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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 15.12.2011
Tidspunkt: 10:00 – 22:15 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører FE/OL
Ulf Ballo Medlem AP
Arne Røberg Medlem AP
Randi Lille Medlem AP
Per Ivar Henriksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Liz Utsi Medlem AP
Kåre Breivik Medlem H
Ellen Kristina Saba Medlem H
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H (møtte fra kl. 13:30)
Karen Inga Vars Medlem V
Rebeke Tapio Medlem FRP
Laura Kjølås Medlem SV
Einar Johansen Medlem SP
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
Fred Johnsen Medlem SP
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Ansgar Aslaksen Medlem FE/OL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H (forfall til kl. 13:30)
Jan Steinar Jessen Medlem H 
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Tor Asle Varsi Medlem AP
Brynly Ballari Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
John Øystein Jelti Tor Asle Varsi AP
Marit Kristine Knotten Jon Arild Aslaksen AP
Helge Samuelsen Tone O. Kolstrøm/Jan S. Jessen H
Marit Johansen Brynly Ballari H
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Merknader
Ungdomsrådets representanter i kommunestyret, Jon-Christer Mudenia og Nils Kristian 
Winther, var til stede i deler av møtet. 

Tone Orvik Kollstrøm (H) hadde forfall fram til kl. 13:30, og tiltrådte under behandling av PS 
121/2011. Varamedlem Helge Samuelsen (H) møtte for Tone O. Kollstrøm i hennes fravær, 
samt for Jan Steinar Jessen for resten av møtet. 

Liz Utsi (AP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 125/2011 grunnet 
reintelling, fra kl. 14:30 og for resten av møtet. Varamedlem Torill Klogh (AP) tiltrådte møtet 
fra samme tid og for resten av møtet.

Ellen K. Saba (H) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 125/2011 
grunnet juleavslutning i barnehagen, fra 15:30. Saba tiltrådte møtet igjen kl. 16:15.

Laura Kjølås (SV) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 125/2011, fra kl. 
16:00 til 16:30, samt fra kl. 17:20 til 17:50.

Nancy Porsanger Anti (SP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 
125/2011 grunnet henting av barn, fra kl. 16:30 og for resten av møtet. Varamedlem Merete 
Sabbasen Helander (SP) tiltrådte møtet under behandling av PS 125/2011, fra kl. 17:00 og for 
resten av møtet.

Arne Røberg (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling 126/2011 grunnet arbeid, 
fra kl. 20:05 og for resten av møtet.

John Ø. Jelti (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av 127/2011 grunnet 
avtaletime, fra kl. 20:15 og for resten av møtet. 

Før behandling av PS 127-138/2011 gikk valgnemnda i møte for å komme med innstillinger til 
kommunestyret i valgsakene.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Frode Gundersen Sekretær 

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Frank M. Ingilæ (AP) Liz Utsi (AP) Helge Samuelsen (H) 
Ordfører
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 117/2011 Godkjenning av innkalling
PS 118/2011 Godkjenning av saksliste

PS 119/2011 Godkjenning av protokoll fra 17.11.2011
PS 120/2011 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-

2015
2010/1892

PS 121/2011 Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet 2011/2370

PS 122/2011 Inndekning primæringsfond 2010/1568
PS 123/2011 Årsberetning og særregnskap 2010 - TKE KF 2011/1373

PS 124/2011 Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 TKE KF 2011/2731
PS 125/2011 Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 2011/1968

PS 126/2011 Navneendring Norasenteret 2011/2536
PS 127/2011 Retningslinjer for barn og unges representant i 

behandling av plansaker
2011/2252

PS 128/2011 Valg av Dispensasjonsutvalg 2011-2015 2011/2257

PS 129/2011 Valg av Havneutvalg 2011 - 2015 2011/2256
PS 130/2011 Valg av representanter til representantskapet og styret 

i ØFAS - 2011-2015
2011/2500

PS 131/2011 Valg av representant til representantskapet i Finnmark 
kommunerevisjon IKS 2011-2015

2011/2636

PS 132/2011 Valg av representant/vararepresentant til styre og 
representantskapet i Norasenteret IKS - 2011-2015

2011/2460

PS 133/2011 Valg av kommunal takstnemnd - 2011-2015 2011/2639

PS 134/2011 Valg av overtakstnemnd - 2011-2015 2011/2639
PS 135/2011 Valg av overformynderiet 2011/2137

