det er i gjeldende forskrift regulert et eget fellesmøte for de fiskeberettigete (tidligere kalt
«lakseting»). Departementet foreslår å ta inn en presisering om dette fellesmøtets «rådgivende
funksjon» i forhold til det lokale forvaltningsorganet. TF skal ha ansvar for både å innkalle til
fellesmøter og for å lede disse møtene.
Det fremmes også forslag om en tilleggsbestemmelse om at det kan kalles inn til ekstraordinært
fellsmøte i løpet av perioden «dersom det skal foretas nyvalg av enkeltmedlemmer eller
stedfortredere etter § 6-3».

Ny § 8 blir dermed følgende:
«..(3. ledd) Medlemmene skal oppnevnes innen utgangen av november i valgåret.
Enkeltmedlemmer, og stedfortredere, kan skiftes ut i funksjonsperioden når det
foreligger særlige grunner. Med særlige grunner menes personlige forhold, som sykdom,



flytting, sterke familiære hensyn og lignende, eller mangelfull oppfølging av vervets
oppgaver. Tanavassdragets fiskeforvaltning avgjør om særlige grunner foreligger.
.. (5. ledd)Det skal etter fiskesesongen holdes årlige, rådgivende møter (laksemøter) for
alle med fiskerett i Tanavassdraget, hvor Tanavassdragets fiskeforvaltning redegjør for
drift foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av
betydning for fisk og fisket. Varsel om laksemøtet skal kungjøres i god tid før møtet».

§ 11 – Inntekter og oppgaver
I § 11 tredje ledd foreslås det at midler skal settes av til avsetningsfondet som sikkerhet for
forvaltning og drift i ”minst to år fremover”. Videre foreslås det at en eventuell utdeling til de
fiskeberettigete ikke nødvendigvis må skje hvert år, men minst hvert annet år.

Vurdering
Rådmannen vurderer det som positivt at departementet tar initiativ til en klargjøring av de
bestemmelsene i forskriften som det har vært uklarheter rundt. Endringsforslaget som nå
fremmes vil gi klarere rammebetingelser for den framtidige forvaltningen av Tanavassdraget,
noe som er viktig for hele Tanasamfunnet. En presisering av forskriften vil gi forvaltningen
nødvendig forutsigbarthet i sitt arbeid.
Departementet legger til grunn at endringsforslagene i all hovedsak er presiseringer av
intensjonen bak de aktuelle bestemmelsene slik de ble fremmet av Tanautvalget. Unntaket er det
årlige møte for alle med fiskerett (garnfiskere og stangfiskere). Rådmannen vurderer at et slikt
møte vil styrke demokrati og åpenhet i fiskeforvaltningen. Møtet sikrer innflytelse også for de
innbyggerne som ikke har garnfiskerett, samtidig som garnfiskerne får flere møtepunkt med
fiskeforvaltningen.
Rådmannen vil understreke hvor viktig det er at det tilrettelegges for åpenhet omkring
fiskeforvaltningens drift og virke. Det er særlig viktig i et vassdrag som har en så kompleks
sammensetning av forvaltning og fiskerettsgrupper som Tanavassdraget. Åpenhet hindrer
misforståelser og bidrar til bedre fellesskapsløsninger.
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Dato
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Høring. Forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av
fisk og fisket i Tanavassdraget
1.Innledning
Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 4.
februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.
Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF) ble opprettet i 2011 for å ivareta den lokale
forvaltningen av fisk og fisket i vassdraget. I forbindelse med opprettelsen ble en rekke
oppgaver, som tidligere var lagt til ulike statlige organer, overført til TF. Bakgrunnen for at
det var nødvendig med et eget forvaltningsorgan for Tanavassdraget er de spesielle
rettighetsforholdene i vassdraget. Disse skiller seg fra alle andre vassdrag i Norge fordi det er
to grupper rettighetshavere i elva, laksebreveierne, som har rett til å fiske med alle lovlige
redskaper, og øvrige innbyggere i Tana og Karasjok kommuner, som har rett til å fiske med
stang. Stangfiskerett har også bosatte langs sideelvene til Tana i Kautokeino kommune, samt
reindriftsutøvere under reindrift i elvedistriktet. TF skal forvalte fisken og fisket i elva på
vegne av begge disse rettighetshavergruppene i tråd med prinsippene for slik forvaltning som
er nedfelt i lakse- og innlandsfiskloven, naturmangfoldloven og retningslinjer gitt av offentlig
forvaltning.
Det foreslås mindre endringer i §§ 6, 8 og 11 i forskriften, da det i tiden etter vedtakelsen har
vist seg å være uklarheter omkring tolkningen av disse bestemmelsene. Uklarhetene har dreiet
seg om adgangen til å skifte ut medlemmer av Tanavassdragets fiskeforvaltning i
valgperioden jf. § 6, fellesmøtets funksjon jf. § 8 og enkelte aspekter knyttet til
avsetningsfondet jf. § 11. Endringsforslagene er i all hovedsak presiseringer av intensjonen
bak de aktuelle bestemmelsene, og innebærer etter departementets vurdering ingen vesentlige
realitetsendringer. Endringer i forskriften vil skje av regjeringen, gjennom en kongelig
resolusjon.

