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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 15.06.2012 

Tid: 08:30 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Store  Ordfører   Arbeiderpartiet 

Jarle Andreasen  Medlem    Fremskrittspartiet  

  Tor Gunnar Henriksen          Medlem    Høyre 

  Hanne Iversen           Medlem    Arbeiderpartiet   

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

   

Oddvar Betten  Varaordfører  Sosialistisk venstre  

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Jan Hansen  Oddvar Betten  Arbeiderpartiet  

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

  

Stian Lindgård    Rådmann 

Tom Haukland     Møtesekretær (vikar for Britt Inger Olsen) 
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PS 54/12 Referater 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

 

Protokolltilførsel fra Tor Gunnar Henriksen: 

 

Det vises til F-sak 25/12 og brev fra Fylkesmannen datert 3.5.2012.  I brevet fremkommer at hevdsloven ikke kan 

brukes i forbindelse med kontraktløse bygg i utmark.  Dette er nye opplysninger, og formannskapet/planutvalget 

har, etter min mening, fattet sitt vedtak i sak 25/12 på feil grunnlag.  Jeg ber derfor om at saken tas opp til ny 

behandling på neste formannskapsmøte.  Det bør også vurderes om saken skal fremmes for kommunestyret. 

 

 

 

 

 

RS 29/12 Angående spørsmål om hevdsloven 

RS 30/12 Rasjohkhytta - saksbehandling, deres brev datert 19.4.12 

RS 31/12 Rasjokhytta igjen 

RS 32/12 Bokbuss særutskrift 

PS 55/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

 

Det ble oppfordret til bedre rutiner i forhold til utsending av saker til kommunestyret og formannskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

PS 56/12 Fond og ubrukte lånemidler 2012 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder:  

 

Det legges til grunn at gamle bundne fond, i hht vedlagt liste, avsatt i driftsregnskapet i 

realiteten allerede er oppbrukt. Bokført saldo på fondene føres derfor bort og avsettes til 

disposisjonsfondet. 
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Det legges til grunn at gamle bundne fond til investeringsformål, i hht vedlagt liste, i realiteten 

allerede er oppbrukt. Bokført saldo på fondene føres derfor bort og avsettes til et fond øremerket 

låneavdrag på lån tatt opp til finansiering av investeringer. 

 

Dersom det viser seg at midlene i noen av disse fondene ikke er oppbrukt slik det forutsettes, 

skal midlene føres tilbake til sitt opprinnelige fond. Dersom midlene deretter ikke blir brukt i 

tråd med tilsagn/forutsetningen innen utgangen av juni 2013 skal midlene betales tilbake til 

tilskuddsyter. Der dette ikke er praktisk gjennomførbart avsetes som beskrevet over - til 

disposisjonsfondet eller til låneavdrag.  

 

Der midlene er avsatt etter lov eller forskrift skal disse alltid følges. 

 

Nesseby kommune betaler ned gamle ubrukte lånemidler i hht vedlagt liste. Kr 24 272 benyttes 

til å dekke "overforbruk" av ubrukte lånemidler brukt til å finansiere egenkapitalinnskudd til 

KLP. 
 

 

 

 

PS 57/12 Årsregnskap 2011 og årsberetning 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Formannskapet kom med et felles forslag med endringer i forhold til administrasjonens innstilling: 

(Endringene i forhold til administrasjonens innstilling er understreket) 

 

Fremlagt regnskap vedtas som årsregnskap 2011 for Nesseby kommune. 

Fremlagt årsberetningen for 2011 vedtas. 

Årsregnskapet for 2011 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd fra drift) på 

kr 3 650 259,49. 

Regnskapet for investering viser et regnskapsmessig resultat på kr 0,- 

Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 3 650 259,49, disponeres slik: 

 

- Kr 65 000 avsettes til Barnevernssamarbeid  

- Kr 120 000 bevilges til Nesseby sokn 

- Kr 1 450 000 avsettes til låneavdragsfond. Administrasjonen skal benytte midlene til 

avdrag på kommunens langsiktige lånegjeld i hht finansforvaltningsreglementet, slik at 

det gavner kommunens samlede finansielle situasjon og kommunens økonomiske 

handlefrihet. 

- Kr 150 000 bevilges til vedlikehold av veier. Disse midlene er også søkbare for 

kommunens lag og foreninger. 

