
  
Felles politisk plattform for kommunestyre perioden 2011 – 2015 

Arbeiderpartiet, Felleslista - Oktasašlista, Sosialistisk Venstreparti og  
Sámeálbmot Bellodat/NSR Deatnu - Samefolkets Parti/NSR Tana 

 
Partene er enige om følgende punkter: 
 
1. Forplikter seg til å samarbeide om økonomiske saker (økonomiplan, budsjett, osv). 

Det skal gjennomføres opplæring av kommunestyrerepresentanter i arbeide med 
kommunebudsjett og økonomiplan tidlig i perioden. 

2. Har forpliktende målsetting om å redusere eiendomsskatten i løpet av valgperioden. 
Bunnfradraget økes fra 50.000,- inntil 200.000 for budsjettet 2012. Vi vil vurdere å fase ut 
eiendomsskatten i kommunevalgperioden for boliger og fritidsboliger i forhold til 
kommunens totale økonomiske situasjon. 

3. Deanu gielda – Tana kommune er en flerspråklig og flerkulturell kommune. Som en av de 
sentrale kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk, skal den politiske 
virksomheten i kommunen synliggjøre det ansvaret Deanu gielda – Tana kommune har for 
utviklingen av samisk språk og kultur. Norsk og samisk språk er likeverdige språk i 
kommunen. 

4. Synliggjøre Tana som en flerspråklig kommune. Herunder å stimulere til at flere kan lære 
seg finsk og russisk. 

5. Det skal settes av midler til samisk språkutvikling som OKU tildeler etter søknad. 
6. Samisk språk og kompetanse må kvalitetssikres i barnehager, skoler og innen 

eldreomsorgen. Kommunen skal ha tett samarbeide med de private samiske barnehagene 
og øke støttesatsen slik at det blir gode vilkår for samisk språkutvikling. Kommunen skal 
ha en tett dialog med sametinget for bruken av språkmidlene. 

7. Fortsette arbeidet med gjennomgang av stedsnavn i Tana med tanke på flerspråklig 
skilting. Dessuten skilting av steder og veier også på finsk der det er naturlig 

8. Sikre oppvekstsentrene i bygdene med barnehager, små- og mellomtrinnet i grunnskolen. 
9. Skal i perioden ha en vurdering om felles ungdomstrinn hvor det skal være en 

inkluderende og bred debatt. Økonomi må være underordnet, mens faktorer som for 
eksempel godt læringsmiljø og sosial kompetanse for elevene vektlegges. 

10. Videreføre grensesamarbeidet innen skole og barnehage mellom Sirma og Utsjok for å 
sikre gode vilkår for samisk språk og relasjoner mellom folk på tvers av riksgrensa.  

11. Videreutvikle kulturskolen og jobbe for etablering av samisk barneteater. 
12. Jobbe for flere ungdomsaktiviteter på ungdommens premisser. Få på plass driften av 

digital kino og styrke tilbudet på ungdomsklubben. 
13. Få på plass en nøktern og realiserbar kunstgressbane og rulleskiløype i nærheten av 

flerbrukshallen i tett samarbeide med Tana ballklubb, Tana skiskytterlag og Deanu Searat. 
14. Sette av midler til ungdomsrådets disposisjon. 
15. Det må settes av en fast post i økonomiplanen for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte 

tildeles etter søknad som behandles av OKU. 
16. Utvikle en eldreomsorg og øvrig omsorgstilbud som er i samsvar med brukernes behov og 

ønsker og som er fremtidsrettet både når det gjelder tjenester, kompetanse, arbeidsmiljø 
og helse. Samle tilbudet for de mest pleietrengende eldre i kommunesenteret i nærheten av 
Tana legesenter. Utfase institusjonsdriften i Austertana og Polmak når det er forsvarlig. 



Arbeidet med å styrke den hjemmebaserte omsorgen må settes i gang snarest og en 
prosess for etterbruk eller avhending av overskytende bygningsmasse må også igangsettes. 
Kommunestyret må sette av omstillingsmidler til næringsvirksomhet i Austertana og 
Polmak. 

17. Fjerne ufrivillig deltid spesielt innen pleie og omsorg. 
18. Samhandlingsreformen skal gjennomføres i Tana på en slik måte at man får sterk fokus på 

forebyggende helsearbeid i et bredt samfunnsperspektiv og at man får på plass flere lokale 
tilbud om helsetjenester. Dette må ses i sammenheng med den store satsingen innen pleie 
og omsorgssektoren som skal gjennomføres i Tana. 

19. Jobbe for å bedre forholdene for familier med funksjonshemmede barn, blant annet 
gjennom å forbedre avlastningstilbudet. 