Postadresse
Postboks 8013 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kld.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 20
http://www.kld.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 882



Naturforvaltningsavdelingen

Saksbehandler
Heidi Ekstrøm
22245892

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for forslagene. Eventuell uttalelse til forslagene bes
sendt til Klima- og miljødepartementet, Avdeling for naturforvaltning, postboks 8013 Dep,
0030 Oslo innen 31. april 2014. I tillegg bes uttalelsene sendt pr. e-post til
heidi.ekstrom@kld.dep.no. Liste over høringsinstansene ligger ved.
2. Bosettingskravet i §§ 3 og 4
Departementet vil presisere at kravet til bosted i § 3 for de fiskeberettigede, og i § 4 for
personer med stangfiskerett innebærer at rettighetshaver må være registrert i Folkeregisteret
på den adressen som er utgangspunktet for rettigheten. Dette fremgår allerede av forarbeidene
til forskriften § 3 når det gjelder de fiskeberettigede, men er ikke nevnt spesielt for personer
med stangfiskerett etter § 4. Presiseringen innebærer ingen endring av de aktuelle
bestemmelsene.

3. § 6. Tanavassdragets fiskeforvaltning
3.1. Innledning
Det har oppstått sterk uenighet mellom rettighetshavere og TF omkring adgangen til å skifte
ut medlemmer av Tanavassdragets fiskeforvaltning i funksjonsperioden. Det er helt
nødvendig at regelverket på området blir presisert slik at lignende situasjoner kan unngås i
fremtiden. Departementet understreker at Tanavassdraget er et av verdens viktigste vassdrag
for atlantisk laks, både med hensyn til produksjon og fordi vassdraget har mer enn 30 genetisk
forskjellige bestander av laks. Tanavassdraget er i tillegg et grensevassdrag hvor de viktigste
beslutningene for forvaltningen av vassdraget treffes av Finland og Norge i fellesskap. TF
har, i tillegg til den privatrettslige forvaltningen av vassdraget, en sentral rolle i denne
prosessen gjennom sin rett til deltagelse i den norske delegasjonen i bilaterale forhandlinger
med Finland. TF har dessuten andre oppgaver og virkemidler av mer offentligrettslig karakter
jf. § 12 (oppsyn), § 14 (utestenging) og § 15 (saksbehandling og klage). Det er derfor ekstra
viktig med faste og forutsigbare rammer for TF som forvaltningsorgan.
3.2 Gjeldende rett
I dagens forskrift heter det i § 6 tredje ledd at medlemmene ”..kan skiftes ut i
funksjonsperioden”. Forarbeidene presiserer at dette gjelder når ”særlige grunner” tilsier det,
og departementet har i etterfølgende brev klarlagt hva ”særlige grunner”, etter departementets
oppfatning, innebærer.
3.3 Departementets forslag
Departementet foreslår at det i § 6 tredje ledd presiseres av at det kreves ”særlige grunner” for
at medlemmer i Tanavassdragets fiskeforvaltning skal kunne skiftes ut i løpet av
funksjonsperioden på fire år. Dette fremgår av forskriftens forarbeider, men ble ikke tatt inn i
forskriftsteksten ved vedtakelsen. Departementet finner det riktig å foreta denne presiseringen
i forskriften, for å hindre misforståelser i fremtiden.
Det anses videre nødvendig å forskriftsfeste eksempler på hva som menes med ”særlige
grunner”. Departementet har tidligere gjort dette i brevs form, som etterarbeider til forskriften,
men foreslår nå å innta eksempler direkte i forskriften. Med ”særlige grunner” menes
personlige forhold hos enkeltmedlemmet; som sykdom, flytting, sterke familiære hensyn og
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lignende. Det kan også gjelde mangelfull oppfølging av vervets oppgaver fra det enkelte
medlem, som gjentatt utelatelse av å stille på møter uten gyldig grunn, sterk illojalitet overfor
flertallets avgjørelser mv. Kommunene og de fiskeberettigete, samt medlemmet selv, kan
komme med innspill angående utskifting av enkeltmedlemmer, dersom de mener slike særlige
grunner for fratredelse foreligger. Tanavassdragets fiskeforvaltning avgjør om ”særlige
grunner” foreligger.
Det presiseres videre at adgangen til å skifte ut medlemmer av Tanavassdragets
fiskeforvaltning i funksjonsperioden gjelder enkeltmedlemmer. Tana og Karasjok kommuner
og de fiskeberettigete er gjennom forskriften gitt myndighet til å oppnevne medlemmene av
TF. Når medlemmene er oppnevnt, skal de representere TF i valgperioden, og ikke den
rettighetsgruppen de er utpekt fra. TF skal forvalte fisken og fisket i tråd med forskriftens
intensjoner, og ha et helhetlig utgangspunkt for de vedtak organet treffer. Medlemmer kan
ikke fjernes vilkårlig i funksjonsperioden, men skal sitte i de fire årene de er valgt for, dersom
ikke sterke personlige grunner mv. tilsier utskifting. TF må selv avgjøre om det foreligger
slike særlige grunner. Kommunenes og de fiskeberettigedes myndighet er i utgangpunktet
begrenset til å oppnevne representanter og eventuelt skifte dem ut ved neste valg. Noe annet
vil gjøre det svært vanskelig å drive en forsvarlig lokal forvaltning av fisken og fisket i
Tanavassdraget.
Det foreslås videre et nytt femte ledd i § 6 med krav om avholdelse av årlige møter
(laksemøter) for alle med fiskerett i vassdraget. I møtene skal Tanavassdragets
fiskeforvaltning informere om drift i året som gikk og planer fremover. Møtet vil ha
rådgivende karakter, og skal varsles i god tid. Saker i tilknytning til forvaltningen, som ønskes
behandlet, skal meldes inn til TF innen en oppgitt frist. Møtene kan holdes samlet eller adskilt
for de to kommunene, avhengig av hva praktiske hensyn tilsier, men de skal avholdes nær
hverandre i tid og ha samme dagsorden.. Begge grupper rettighetshavere er selvfølgelig fri til
å avholde egne møter når de måtte ønske, men da uten at det er regulert i forskrift.