- Kr 465 259,49 avsettes til disposisjonsfond 

- Inntil kr 700 000 avsettes til behov for ekstra ressurser til teknisk virksomhet og 

hjelpetjenesten, og barnehagen.  Beløpet disponeres av rådmann. 

- Inntil kr 500 000 avsettes til opprusting av vann fortrinnsvis Nesseby og Mortensnes.  

- Kr. 200 000 avsettes til papirløs møtebehandling. 
 

 

 

Vedtak: 
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Formannskapets fellesforslag ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Formannskapet innstilling til kommunestyret lyder:  
 

Fremlagt regnskap vedtas som årsregnskap 2011 for Nesseby kommune. 

Fremlagt årsberetningen for 2011 vedtas. 

Årsregnskapet for 2011 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd fra drift) på 

kr 3 650 259,49. 

Regnskapet for investering viser et regnskapsmessig resultat på kr 0,- 

Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 3 650 259,49, disponeres slik: 

 

- Kr 65 000 avsettes til Barnevernssamarbeid  

- Kr 120 000 bevilges til Nesseby sokn 

- Kr 1 450 000 avsettes til låneavdragsfond. Administrasjonen skal benytte midlene til 

avdrag på kommunens langsiktige lånegjeld i hht finansforvaltningsreglementet, slik at 

det gavner kommunens samlede finansielle situasjon og kommunens økonomiske 

handlefrihet. 

- Kr 150 000 bevilges til vedlikehold av veier. Disse midlene er også søkbare for 

kommunens lag og foreninger. 

- Kr 465 259,49 avsettes til disposisjonsfond 

- Inntil kr 700 000 avsettes til behov for ekstra ressurser til teknisk virksomhet og 

hjelpetjenesten, og barnehagen.  Beløpet disponeres av rådmann. 

- Inntil kr 500 000 avsettes til opprusting av vann fortrinnsvis Nesseby og Mortensnes.  

- Kr. 200 000 avsettes til papirløs møtebehandling. 
 

 

PS 58/12 Årsbudsjett 2013, økonomiplan 2013 - 2016, milapæl 1 og 2 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

 

Endringer i administrasjonens innstilling som ble gjort i møtet.  

(Administrasjonen endret innstillingens punkt 4) 

 

4. Nesseby kommune bestiller utredning av alle vedlagte tiltak:  

 

Ansvar 21 Stab Ressursbehov ved å administrere fagdataprogram 

   Kvalitetssystem, internkontroll 

Ansvar 22 Økonomi Mulig bytte av personal-, lønns- og økonomisystem 2015 

Ansvar 24 SUV Flytting av bibliotekbuss/bibliotekbussgarasje til Ishavssenteret 

Ansvar 24 Oppvekst Fremme arbeidsmiljøet 

   Gratis skolefrukt 

   Ny giv 

   Brukerbetaling SFO 

   Brukerbetaling barnehage 

   Økt betaling for kost i barnehagen 

Ansvar 31 Hj.tj. Kristeteamsarbeid 

   Ruskonsulent – økning til 100 % stilling 

   Virksomhetsleder – fordeling arbeidsoppgaver ledelse/fag 

   Bytte av biler 

Ansvar 33 Pl/o Bytte av institusjonsmøbler 

   Innkjøp av senger 

   Innkjøp av 4 Wd 

Ansvar 33 Kht. Oppussing/renovering lokaler 

Ansvar 38 Teknisk Vedlikehold boliger 

   Opprusting av trapp inngangsparti rådhuset 

   Ferdigstillelse av sansehage 
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   Skifte av golvbelegg gang og rom helsesenteret 

   Skifte av nøkkelsystem helsesenteret 

   Utenomhusplan for helsesenteret 

   Opprusting av kjøkken helsesenteret  

   Lønnsmidler ingeniørstilling 

 

 

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt   

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder:  

 

1. Nesseby kommune tar konsekvensjustert budsjett til orientering. 

2. Nesseby kommune viderefører eksisterende mål og strategier jf. kommuneplanen. 

3. Nesseby kommune ønsker en årlig investeringsramme finansiert med nye årlige låneopptak på 8 millioner 

kroner.  