PS 136/2011 Valg av medlemmer til kommunal Heimevernsnemnd 2011/2442
PS 137/2011 Valg av samarbeidsutvalget ved skolene og 

barnehagene - 2011-2015
2011/2640

PS 138/2011 Valg av kommunal representant til styret i Tana 
Montessoriskole - 2011-2015

2011/2641

PS 139/2011 Referatsaker/Orienteringer 2011/3

RS 22/2011 Status evaluering av økonomiavdelingen i Tana 
kommune

2011/2288

RS 23/2011 Melding om vedtak - Samiske rettigheter 2011/2787
RS 24/2011 Møteplan 2012 (ver 011211) 2011/2816

RS 25/2011 Protokoll Kontrollutvalget 30.11.2011 2011/601
RS 26/2011 Møteprotokoll ELD 031111 2008/1034
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RS 27/2011 Møteprotokoll ELD 061211 2008/1034
RS 28/2011 Møteprotokoll ungdomsrådet 24.november 2011 2010/135

PS 140/2011 Fritak som leder av Kontrollutvalget - Tove Julianne 
Utsi

2011/2180

PS 117/2011 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 117/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

Innkalling godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes. 

PS 118/2011 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 118/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

Saksliste godkjennes med følgende tilleggsak: 
PS 140/2011 Fritak som leder av Kontrollutvalget - Tove Julianne Utsi

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggsak: 
PS 140/2011 Fritak som leder av Kontrollutvalget - Tove Julianne Utsi
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PS 119/2011 Godkjenning av protokoll fra 17.11.2011

Saksprotokoll saksnr. 119/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

Protokoll fra 17.11.2011 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Liz Utsi (AP) og Helge Samuelsen (H)

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 17.11.2011 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Liz Utsi (AP) og Helge Samuelsen (H)

PS 120/2011 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

Saksprotokoll saksnr. 120/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: 

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel av 15.11.2011 vedtas som kommuneplanens 
handlingsdel for økonomiplanperioden 2012-2015.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

Prosjektet ”lindrende behandling, ved livets slutt”, innarbeides som tiltak i kommuneplanens 
handlingsdel 2012-2015 under kap. 9.8 Helse og omsorg, s. 59. 

H v/Kåre Breivik fremmet følgende fellesforslag fra H v/Kåre Breivik, V v/Karen Inga Vars og 
FrP v/Rebeke Tapio:

1. Kommunestyret tiltrer det fremlagte forslag til kommuneplanens handlingsdel for perioden 
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2012 – 2015.
Forslag fra eldrerådet, kirkelig fellesråd m.fl. og vedtatte tiltak fra hovedutvalgene 
innarbeides i kommuneplanens handlingsdel og følges opp av formannskapet og 
hovedutvalg innenfor sine respektive ansvarsområder.

2. Kommunestyret oppfordrer formannskapet og hovedutvalgene å følge opp foreslåtte A –
tiltak, deretter B-tiltak innenfor sine ansvarsområder. Dersom det gis handlingsrom for å 
vurdere C-tiltak forutsettes det gjennomført innenfor budsjettrammen. Dersom det er aktuelt 
med samarbeid for tilgang på eksterne midler i en samfinansiering ønsker kommunestyret 
en slik løsning.

3. Der det ikke finnes en økonomisk inndekning for gjennomføring av prioriterte A-tiltak bes 
formannskapet fremme et samlet forslag til inndekning for behandling under revidering av 
årsbudsjett. 

4. Kommunestyret ber hovedutvalgene og formannskapet å vurdere mindre kostnadskrevende 
tiltak. Alternativ samfinansiering med eksterne midler etter søknad må også vurderes.

5. Oppfølging og gjennomføring av tiltakene refereres fortløpende til kommunestyret.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Hele kommuneplanens handlingsdel vedtas som helhet. 

Votering
Fellesforslag fra H v/Kåre Breivik, V v/Karen Inga Vars og FrP v/Rebeke Tapio ble satt opp 
mot formannskapets innstilling: Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

Forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1. Kommunestyret tiltrer det fremlagte forslag til kommuneplanens handlingsdel for perioden 

2012 – 2015.
Forslag fra eldrerådet, kirkelig fellesråd m.fl. og vedtatte tiltak fra hovedutvalgene 
innarbeides i kommuneplanens handlingsdel og følges opp av formannskapet og 
hovedutvalg innenfor sine respektive ansvarsområder.