4. § 8 Fellesmøte for de fiskeberettigede
4.1. Innledning
Etter opprettelsen av TF har det vært uenighet mellom TF og de fiskeberettigede om
fellesmøtets mandat og funksjon. Det er nødvendig med en presisering av disse forholdene for
å unngå uklarhet og konflikter om disse spørsmålene i fremtiden.

4.2. Gjeldende rett
Fellesmøte for de fiskeberettigede, jf § 3, er en delvis videreføring av det som ble kalt
”lakseting” før det ble etablert lokal forvaltning av Tanavassdraget. Laksetinget var et møte
hvor denne rettighetshavergruppen kunne ta opp forhold som spesielt angikk de
fiskeberettigede, for eksempel soneinndelingen. I tillegg kunne laksetinget uttale seg om alle
saker som angikk forvaltningen av fisk og fisket i vassdraget. Det meste av dette er videreført
i det som nå kalles ”fellesmøtet” i forskriften. I tillegg har fellesmøtet en sentral rolle fordi det
er på dette møtet de fiskeberettigedes velger medlemmer til 4.3. Departementets forslag
Det er nødvendig å presisere at i likhet med ”laksetinget”, som hadde en rådgivende funksjon
overfor statlige myndigheter, har fellesmøtet i all hovedsak en rådgivende funksjon i forhold
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til det lokale forvaltningsorganet. Det eneste unntaket er at fellesmøte velger medlemmer til
TF hvert fjerde år. Etter departementets vurdering er det nødvendig å understreke fellesmøtets
rådgivende funksjon gjennom å forskriftsfeste at TF både skal ha ansvaret for å innkalle til
fellesmøter og for å lede disse møtene.
Fellesmøtenes funksjon ble endret med vedtakelsen av det lokale forvaltningsorganet.
Fellesmøtet fungerer nå i hovedsak som valgmøter. I tillegg behandler fellesmøtet saker som
kun angår de fiskeberettigete etter § 3, som soneinndeling og utvisning jf § 7. Det er viktig at
alle vesentlige spørsmål vedrørende fisk og fisket i vassdraget drøftes av alle rettighetshavere,
og ikke bare av de fiskeberettigete. Samlende ”laksemøter” avholdes derfor hvert år, etter § 6.
Suppleringsvalg av enkeltmedlemmer kan foretas i funksjonsperioden ved at det innkalles til
ekstraordinært fellesmøte, jf § 8 siste ledd. Dette kan skje dersom det er behov for nyvalg av
enkeltmedlemmer eller stedfortredere etter § 6, 3. ledd.

5. § 11 inntekter og oppgaver
5.1.Innledning
Det har vært en del uro omkring TF sin budsjettering og bruk av midler, blant annet gjelder
dette forholdet mellom avsetting av midler til avsettingsfondet og utdeling av midler til de
fiskeberettigede. Midler på avsettingsfondet er først og fremst ment å være en sikkerhet for
fremtidig drift av TF, og for gjennomføring av de oppgavene TF har ansvar for.
5.2. Gjeldende rett
Paragraf 11 inneholder blant annet regler om hvordan TF skal benytte inntekter fra salg av
fiskekort og annet. Tredje ledd regulerer tilføring av midler til et avsetningsfond, og fordeling
av ubrukte midler mellom dette fondet og de fiskeberettigete.
5.3. Departementets forslag
I § 11 tredje ledd foreslås det at midler skal settes av til avsetningsfondet som sikkerhet for
forvaltning og drift i ”minst to år fremover”. Avsetningsfondet må bygges opp til et nivå som
gir slik sikkerhet før det er aktuelt med fordeling av et eventuelt overskudd. Det er viktig at
Tanavassdragets fiskeforvaltning setter av midler til år med dårlig inntjening, for eksempel
som følge av lavt fiskekortsalg.
Videre foreslås det at en eventuell utdeling til de fiskeberettigete ikke nødvendigvis må skje
hvert år, men minst hvert annet år. Dette for at TF skal slippe å måtte sende ut lave beløp til
rettighetshaverne hvert år, med de omkostninger dette har i form av porto, saksbehandlingstid
med videre.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet kan ikke se at forslaget til forskriftsendringer vil ha økonomiske eller
administrative konsekvenser av betydning, utover å sikre Tanavassdragets fiskeforvaltning
bedre mulighet til forsvarlig forvaltning og drift.