20. Styrke det rusforebyggende arbeidet. 
21. Sette i gang tiltak for å stabilisere og på sikt øke bosettingen i Tana. Her kan det nevnes 

som eksempel, rekrutteringstiltak for å få nye innbyggere og tilbakeflyttere, ha ordninger 
med lån eller tilskudd for etablering av bolig, støtte til kompetanseheving og positiv 
markedsføring av kommunen. 

22. Rullere og vedta kommuneplanens arealdel i perioden. Få laget en prioriteringsliste for 
planer som skal gjennomføres i perioden. Få regulert inn flere hyttefelt i Tana også nær 
kommunesenteret. Kommunen skal også være positiv til ønsker om privat regulering av 
hytte og boligfelt. Videre sikre areal til Tana omsorgssenter. 

23. Være aktive innen næringsutvikling og sysselsetting. 
 Styrke kontakten mellom næringslivet og politikere. 
 Støtte opp om samarbeidstiltak innenfor reiselivsnæringen. 
 Få på plass nye attraktive næringstomter, både sentrumsnære og for publikumsrettede 

funksjoner samt nye tomter for industri. 
 Fortsette å arbeide for å få etablert flere offentlige arbeidsplasser til Tana, herunder 

samiske institusjonsarbeidsplasser. 
 Jobbe for kulturarbeidsplasser. 
 Rovdyrbestanden og selbestanden må holdes i balanse for å minske skadene for 

reindrifts-, fiske- og jordbruksnæringa. 
 Sørge for påfyll til primærnæringsfondet. 
 Jobbe for å forbedre rammevilkårene for arktisk landbruk. 
 Arbeide for at fjordfiskerne må få tilbake sin sedvanebaserte rett til å livnære seg av 

ressursene i de nære farvannene. Jobbe for å realisere kystfiskeutvalgets innstilling. 
 Videreføre ”Ung jobb” 
 Jobbe for å sikre felles renovasjonstjeneste for hele Øst-Finnmark gjennom ØFAS 

24. Jobbe for å styrke de fleksible videre- og etterutdanningstilbudene som gis i kommunen. 
25. Kommunen må ha som ambisjon at man gjennomfører tiltak i Energi, klima og 

miljøplanen slik at klimagassutslippene går ned og at energiforbruket reduseres der det er 
mulig. 

26. Det må jobbes for å videreføre arbeidet med å sikre Tanavassdraget mot forurensning. 
27. Jobbe for å forbedre oljevernberedskapen i Tanafjorden. Dette for å sikre Tanavassdraget, 

naturreservatet ved Tanaelvmunningen og fiskeressursene i Tanafjorden. 
28. Få til godt samarbeid mellom Tana kommune og Tanavassdragets fiskeforvaltning. 
29. Kartlegge det eksisterende løypenettet for motorisert ferdsel i utmark, gjøre mindre 

revideringer og forbedre merkingen av det åpne løypenettet. 
 Det må jobbes videre i samarbeide med sentrale myndigheter for å få på plass et 

regelverk for motorisert ferdsel som både ivaretar naturen og lokale 
høstingstradisjoner. 



 Utbedre barmarkstraseene for å forhindre erosjon. Jobbe for å få Fefo med i et 
pilotprosjekt for dette hvor Tana kommune er en prøvekommune. 

 Gå i ny dialog med Fefo for å få gjeninnført 5 kilometers regelen i Finnmark. 
30. Fremme trafikksikkerhetstiltak i hele kommunen og jobbe for gang-, sykkelstier og 

lyspunkt der behovene er størst. Prioritere gang og sykkelsti mellom Tana bru og 
Skiippagurra. 

31. Videreføre det påbegynte arbeidet med opprustning og asfaltering av kommunale veier. 
32. Jobbe for at alle innbyggerne i kommunen får tilgang på bredbånd. 
33. Gjøre livet bedre for funksjonshemmede gjennom videreføring av arbeidet med universell 

utforming ved å forbedre tilgjengeligheten til kommunale bygg. 
34. Overføre mere beslutningsmyndighet til hovedutvalgene samt gjenoppta 

saksordførerrollen når utvalg innstiller til kommunestyret. 
Saksområder som skal overføres hovedutvalg: 
- viltsaker (MLU) 
- plansaker innen idrett (OKU) 
- primærnæringsfond (MLU) 
- tilskudd til lag og foreninger (OKU) 

35. Det skal fortsatt jobbes for å forbedre servicen som gis til våre innbyggere i alle ledd. 
36. Synliggjøre kommunens funksjoner utad til befolkningen. 
37. Det skal gis god informasjon om status og fremdrift i vedtatte politiske saker. 
  
Forøvrig er partene enige om å ha felles drøftinger før viktige beslutninger tas. 
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