2. Kommunestyret oppfordrer formannskapet og hovedutvalgene å følge opp foreslåtte A –
tiltak, deretter B-tiltak innenfor sine ansvarsområder. Dersom det gis handlingsrom for å 
vurdere C-tiltak forutsettes det gjennomført innenfor budsjettrammen. Dersom det er aktuelt 
med samarbeid for tilgang på eksterne midler i en samfinansiering ønsker kommunestyret 
en slik løsning.

3. Der det ikke finnes en økonomisk inndekning for gjennomføring av prioriterte A-tiltak bes 
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formannskapet fremme et samlet forslag til inndekning for behandling under revidering av 
årsbudsjett. 

4. Kommunestyret ber hovedutvalgene og formannskapet å vurdere mindre kostnadskrevende 
tiltak. Alternativ samfinansiering med eksterne midler etter søknad må også vurderes.

5. Oppfølging og gjennomføring av tiltakene refereres fortløpende til kommunestyret.

Hele kommuneplanens handlingsdel vedtas som helhet. 

PS 121/2011 Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet

Saksprotokoll saksnr. 121/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Tana idrettsrådets uttalelse i saken med vedtak og begrunnelse utdelt i møtet. 

Tone Orvik Kollstrøm (H) tiltrådte møte kl. 13:30 under behandling av saken. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: 

a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 
aktivitet. 
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2012:
1. Lysløype Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Ridehall i Holmfjell, Tanahall AS (fornyet søknad)
3. Utvidelse av skiskytterbanen, Tana skiskytterlag (ny søknad)
4. Skytebane i Tana flerbrukshall, Tana kommune (ny søknad)
5. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)

H v/Helge Samuelsen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra H v/Helge Samuelsen, V 
v/Karen Inga Vars og FrP v/Rebeke Tapio:

Kommunestyret tiltrer formannskapets innstilling med følgende tilleggsforslag:

5 a) Kommunestyret ber formannskapet vurdere alternativ byggherreansvar for å få redusert 
kostnader på investeringssiden, samt større muligheter for økt dugnadsinnsats. Det 
innledes til samtaler med idrettsrådet og aktuelle klubber om å inngå en samarbeidsavtale 
mellom kommunen og alternativ byggherre. Kommunen kan bruke sin garantimulighet 
for nødvendig låneopptak.

Nytt pkt 6.
Kommunestyret ber OKU prioritere arbeidet med revidering av ny kommunedelplan for idrett 
og fysisk aktivitet for inneværende planperiode.
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SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Som idrettsrådets forslag på prioriteringsrekkefølge for søknad på spillemidler for 2012:
1. Utvidelse av skiskytterarena
2. Skytebane i Tana flerbrukshall
3. Ridehall
4. Lysløype Tanabru
5. Kunstgressbane

Votering
Forslag fra SP v/Fred Johnsen ble satt opp mot formannskapets innstilling: Forslag fra SP falt 
med 4 mot 19 stemmer

Felles tilleggsforslag fra H v/Helge Samuelsen, V v/Karen Inga Vars og FrP v/Rebeke Tapio: 
Falt med 8 mot 15 stemmer.

Vedtak
a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 
aktivitet. 
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2012:
1. Lysløype Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Ridehall i Holmfjell, Tanahall AS (fornyet søknad)
3. Utvidelse av skiskytterbanen, Tana skiskytterlag (ny søknad)
4. Skytebane i Tana flerbrukshall, Tana kommune (ny søknad)
5. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)

PS 122/2011 Inndekning primæringsfond

Saksprotokoll saksnr. 122/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: 

Overforbruk primærnæringsfondet dekkes inn med kr 816 000
Kostnadene dekkes inn med økt bruk av premieavvik. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Overforbruk primærnæringsfondet dekkes inn med kr 816 000
Kostnadene dekkes inn med økt bruk av premieavvik. 

PS 123/2011 Årsberetning og særregnskap 2010 - TKE KF

Saksprotokoll saksnr. 123/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet styret i TKE sitt forslag til vedtak:

Særregnskapet og årsberetningen 2010 vedtas som fremlagt. Mindreforbruk på kr 544 030,-
overføres til ubendet investeringsfond. Godtgjøringer overfor styret i henhold til innhold i 
årsmelding under ”foretakets honorarer”.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Særregnskapet og årsberetningen 2010 vedtas som fremlagt. Mindreforbruk på kr 544 030,-
overføres til ubendet investeringsfond. Godtgjøringer overfor styret i henhold til innhold i 
årsmelding under ”foretakets honorarer”.