7. Forslag til forskriftsendringer
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§ 6. Tanavassdragets fiskeforvaltning
Tredje ledd skal lyde:
Medlemmene skal oppnevnes innen utgangen av november i valgåret. Enkeltmedlemmer, og
stedfortredere, kan skiftes ut i funksjonsperioden når det foreligger særlige grunner. Med
særlige grunner menes personlige forhold, som sykdom, flytting, sterke familiære hensyn og
lignende, eller mangelfull oppfølging av vervets oppgaver. Tanavassdragets fiskeforvaltning
avgjør om særlige grunner foreligger.
Nytt femte ledd skal lyde:
Det skal etter fiskesesongen holdes årlige, rådgivende møter (laksemøter) for alle med
fiskerett i Tanavassdraget, hvor Tanavassdragets fiskeforvaltning redegjør for drift
foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning
for fisk og fisket. Varsel om laksemøte skal kunngjøres i god tid før møtet.
Dagens femte og sjette ledd blir sjette og syvende ledd.

§ 8. Fellesmøte for fiskeberettigede
Bestemmelsen skal lyde:
Fellesmøte for fiskeberettigete jf. § 3, holdes samlet for Tana og Karasjok soner hvert fjerde
år etter innkalling av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Fellesmøtet velger de
fiskeberettigedes medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning,. Møtet ledes av
Tanavassdragets fiskeforvaltning.
Fellesmøte i forbindelse med valg av representanter til Tanavassdragets fiskeforvaltning
avholdes innen utgangen av november i året for kommunevalg.
Fellesmøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket.
Det kan ved behov innkalles til ekstraordinært fellesmøte i perioden, dersom det skal foretas
nyvalg av enkeltmedlemmer eller stedfortredere etter § 6, 3. ledd.

§ 11 Inntekter og oppgaver
Tredje ledd skal lyde:
Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for
fremtidig forvaltning og drift, i minst to år fremover. Fondet kan også benyttes til
ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig.
Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigede, jf. § 3, og
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25 % til avsetningsfondet. Eventuell fordeling til de fiskeberettigete skal skje minst hvert
annet år.

Med hilsen

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør
Heidi Ekstrøm
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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Justis- og politidepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sametinget
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Karasjok kommune
Tana kommune
Kautokeino kommune
Øst-Finnmark politidistrikt post.ostfinnmark@politiet.no
Lensmannen i Tana Postboks 127, 9845 Tana
Lensmannen i Karasjok Fitnodatgeaidnu 12, 9730 Karasjok
Samisk høyskole
Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier postmottak@sami.uit.no
Tanavassdragets fiskeforvaltning post@tanafisk.no
Laksebreveiere i Tanavassdraget SA, v/Jorunn Sottinen, Alleknjarg – 9845 Tana
sottinen@gmail.com
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges jeger- og fiskerforbund Finnmark
Tana jeger- og fiskerforening
Karasjok jeger- og fiskerforening
Tana næringsforening
Tana bondelag
Tana bonde- og småbrukarlag Bivdi Smørfjord, 9713 RUSSENES
Gáldu galdu@galdu.org
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Postboks 11, 9735 Karasjok
Deanučázádaga luossabivdosearvi DLBS, v/Hartvik Hansen, Fanasgietti – 9845 Tana
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Samenes Folkeforbund pepper@trollnet.no
Samenes Landsforbund
Sámi bivdo- ja meachástansearvi
Badje Deanu Siida
Fanasgietti Badjosiida
Reinbeitedistrikt 7/8
Reinbeitedistrikt 9
Reindriftsforvaltningen
Alleknjarg bygdelag
Algasvarre bygdelag
Austertana bygdelag
Birkestrand bygdelag
Båteng og omegn bygdelag
Holmesund og Gardak bygdelag
Holmfjell og Gulbojok bygdelag
Lavonjarg vel
Masjok bygdelag
Polmak bygdelag
Rustefjelbma og Boftsa bygdelag
Sandlia og omegn bygdelag



Seida og Luftjok bygdelag
Sirbmá gilisearvi/Sirma bygdelag
Skipagurra bygdelag
Tana bru vel
Torhop og Tarmfjord bygdelag
Vestertana kapell og bygdelag
Vestre Skiippagurra bygdelag
Valjok Biras
Bieskenjárga grendelag
Rája Gilisearvi
Anárjogaleagi biras/Anarjokdalens velforening
Dalabogi guovlu
Njáhkajávri hytteforening
Deanu Instituhtta Org., Fanasgieddi – 9845 Deatnu - Tana
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  : Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget
Kommunestyret