Følgende investeringer prioriteres i økonomiplanperioden: 

 

 4. Nesseby kommune bestiller utredning av alle vedlagte tiltak:  

 

Ansvar 21 Stab Ressursbehov ved å administrere fagdataprogram 

   Kvalitetssystem, internkontroll 

Ansvar 22 Økonomi Mulig bytte av personal-, lønns- og økonomisystem 2015 

Ansvar 24 SUV Flytting av bibliotekbuss/bibliotekbussgarasje til Ishavssenteret 

Ansvar 24 Oppvekst Fremme arbeidsmiljøet 

   Gratis skolefrukt 

   Ny giv 

   Brukerbetaling SFO 

   Brukerbetaling barnehage 

   Økt betaling for kost i barnehagen 

Ansvar 31 Hj.tj. Kristeteamsarbeid 

   Ruskonsulent – økning til 100 % stilling 

   Virksomhetsleder – fordeling arbeidsoppgaver ledelse/fag 

   Bytte av biler 

Ansvar 33 Pl/o Bytte av institusjonsmøbler 

   Innkjøp av senger 

   Innkjøp av 4 Wd 

Ansvar 33 Kht. Oppussing/renovering lokaler 

Ansvar 38 Teknisk Vedlikehold boliger 

   Opprusting av trapp inngangsparti rådhuset 

   Ferdigstillelse av sansehage 

   Skifte av golvbelegg gang og rom helsesenteret 

   Skifte av nøkkelsystem helsesenteret 

   Utenomhusplan for helsesenteret 

   Opprusting av kjøkken helsesenteret  

   Lønnsmidler ingeniørstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 59/12 Tertialrapport 1 – 2012 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 
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Vedtak: 

 

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder:  

 

Tertialrapporten tas til orientering 

 

Virksomheter som ser ut til å få et overforbruk på mer enn 300.000 ved årsslutt, skal iverksette 

nødvendige korrigerende tiltak for å bringe drifta innefor tildelt ramme før årsslutt. Der dette 

ikke er mulig uten å bryte med vesenlige forutsetninger i budsjettet skal det legges frem et 

forslag for kommunestyret til regulering av budsjettet på første møte etter sommerferien. Der 

skal det foreslås en tilpasninga av drifta til virksomhetens ramme slik at konsekvensene blir 

minst mulig. Som et alternativ skal det listes opp hvor store bevilgninger som trengs for å 

oppveie hver av konsekvensene beskrevet først, samt hvilke andre tiltak som kan iverksettes for 

å redusere overforbruket. Reguleringen må foreslås med inndekning. 

 

Alle investeringstiltak som er igangsatt i år eller som planlegges igangsatt i år og som ikke er 

med i investeringsbudsjettet for 2012 skal foreslås regulert inn sammen med finansieringen av 

tiltaket.  
 

 

 

 

 

PS 60/12 Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter - ekstra ressurser barnehagen 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Saken ble trukket fra sakskartet. Se innstilling årsregnskap 2011 og årsberetning med endringer i administrasjonens 

innstilling.  

 

 

Vedtak: 

 

 

 

PS 61/12 Kjell-Bjørnar Larsen - Søknad om tilskudd til kjøp av garnhaler 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Felles forslag fra Formannskapet.  

 

1. Nesseby formannskap innvilger Kjell Bjørnar Larsen et tilskudd på kr. 13 500,- til kjøp 

av garnhaler. 

2. Tilskuddet belastes samfunns og næringsutviklingsfondet 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av kostnader 

4. Hvis støtteobjektet selges eller tas i bruk til annet formål innen 5 år kreves tilskuddet 

forholdsmessig tilbakebetalt. 
 

 



Side 8 av 13 

Vedtak: 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets vedtak lyder:   

 

1. Nesseby formannskap innvilger Kjell Bjørnar Larsen et tilskudd på kr. 13 500,- til kjøp 

av garnhaler. 

2. Tilskuddet belastes samfunns og næringsutviklingsfondet 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av kostnader 

4. Hvis støtteobjektet selges eller tas i bruk til annet formål innen 5 år kreves tilskuddet 

forholdsmessig tilbakebetalt. 
 

 

PS 62/12 Boazu AS - Søknad om tilskudd til etablering av avregningssystem 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder:  

 

1. Nesseby kommune bevilger Boazu AS kr. 20 900,- til utvikling av avregningssystem for 

reinslakteri 

2. Tilskuddet belastes konto 147056.24435.325 – Ordinært næringsfond. 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader. 