PS 124/2011 Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 TKE KF

Saksprotokoll saksnr. 124/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet styret i TKE sitt forslag til vedtak:

Forslaget til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 innebærer følgende for Tana kommunale 
eiendomsselskap KF:

1. Vedlagte økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 vedtas.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Forslaget til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 innebærer følgende for Tana kommunale 
eiendomsselskap KF:

1. Vedlagte økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 vedtas.

PS 125/2011 Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Saksprotokoll saksnr. 125/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Liz Utsi (AP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken grunnet reintelling, 
fra kl. 14:30 og for resten av møtet. Varamedlem Torill Klogh (AP) tiltrådte møtet fra samme tid 
og for resten av møtet.

Ellen K. Saba (H) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken grunnet 
juleavslutning i barnehagen, fra kl. 15:30. Saba tiltrådte møtet igjen kl. 16:15.

Laura Kjølås (SV) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken, fra kl. 16:00. 
Kjølås tiltrådte møtet igjen kl. 16:30, samt fra kl. 17:20 til 17:50.

Nancy Porsanger Anti (SP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken 
grunnet henting av barn, fra kl. 16:30 og for resten av møtet. Varamedlem Merete Sabbasen 
Helander (SP) tiltrådte under behandling av saken, fra kl. 17:00 og for resten av møtet.

Forslag nr. 7: Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: 

Tana kommunes årsbudsjett for 2012 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et
mindreforbruk på 2 019 945,-.  Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 58 441 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 46 276 920,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:
 Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
 Vannavgift (både fast og forbruksdel): + 4,8 % (økning)
 Installering av vannmåler faktiske utgifter
 Avløp: Abonnementsavgift      0 % (ingen endring)
 Avløp: Forbruksavgift:                              kr 14,40 ekskl. mva (en reduksjon )
 Slamavgift:     - 25 %  (reduksjon)
 Feieavgift: - 25 % (reduksjon)
 Andre gebyrer: Økes med     4 %      (økning)
 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger.
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4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 578.193,- fra 1. jan 2012. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 750.900.

5. Eiendomsskatt.
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av 

eiendomsskatt i hele kommunen.
5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.

5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 
gebyrene.

5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk 
verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer 
eller opphever fritaket.
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:

 Barnehager og skolebygninger
 Museer og kunstgalleri
 Idrettsbygninger og helsestudio
 Kulturhus
 Bygning for religiøse aktiviteter
 Helsebygninger
 Fengsels og beredskapsbygning
 Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.

7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer.

Det samlede forslaget er som følger:

Poster Budsjett 2012
Kontrollutvalgets utgifter              60 280
Sekretariat Betaling til IS            102 318
Revisjonen Betaling til IKS            484 148
Totalt Kontrollutvalgets ramme            646 746

Det settes av kr 50.000,- til ungdomsrådets disposisjon for 2012. Beløpet dekke inn over fond 
avsatt til ungdomsrådet.

Det settes av kr 50.000,- til hvert av hovedutvalgene til hovedutvalgenes disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- til ordførers disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- som kommunens andel til kjøp av ultralydapparat.
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Sum kr 450.000,- dekkes inn ved å redusere post 256 disposisjonsfond tilsvarende.

Økonomiplanvedtak:

Tana kommunes økonomiplan for 2012-15 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2012: mindreforbruk kr. 2 019 945,-
2013: mindreforbruk kr.    721 421,-
2014: mindreforbruk kr. 2 927 717,-
2015: mindreforbruk kr. 2 794 665,-

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende felles endringsforsalg AP v/Per Ivar Henriksen, SV
v/Laura Kjølås, Fe/Ol v/Hartvik Hansen og Sfp/NSR v/Solbjørg Ravna:

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Endringsforslag:

Tana kommunes årsbudsjett for 2012 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i 
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et 
mindreforbruk på 1 730 605,-. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 61 301 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 49 136 920,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Ordførers godtgjørelse settes til 77 % av stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse 
fra 1. mai, varaordførers godtgjørelse settes til 20 % av ordførersgodtgjørelse. Ordførers 
godtgjørelse utgjør kr 578.193,- fra 1. mai 2011 til 30. mars 2012. Øvrige politiske 
godtgjørelser bruker alltid gjeldene sats pr 1. januar.