Utvalgssak
14/2014
22/2014

Møtedato
25.03.2014
10.04.2014

Veinavn på hovedveistrekningene i Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 14/2014 i Oppvekst- og kulturutvalget - 25.03.2014
Behandling
Fellesforslag fra leder Solbjørg Ravna(SFP/NSR), Olaf Trosten (SP), Cathrine Erke (FE/OL) og
Ellen Kristina Saba (H):
Vei
Del av E6
Del av E6
FV 890

FV 98
FV 895
Del av E6

FV 281

Strekning
Fra Deanušaldi / Tana Bru til Levajok
fjellstue
Fra kommunegrensa mot Karasjok til
Levajok Fjellstue
Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Berlevåg kommune
(Geadnjá / Gednje)
Fra Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Gamvik kommune
Fra Skiippagurra til riksgrensa mot
Finland
Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Unjárgga gielda/
Nesseby kommune
Ruostafielbmá / Rustefjelbma til
Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/
Kaldbakknes



Badje Deanu

Deanugeaidnu
Gednje

Idjávvoungeaidnu
Gollevárri
Várjjatgeaidnu

Gávesluokta

Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Vei
Del av E6
Del av E6
FV 890

FV 98
FV 895
Del av E6

FV 281

Strekning
Fra Deanušaldi / Tana Bru til Levajok
fjellstue
Fra kommunegrensa mot Karasjok til
Levajok Fjellstue
Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Berlevåg kommune
(Geadnjá / Gednje)
Fra Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Gamvik kommune
Fra Skiippagurra til riksgrensa mot
Finland
Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Unjárgga gielda/
Nesseby kommune
Ruostafielbmá / Rustefjelbma til
Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/
Kaldbakknes

Badje Deanu

Deanugeaidnu
Gednje

Idjávvoungeaidnu
Gollevárri
Várjjatgeaidnu

Gávesluokta

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget fremmer selv innstillingen til kommunestyret.

Saksopplysninger
På bakgrunn av at kommunestyret (KST) i møtet 27.02. besluttet at Oppvekst og kulturutvalget
(OKU) skal fremme saken om fastsetting av adressenavn for hovedveistrekningene til neste
KST den 10. april, fremmes saken for utvalget på nytt, for at OKU kan komme med en
innstilling til KST. Vedtaket i OKU var:



Rådmannen mener at navnene som vedtas på hovedveistrekningene, bør være enkle og lette å
uttale for alle, ut fra hensynet til rask responstid ved utrykninger. På bakgrunn av dette har
saksbehandler vært i kontakt med den samiske stedsnavntjenesten på Sametinget, for å få en
avklaring av enkelte spørsmål.
På konkret spørsmål om det er mulig å bruke samiske stedsnavn som adressenavn, var svaret
bekreftende. Det innebærer at navnene Geadnjá, Nuorggán osv. kan brukes som veiadressenavn.
Det ble imidlertid påpekt at en ut i fra slike navn ikke lenger kan se at det dreier seg om en vei.
En kan anta at det dreier seg om et sted. Navnet kan derfor være misvisende. Som alternativ til
endelsen ”-geaidnu” kan ”-luodda” brukes.
Når det gjelder bruk av sammensatte navn, eks. samisk forstavelse og norsk etterledd, som
Skaidiveien og Maskevarreveien, er dette noe som sterkt frarådes, selv om det ikke uttrykkelig
er forbud mot det i stedsnavnloven eller matrikkelloven. Fram til utvalgsmøtet vil rådmannen ta
problemstillingen med sammensatte navn opp med Kartverket og stedsnavntjenestene for
samiske og norske navn, for å få belyst om slike navn kan anbefales i Tana.
Vurdering
OKU vurderer saken på selvstendig grunnlag.
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Saksfremlegg

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
34/2014
23/2014

Møtedato
27.03.2014
10.04.2014

Vei, vann og avløp til Sieddáguolbanat industriområde
Vedlegg
1 Forprosjekt
2 Plan spillvann
3 Plan vannledning
4 Situasjonsplan vei
Saksprotokoll saksnr. 34/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag som formannskapets innstilling:
Infrastruktur til Sieddaguolbanat Industriområde utbygges etter følgende modell:
Alternativ I:
Arbeidet kan gjennomføres i sin helhet i løpet av siste halvår i 2014 og første halvår 2015. For å
gjennomføre etter dette alternativet må det bevilges penger allerede i år slik at hele arbeidet kan
konkurranseutsettes i sommer.

Votering
Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Infrastruktur til Sieddaguolbanat Industriområde utbygges etter følgende modell:



Alternativ I:
Arbeidet kan gjennomføres i sin helhet i løpet av siste halvår i 2014 og første halvår 2015. For å
gjennomføre etter dette alternativet må det bevilges penger allerede i år slik at hele arbeidet kan
konkurranseutsettes i sommer.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Infrastruktur til Sieddaguolbanat Industriområde utbygges etter følgende modell:
2014:
Framføring av vannledning
Utbedring av eksisterende avløpspumpestajon i Grenveien
2015:
Ny pumpestasjon i industriområdet
Avløpspumpeledning til eksisterende pumopestasjopn
Del av vei i industriområdet
Påfølgende år:
Videre utbygging av vei, vann og avløp i resterende industriområde i takt med
tomteetterspørselen.
Asfaltering av veier, gatelys etc
2. Utbyggingskostnaden i 2014 på kr 3 390 000,- finansieres ved låneopptak.
3. Kostnaden for 2015 og senere år innarbeides i budsjett 2015 og økonomiplanen.