4. Hvis selskapet legges ned, eller flyttes ut av kommunen eller hvis støtteobjektet selges 

innen 5 år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 
 

 

PS 63/12 Varangerkroa v/Leif Gunnar Opdahl - søknad om videreføring av 

skjenkebevilling for perioden 01.07. 12 - 30.06.-16 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

  

Formannskapets vedtak lyder:  

 

1. Varangerkroa v/Leif Gunnar Opdahl innvilges skjenkebevilling for øl/rusbrus, sterkøl, 

vin og brennevin fra og med 01.07.-12 – 30.06.-16. 

 

2. Leif Gunnar Opdahl og Jan Roger Opdahl godkjennes som henholdsvis styrer og 

stedfortreder for bevillingen til Varangerkroa v/Leif Gunnar Opdahl. 

 

3. Dersom kravene til vandel brytes eller det skjer brudd på alkoholloven, kan bevillingen 

inndras, jfr. alkohollovens § 1-8. 

 

4. Nesseby kommune har i k-sak 23/03 vedtatt egen forskrift om åpnings- og skjenketider 

som kan følges. 
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Åpningstider er som følgende: mandag – søndag kl 06.00 – 0300. 

Søndag fra kl 1300 – 0300. 

 

Skjenketider er som følgende: skjenking av øl/rusbrus/vin: mandag – lørdag  

kl 0900 – 0300. 

Skjenking av brennevin med de begrensninger som gjelder i alkohollovens § 4-4,  

sjette ledd: mandag – søndag kl 1300 – 0300. 

 

5. Bevillingshaver gjøres oppmerksom på at det årlig skal betales bevillingsgebyr som 

beregnes etter omsatt mengde alkoholholdig drikke. Bevillingshaver skal hvert år, 

uoppfordret sende inn oversikt over antall solgte liter alkoholholdig drikke. Oversikten 

skal være bekreftet av regnskapsfører. 
 

 

PS 64/12 Coop Marked Varangerbotn - søknad om fornyelse av salgsbevilling for 

alkoholholdig drikke med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent for perioden 

01.07.-12 - 30.06.-16 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

 

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets vedtak lyder.  

 

1. Coop Marked Varangerbotn gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke gruppe 1 

(alkoholholdig drikke med alkoholinnhold lavere enn 4,76 volumprosent) 

 

2. Salg av alkoholholdig drikke gruppe 1 selges fra kl 0900 – kl 2000 på hverdager og på 

dager før søn- og helligdager fra kl 0900 – 1800. 

 

3. Bevillingen gjøres gjeldende fra og med 01.07.-12 – 30.06.-16 

 

4. Bevillingshaver gjøres oppmerksom på at det årlig skal betales bevillingsgebyr som 

beregnes etter omsatt mengde alkoholholdig drikke. Oversikten skal være bekreftet av 

regnskapsfører. 
 

 

 

PS 65/12 Norasenteret - Valg av representanter til styre og representantskap 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Saken legges frem for kommunestyret uten innstilling fra Formannskapet. 
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PS 66/12 Supleringsvalg til IKA finnmark IKS representantskap 

Saksprotokoll i  -   

Behandling: 

 

Saken legges frem for  kommunestyret uten innstilling fra Formannskapet  

 

 

 

 

PS 67/12 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Saken legges frem for  kommunestyret uten innstilling fra Formannskapet.  

 

 

 

 

 

PS 68/12 TV-aksjonen  NRK Amnesty International 2012 - Opprettelse av 

kommunekomité samt bidrag til TV-aksjonen 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Fellesforslag fra Formannskapet. 

 

Følgende velges til kommunekomiteen for TV-aksjonen 2012: 

 

Leder:Britt Inger Olsen  

Medlem:Astrid Siiri. 

Medlem:Arild Johnsen  

Medlem:Oddvar Betten 

 

Som sekretær for kommunekomiteen foreslås Tom Ivar Haukland  

 

Nesseby formannskap bevilger kr 3000 til TV-aksjonen, Beløpet belastes ”Etter formannskapets bestemmelse”. 

 

Vedtak: 

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt  

 

 

Formannskapets vedtak lyder: 

 

Følgende velges til kommunekomiteen for TV-aksjonen 2012: 

 

Leder:  Britt Inger Olsen  

Medlem: Astrid Siiri. 