3. Det settes av kr 300.000,- til samisk språkutvikling som OKU tildeler etter søknad. Det 
settes av kr 50.000,- til kjøp av ekstra hodetelefoner til tolkeutstyr.

4. Videreføre det påbegynte arbeidet med opprustning og asfaltering av kommunale veier 
med kr 400.000,- til veiplanen. 

5. Kommunestyret omdisponerer kr 800.000,- til styrking av Helse-, pleie- og 
omsorgstjenesten rammeområde 3-4000. Midlene inndekkes gjennom å benytte hvilende 
nattevakt brann i Austertana og Polmak. Beløpet fordeles av Helse og omsorgsutvalget.

6. Det må settes av kr 200.000,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter 
søknad som behandles av OKU.

7. Det settes av kr 300.000,- til primærnæringsfondet.
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8. Det settes av kr 50.000,- til vedlikehold/ merking av løyper i utmark.

9. Kommunestyret vil presisere at det i økonomiplanperioden skal være en vurdering av 
felles ungdomstrinn med en inkluderende og bred debatt. Økonomi skal ikke være 
overordnet, mens andre faktorer som for eksempel godt læringsmiljø og sosial 
kompetanse for elevene skal vektlegges. Kommunestyret skal ta et veivalg i perioden om 
ungdomstrinnet i Tana.

Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen
2012 2013 2014 2015

3-4000: Styrking av Helse-,pleie- og 
omsorgstjenesten 800000
4010: Hvilende nattevakt, brann Austertana -401830
4020: Hvilende nattevakt Polmak -401830
1230: To-språklighetsmidler 300000
Kjøp av flere hodetelefoner til tolkeutstyr 50000
6100: Kulturfond 200000
6010: Primærnæringsfond 300000
9050: FSK disposisjon -200000
Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 50000
8080: Veivedlikehold ihht veiplanen 400000
9030: Mer optimistisk rentenivå -307000
Bruk av disposisjonsfond -500000
Renter og avdrag som følge av økt investering 44044 93324 93324 93324
Momskompensasjon -228800 -256000
Sum 289340 0 0 0

2012 2013 2014 2015

Nytt netto driftsresultat 1 730 605 721 421 2 927 717 2 794 665

Økonomiplanvedtak: 
Tana kommunes økonomiplan for 2012-15 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene som i tabell ovenfor: 

Investeringer:
Det settes av kr 5,760.000,- til å ferdigstille havnearbeidet i Torhop etter finansieringsplan 
foreslått av havneutvalget. Investeringen deles opp med kr 2,560.000,- i 2012 og kr 3,200.000,- i 
2013. Havneutvalget utreder en hensiktsmessig driftsmodell for servicebygget hvor man blant 
annet avklarer kommunens mulige andel av driftskostnadene. Kommunestyret vedtar 
driftsmodellen.

Det settes av kr 300.000,- til kjøp av inventar til flerbrukshallen. OKU fatter endelig beslutning.

I forbindelse med opprustning av rådhus del 1 i økonomiplanperioden søkes det ekstern 
medfinansiering fra aktuelle parter som for eksempel Enova for å kunne redusere låneopptak. 
For å forbedre tilgjengeligheten i offentlige bygg for funksjonshemmede, må det utredes 
etablering av handikapptoalett i 1. etasje på rådhuset som første del av investeringen.

Det gjøres tilsvarende endring av låneopptak.

Endringer Investeringer
2012 2013 2014 2015
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Havneformål i 
Torhop 2560000 3200000
Inventar 
flerbrukshallen 300000
Sum 
investeringer 61301500 50691500 13827500 24725500

AP v/Per Ivar Henriksen trakk felles endringsforslaget. 

Forslag nr. 2: H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende tilleggsforslag:

Tana kommunestyre ser det som viktig å oppfylle mest mulig av det samhandlingsreformen 
krever av kommunen i tråd med prioriteringer fra helse og omsorgsutvalgets forslag. 