Saksopplysninger
Kommunen er i gang med regulering av industriområde nord for Tana bru. Planarbeidet vil være
ferdig i løpet av 2014, slik at det vil være klart for salg av tomter fra årsskiftet.
Parallelt med planarbeidet har BA-avdelingen fått utarbeidet et forprosjekt for fremføring av
VA-anlegg til området. Totalkostnaden vil i henhold til forprosjektet beløpe seg til kr
8 720 000,- eks mva. Inkludert i prosjektet er vannledning fra området ved flerbrukshallen,
avløpsledning fra eksisterende pumpestasjon ved Fv98 i Grenveien (vis á vis Styro-Nor AS), ny
pumpestasjon i industriområdet og hovedveier i området inkludert asfalt.
Samlet kostnad er litt høyere enn antydet i forbindelse med årsbudsjettet. Det skyldes at det
legges opp til å grave to forskjellige grøftetraéer for vann og spillvann. Det kommer av at
vannledningen må tilknyttes et punkt der det er tilstrekkelig kapasitet. Den vannledningen som
føres fram til industriområdet må også ha kapasitet til å dekke behovet ved videre utbygging for
sammenkobling mot Vestre- og Østre Seida vannverk. På vannledningen vil det bli montert kum
hvor tilkobling til fremtidig boligområde nord for Flerbrukssenteret kan finne sted.
Alternativet til denne traseen er å grave grøft langs Per Fokstad geaidnu og Meieriveien, krysse
Ringveien og videre mot Fv98 og deretter gå i samme trase som avløpsledningen fram til
industriområdet. Ulempene ved å gå gjennom trafikkerte boligområder er større enn å grave
utenom foreslåtte trase. Kostnadsbildet vil også ha større usikkerhet når det gjelder graving i



asfalterte veier, avdekking og kryssing av kabler, kryssing av eksisterende vann- og
avløpsledninger og reasfaltering. Ved å etablere denne traseen vil det være en tilleggsgevinst at
kommunen får ringforbindelse for vannledningen i Tana bru.
På grunn av merarbeidet og usikkerheten med hensyn til kostnader og framdrift er dette
alternativet likevel ikke vurdert nærmere.
Kostnader til trafo i området er ikke inkludert i forprosjektet.
Den nye avløpsledningen skal ende opp i en eksisterende pumpestasjon. For å redusere faren for
tilbakeslag i spillvannsledningen til abonnentene i området bør eksisterende pumpestasjon
senkes. Et grovt anslag viser at kostnaden for dette arbeidet kan være opp mot 250 000,-.
Utbygging av området kan skje etter flere alternativer. De to mest aktuelle vil være:
Alternativ I:
Arbeidet kan gjennomføres i sin helhet i løpet av siste halvår i 2014 og første halvår 2015. For å
gjennomføre etter dette alternativet må det bevilges penger allerede i år slik at hele arbeidet kan
konkurranseutsettes i sommer.
Alternativ II:
Kun vannledningen føres fram til næringsområdet i 2014, arbeidet gjennomføres i egenregi.
Avløpspumpestasjon, avløpsledning og del av veien i området bygges i 2015. Sluttutbygging av
feltet deretter gjennomføres i takt med tomteetterspørselen. I dette alternativet kan etablering av
bygninger pågå samtidig som avløpsanlegget bygges, men ikke tas i bruk før avløpsledningen er
etablert.
Vurdering
Alle kapitalkostnader i forbindelse med investeringer i vann og avløp blir belastet
selvkostområdet. For å holde kostnadene for de eksisterende abonnentene på samme nivå som
tidligere må tomter selges slik at refusjon for vann og avløp kommer til fradrag i
avskrivningsgrunnlaget. Ved å investere nå og først få refusjonene og inntektene om mange år
vil øvrige abonnenter få høyere avgift enn nødvendig.
Rådmannen mener en trinnvis utbygging vil være å foretrekke. En trinnvis utbygging gjør at
kommunen kan utføre en del av anleggsarbeidet i egenregi, låneopptaket blir lavere og jevnes ut,
og avgiftsgrunnlaget for vann- og avløpsavgiften holdes nede.
Det er viktig at vannledningsarbeidet starter inneværende år slik at påtenkt sammenkobling
mellom Vestre Seida vannverk og Lismajævre vannverk kan skje i 2015. En slik
sammenkobling vil utløse mulighet for boligbygging i Vestre Seida.
Rådmannen anbefaler trinnvis utbygging i henhold til alternativ II ovenfor.
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1.

SAMMENDRAG

Tana kommune planlegger et nytt industriområde Sieddàguolbanat og i den forbindelsen ønsker de en
vurdering av kostnader for tilknytning av VVA-anlegg til det nye industriområdet. Samtidig skal det også
tilrettelegges for videreføring av vannledning til området Østre Seida, og klargjøres for tilknytning til
fremtidig boligfelt på vannledningstraseen mellom Tana bru og industriområdet.
Dette forprosjektet omfatter en teknisk/økonomisk vurdering av tiltaket med å tilrettelegge for VVAanlegg for industriområdet.