Medlem: Arild Johnsen  

Medlem: Oddvar Betten 

 

Som sekretær for kommunekomiteen foreslås Tom Ivar Haukland  

 

Nesseby formannskap bevilger kr 3000 til TV-aksjonen, Beløpet belastes ”Etter formannskapets bestemmelse”. 
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PS 69/12 TJENESTEAVTALER MELLOM nESSEBY KOMMUNE OG HELSE 

FINNMARK 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Saken utsettes og behandles den 19. juni i Formannskapet og kommunestyret.  

 

 

 

 

PS 70/12 Anette Smuk Buljo - Prosjekt Helsa Opp - Helsestudio i Varangerbotn 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Saken utsettes og behandles den 19. juni i Formannskapet og kommunestyret.  

  

 

 

 

 

 

 

PS 71/12 Godkjenning av detaljert reguleringsplan for gang- og sykkelsti Varangerbotn - 

Vesterelvnes 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Hanne Iversen og Jan Hansen fra Arbeiderpartiet fremmet forslag om alternativ 1: 

 

Alternativ 1 lyder:  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd vedtas detaljregulering for gang- og sykkelveg 

langs E6 fra Varangerbotn til Vesterelv med plankart datert 15.12.2011 og tilhørende planbeskrivelse 

med bestemmelser datert 12.6.2012. 

 

Reguleringsplanen er vurdert i henhold til naturmangfoldlovens §§ 1, 8-12. I følge høring, lokal 

kjennskap og Statens vegvesen sitt planarbeid finner kommunen at planen ikke er til hinder for 

Naturmangfoldslovens formål om å bevare bærekraftig utvikling av natur- og landskapstyper. 
 

 

Tor Gunnar Henriksen, Høyre fremmet forslag om alternativ 2.: 

 

Alternativ 2 lyder:  

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd vedtas detaljregulering for gang- og sykkelveg langs E6 

fra Varangerbotn til Vesterelv med plankart datert 15.12.2011 og tilhørende planbeskrivelse med bestemmelser 

datert 12.6.2012. 

2. Nesseby kommune anbefaler at Gang- og sykkelstien legges på østsiden av det gamle bakeriet på gnr. 10/45. 
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Reguleringsplanen er vurdert i henhold til naturmangfoldloven i planprosess med tilhørende høringsrunde. 

Kommunen finner at planen ikke er til hinder for Naturmangfoldslovens formål om å bevare bærekraftig utvikling 

av natur- og landskapstyper. 

 

Votering: 

 

Det ble votert over forslagene.  Formannskapet voterte til fordel for alternativ 1.  (Knut Store, Hanne Iversen og Jan 

Hansen, alle fra Arbeiderpartiet stemte for alternativ 1.)  (Tor Gunnar Henriksen fra Høyre og Jarle Andreassen fra 

Fremskrittspartiet stemte for alternativ 2. ) 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder:  

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd vedtas detaljregulering for gang- og sykkelveg langs E6 fra 

Varangerbotn til Vesterelv med plankart datert 15.12.2011 og tilhørende planbeskrivelse med bestemmelser datert 

12.6.2012. 

 

Reguleringsplanen er vurdert i henhold til naturmangfoldlovens §§ 1, 8-12. I følge høring, lokal kjennskap og 

Statens vegvesen sitt planarbeid finner kommunen at planen ikke er til hinder for Naturmangfoldslovens formål om 

å bevare bærekraftig utvikling av natur- og landskapstyper. 

 

 

 

PS 72/12 Flytting av bibliotekene til Varangerbotn 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.05.2012  

Behandling: 

 

Forslag fra Knut Store: 

 

 Saken utsettes.  

 

Votering: 

 

Forslaget fra Knut Store vedtas mot en stemme. (Tor Gunnar Henriksen, Høyre stemte i mot)  

 

 

Vedtaket lyder:  

 

Saken utsettes.  

 

 

PS 73/12 Krav om gjeninnføring av 5-kilometerssonen i Finnmark 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.06.2012  

Behandling: 

 

Fellesforslag fra Formannskapet om uttalelse: 

 

Formannskapet støtter forslaget fra Tane kommune om gjeninnføring av 5-kilometerssonen i Finnmark  

 

 

Vedtaket lyder: 

 

Formannskapet støtter forslaget fra Tane kommune om gjeninnføring av 5-kilometerssonen i Finnmark  
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Møtet hevet. 

 

Rett utskrift: 

 

Tom Ivar Haukland 