Formannskapets forslag til årsbudsjett og økonomiplan tiltres med følgende endringer:
Følgende tiltak taes inn i årsbudsjett:

1. Tiltak 3000: Opprette ergoterapeut-stilling
Ansvar: Legestasjon (3000)

kr. 562 000,-

2. Tiltak 4000: Rekruttering av sykepleiere og fagarbeidere
Ansvar: Sykeavdelingen (4030).

Kr   90 000,-

3. Tiltak 4000: Utvidelse av lederstillinger – Institusjonene
Ansvar: Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000)

kr. 344 000,-

4. Tiltak 4030: Diabetessykepleier 20%, sykeavdelingen
Ansvar: Sykeavdelingen (4030)

kr. 107 000,-

5. Tiltak 4040: Styrking av bemanningen i hjemmebasert omsorg 
Ansvar: Tana omsorgssone (4040)

kr. 326 000,-

6. Tiltak 5050: Psykisk helsevern - psykolog til kommunen
Ansvar: Psykisk helsevern (5050)

kr.     0,-

Netto tiltak: kr 1.429 000,-

Kostnadene inndekkes ved bruk av Disposisjonsfond kr. 1 429 000,-

7. For å redusere arbeidsbelastning og slitasje på de ansatte ber kommunestyret Helse- og 
omsorgsutvalget ha en tett oppfølging av behovet for styrket grunnbemanning –
Institusjonsomsorgen.  Dette gjelder spesielt når beboerne på våre institusjoner får større 
pleietyngde. 

8. Kommunestyret ser et stort utviklingspotensiale innen pleie- og omsorgstjenesten i Tana, 
og kommunen står foran meget store oppgaver, når samhandlingsreformen slår inn med 
full tyngde. Kommunestyret ber helse og omsorgsutvalget sammen med formannskapet 
kontakte forskningsmiljøene og sammen med relevante fagmiljøer vurdere følgende 
prosjekt samfinansiert med eksterne søkbare midler ved innføring av 
samhandlingsreformen:

a) Styrking av teamet lindrende enhet med egen prosjektleder inntil 100 
% stillingsressurs

b) Øke innsatsen med egen prosjektleder inntil 100 % stillingsressurs for 
å styrke fagmiljøet i Tana innen geriatri som eget prosjekt.

c) Øke innsatsen med egen prosjektleder inntil 100 % stillingsressurs for 
å styrke arbeidet i Tana for demensteamet som eget prosjekt.

9. Når nytt omsorgssenter ved Tanabru er ferdigstilte, iverksettes de varslede 
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strukturendringer innenfor pleie og omsorg. Jmfr forslag om nedlegging av Polmak 
Alders- og Sykehjem og Austertana Eldresenter. 

10. Det må snarest iverksettes utredning og forslag om etterbruk av institusjonsbyggene i 
Polmak og Austertana. 

11. Godtgjørelse til ledere av - hovedutvalgene, -kontrollutvalget og - havneutvalget fastsettes 
til 2,5 % av ordførers godtgjøring, dette inndekkes ved reduksjon av netto driftsresultat. 
Reglement for folkevalgte justeres tilsvarende.

12. Årsbudsjett og økonomiplan endres tilsvarende.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende endringsforsalg:

Endringer til formannskapets budsjettforslag:
1: Idrettsrådet. Alt som har med idrett å gjøre skal innom idrettsrådet. Det avsettets kr 200 000 
til aktivitetstiltak som fordeles av rådet til lag og foreninger. 
2: Gatelys: 

1. Rv 890 og fv282 i Austertana prioriteres da der kun er gatelys stykkevis, og kolonna 
over Kongsfjordfjellet kommer i den tiden barn venter på skoleskyss.  

2. E6 fra Skipagurra til Tanabru prioriteres pga stor trafikk og manglende gangvei.
Kommunen må kontakte statens vegvesen og fylkeskommunen for å få fortgang i 
sakene.

3: Serviceanlegg: Tana kommune er innvilget tilskudd på kr 2.320 000 som er tatt ut av 
budsjettet, lånerammen må økes tilsvarende. For å nyttegjøre seg av tilskuddet må det bevilges 
ytterligere kr 700 000, samlet lån blir da kr 3.000 000. Låneutgifter vil bli ca 150 000 første år, 
300 000 de neste årene.
4: Skuddpremie: Skuddpremie på sel kr 30 000
5: Skadefelling: Opprettelse av kommunalt skadefellingslag for rovvilt   kr 20 000
6: Erosjonstiltak: Erosjonstiltak ved Birkestrand er høyst nødvendig. Det bevilges kr 50 000 
til tiltaket i 2012, og kommunen må snarest få i gang samarbeid med NVE og Fylkesmannen.
7: Elveforebygging av Julelva kr 50.000
8: Primærnæringsfondet             kr 450 000
9: Jordbruksveier kr 100 000

Budsjettet foreslås følgende inndekning:
60 000 til ridehall strykes, da det skal gå via idrettsrådet
700 000 låneopptak til servicebygg, i tillegg til at låneopptaket må økes med 2,3 mill, beløpet er 
innvilget dette tiltaket .
450 000 til primærnæringsfond dekkes ved at vakant stilling i bygg og anlegg forblir ubesatt
Resten dekkes av disposisjonsfond.