Arbeidene er kostnadsberegnet til:

x

Rammekostnader for tilknytning av VVA-anlegg til Sieddàguolbanat industriområde:
ca. kr 8 720 000,- eks mva.

l:\oppdrag 2013\1350001327 skisseprosjekt nytt va-anlegg sieiddàguolbanat, tana kommune\7-prod\k-var\dok\forprosjekt\forprosjekt
va_anlegg.docx
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2.

ORIENTERING

2.1 Beliggenhet
Området ligger nord for Tana bru langs RV98 ca. 2,0 km fra krysset E6/RV98 ved Tanabru.
2.2 Prosjektets omfang
Dette forprosjektet omfatter kostnader og tekniske løsninger for fremføring av vei, vann- og
avløpsanlegg til Sieddàguolbanat industriområde, herunder også pumpestasjon for spillvann.

2.3 Dagens situasjon
Industriområdet fremstår som er urørt terreng, og er relativt flatt. Det er ikke vann- eller
spillvannledninger som er tett opp til området. Slik som det fremkommer på figur 1 så er det noen
stier/terreng veier i området, disse er ikke tatt hensyn til i videre forprosjekt.
Området ligger på motsatt side av veien av Tana vassdraget.

Figur 1 dagens situasjon
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2.4 Fremtidig situasjon
Slik som det fremkommer av de mottatte planforslag, så er det et nytt industriområde som skal
etableres. Det er også tatt hensyn til et fremtidig boligfelt i nærheten, og ved fremføring av
vannledningen, er dette boligfeltet tatt med i planene.

Tilkopling
spillvann

Spillvannledning
Tilkopling vann

Pumpestasjon

Vannledning

Figur 2 Fiolett er industri, gult er fremtidig boligfelt
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3.

VA – ANLEGG

3.1

Eksisterende VA – nett
Tilkoblingspunktet for vann og spillvann er angitt av Tana kommune. Vi har ikke vurdert om anleggene
forut har tilstrekkelige kapasiteter for videre utbygning.

Figur 3 Fremtidige løsninger

3.2

Planlagte VA – ledninger
Vannledningstraseen er planlagt og tilrettelagt for fremtidig boligfelt via industriområdet og klargjort for
fremtidig videreføring til Østre Seida.
Vannledningstrase fra industriområdet til Østre Seida er ikke vurdert i dette forprosjektet.

Det må etableres en spillvannspumpestasjon i industriområdet som pumper spillvannet til eksisterende
spillvannsnett i Tana bru. Det er tatt hensyn til at det fremtidige boligfeltet skal tilknyttes
spillvannstraseen mellom industriområdet og eksisterende anlegg.
Oppdragsgiveren ønsker ikke overvannsanlegg tilknyttet industriområdet.
Vei, vann- og avløpsanlegg i industriområdet, samt pumpeledningstraseen er medtatt i
kostnadsoverslaget, men det er kun hovedledninger som er medtatt ikke stikkledninger.

3.3

Vannforsyning del 1
VA - anlegget er delt opp i 2 deler, hvor del 1 omhandler vannforsyning.
For videre vurdering antar vi vannledning Ø200 PE100 SDR11 mellom tilknytningspunkt for kommunalt
vannverk og industriområdet. Dimensjonen bør vurderes i et eventuelt detaljprosjekt når forbruk i
fremtidig boligfelt og området Østre Seida er kjent. Vannledningen tilknyttes eksisterende
vannledningsnett ovenfor eksisterende boligfelt.
Det bør etterstrebes at fremtidige vannledningsanlegg blir utbygd som ringledningsnett. Dette med
bakgrunn i leveringssikkerhet og kapasitet.
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3.4

Spillvannsanlegg del 2
VA - anlegget er delt opp i 2 deler, hvor del 2 omhandler spillvannsanlegget.
Det må etableres en prefabrikkert spillvannspumpestasjon for industriområdet iht. vedlagte skisser.
For uttrekk av spillvann fra industriområdet er det planlagt en pumpeledning Ø110 PE100 SDR11 og en
Ø160 PVC SN8 selvfallsledning som tilknyttes eksisterende anlegg i Tana bru. Rørdimensjon må
vurderes i en eventuell detaljprosjektering for industriområdet. Spillvannet pumpes ca. 600 meter, før
det videreføres til kommunalt nett med selvfall.
Ytterlige detaljering er forutsatt utført i forbindelse med detaljplanlegging av industriområdet.
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4.

VEI-ANLEGG

4.1

Vei-anlegg
Forprosjektet for veianlegg er basert på mottatte reguleringsplan.
Regulert veitrasé er vist på figur under, men noen mindre justeringer kan forekomme.

Figur 4 Industriområdet med veier.

Planområdet ligger helt opp til Riksvei RV98, slik som vist på figur 4. Det skal ikke gjøres noe med
RV98, etter de opplysninger som foreligger hos oss. Men oppbygningen og utformingene av vei/kryss
skal utføres etter vegnormaler.

4.2

Intern vei
Ut fra mottatt tegningsunderlag er asfaltbredden satt til 6,0 meter, og med skulder/grøft blir veibredden
total på 10,0 meter. Dette er lagt til grunne i kostnadsoverslaget.
Grøfter langs veiene er vesentlig, pga. snebrøyting og lede vann.
Avkjørsler er ikke vist på tegninger, men tomtene har direkte avkjørsel til adkomstveien.
Veibanen for veien forutsettes bygd opp av minimum 30 cm tykt forsterkningslag på avrettet
undergrunn av sand og grusmasser, 20 cm bærelag og med 3,5+2,5 cm asfaltdekke. Forsterkningslag
økes der det er bløtere underbygning.
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5.

MENGDEOVERSIKT VVA – ANLEGG

5.1

VA-Anlegg
Omfang av VA-anlegget er vist på vedlagte tegninger K-730-10-001 til 003

Dimensjon

Mengde

Vannledning

PE100 Ø200

1360 lm

Spillvannsledning

Ø 160mm, PVC

490 lm

PE100 Ø110

500 lm

Ø1400

2 stk

Pumpeledning
vann

spill-

Vannkummer

Ø 1000mm, nedstigningkum
Ø 400mm, inspeksjonskum

Avløpskummer

Innløpskum
stasjon

pumpe-

Pumpestasjon
Overløp for pumpestasjon:
Tett tank for overløp

Ø1400mm

5 stk
3 stk
1 stk

1 stk

10 m3

1 stk

5.2

Veianlegg
Omfang av Veianlegget er vist på vedlagte tegning S-761-10-010

Kryss mot RV98

Areal
Renske i grøft

Internvei

6680 m2

Asfaltdekke

3720 m2
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6.

KOSTNADER

6.1

Forutsetninger
Vi har gjort vurderingen ut fra tilsvarende prosjekt i området, justert for lokale forhold, blant annet
Høgtoppen boligfelt i Varangerbotn, der anbudsinnhentingen for prosjektet ble utført i sommeren 2013.
Vi gjør oppmerksom på at kostnadene kan variere fra prosjekt til prosjekt. En rekke variable forhold
påvirker de endelige kostnader, og gir betydelig usikkerhet i beregningen.
Kostnadsoppstillingen er delt i 2 deler + vei:
x
Del 1: Vannledningsanlegg
x
Del 2: Spillvannsanlegg inkl. pumpestasjon m/overløpsløsning
x
Vei internt i industriområdet med kryss
Antatt rammekostnad inkluderer utbygning av begge deler.

Følgende kostnader er ikke tatt med:
1
2
3

Prisstigning, dagens prisnivå er lagt til grunn.
Låneomkostninger, renter i byggetida og andre finansieringskostnader.
Eventuelle grunnerverv

6.2 Avgiftsberegning
Det er ikke medregnet merverdiavgift for utbygging av VA-anlegg for industriområdet, da Tana
kommune vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift når det bygges ut VVA-anlegg til bruk i sin
avgiftspliktige virksomhet.

6.3

Rammekostnader VA – anlegg, oppstilling

Del - 1
Kode Bygningsdel
1 Felleskostnader for VA
73 VA-anlegg
Ledningsanlegg og kummer
76 Vei - anlegg
Entreprisekostnad
Generelle kostnader (prosjektering, bygge8 led.)
Byggekostnad
9 Spes.kostnad, MVA avgift 0%
Prosjektkostnad
Sikkerhetsmargin, reserver, tillegg (ca 10%)
RAMMEKOSTNAD (AVRUNDET)

VVA-anlegg
Del - 2
Vei

240 000

330 000

2 350 000

3 280 000

Ikke medtatt

560 000
5 630 000
904 000
7 094 000
820 000
7 924 000
0
7 924 000
800 000
8 720 000

2 590 000

3 610 000

904 000
904 000

260 000
2 850 000
0
2 850 000
290 000
3 140 000

450 000
4 060 000
0
4 060 000
410 000
4 470 000

110 000
1 014 000
0
1 014 000
100 000
1 110 000
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Deanu gielda - Tana kommune
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2014/748-2

  : Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
24/2014

Møtedato
10.04.2014

Kontrollutvalgets årsrapport 2013
Vedlegg
1 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 6/14 - Kontrollutvalgets årsrapport 2013

Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2103 til orientering.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Tana har i møte 25.03.14 behandlet saken.
Det vises til vedlegg i saken.

Vurdering
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2013/1920-7



  : Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
25/2014

Møtedato
10.04.2014

Skatteoppkreverens årsrapport 2013 / Skatteetatens kontrollrapport 2013
Vedlegg
1 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 5/14 - Skatteoppkreverens årsrapport
2013/Skatteetatens kontrollrapport 2013

Kontrollutvalgets innstilling
Skatteoppkreverens årsrapport 2013/Skatteetatens kontrollrapport vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune tas til orientering.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Tana har i møte 25.03.2014 behandlet saken.
Det vises til vedlegg i saken.

Vurdering
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  : Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
26/2014

Referatsaker/Orienteringer - KST 100414

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering
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