SP v/Fred Johansen trakk Senterpartiets endringsforslag.

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende tilleggsforslag:

Punkt 1. Det settes av kr 50 000,- til ungdomsrådets disposisjon for 2012. Beløpet dekkes inn 
over fond avsatt til ungdomsrådet.
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Punkt 2. Kjøkkenassistent i 60% stilling til Tana Bru barnehage. Det settes av kr 160 000,- til 
denne stillingen.

Punkt 3. Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnader ved å innføre mat i 
grunnskolene i Tana Kommune. Det settes av kr 100 000,- til disposisjon.

Sum kr 310 000 dekkes inn ved å redusere post 256 disposisjonsfondet tilsvarende.

FrP v/Rebeke Tapio trakk sitt tilleggsforslag. 

Forslag nr. 3: SP v/ Fred Johnsen fremmet følgende tilleggsforslag fra Sp v/Fred Johansen og 
H v/Kåre Breivik:

Kommunestyret vil prioritere oppfølging av tidligere kst.vedtak om nødvendig 
investeringsbehov for tilfredstillende brannsikring på Austertana Eldresenter og Polmak Alders-
og Sykehjem med sprinkleranlegg. Kostnad Kr. 4 800 000,-

Investeringskostnaden fordeles mellom ubrukte lånemidler og disposisjonsfond.

Forslag nr 4: V v/Karen Inga Vars fremmet følgende endringsforsalg:

Tana kommune setter ikke av 5,7 millioner til Servicebygg i Torhop.

Forslag nr. 6:  AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende felles endringsforsalg AP v/Per Ivar 
Henriksen, SV v/Laura Kjølås, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, Sfp/NSR v/Solbjørg Ravna og SP 
v/Fred Johnsen:

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Endringsforslag:

Tana kommunes årsbudsjett for 2012 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i 
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et 
mindreforbruk på 1 730 605,-. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 61 301 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 49 136 920,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Ordførers godtgjørelse settes til 77 % av stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse 
fra 1. mai, varaordførers godtgjørelse settes til 20 % av ordførers godtgjørelse. Ordførers 
godtgjørelse utgjør kr 578.193,- fra 1. mai 2011 til 30. mars 2012. Øvrige politiske 
godtgjørelser bruker alltid gjeldene sats pr 1. januar.

Nye tiltak



Side 17 av 37

3. Det settes av kr 300.000,- til samisk språkutvikling som OKU tildeler etter søknad. Det 
settes av kr 50.000,- til kjøp av ekstra hodetelefoner til tolkeutstyr.

4. Videreføre det påbegynte arbeidet med opprustning og asfaltering av og kommunale 
veier med kr 500.000 til veiplanen.  Av dette fastsettes 100.000 til jordbruksveier.

5. Kommunestyret omdisponerer kr 800 000,- til styrking av Helse- ,pleie- og 
omsorgstjenesten rammeområde 3-4000. Midlene inndekkes gjennom å benytte hvilende 
nattevakt brann i Austertana og Polmak. Beløpene fordeles av Helse og omsorgsutvalget.

6. Det må settes av kr 200.000,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter 
søknad som behandles av OKU, idrettsrådet innstiller i saker som omhandler tilskudd til 
idrettsformål.

7. Det settes av kr 300.000,- til primærnæringsfondet.

8. Det settes av kr 50.000,- til vedlikehold/ merking av løyper i utmark.

9. Det settes av kr 50.000,- til erosjonstiltak ved Birkestrand. Midlene tas fra 
disposisjonsfondet.

10. Det settes av kr 50.000,- til elveforbygging av Julelva. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

11. Det settes av kr 30.000,- til skuddpremie på sel. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

12. Det settes av kr 20.000,- til skadefelling av rovdyr, opprettelse av kommunalt 
skadefellingslag. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

13. I forbindelse med reduksjoner i undervisningsavdelingen skal Skole assistenter ansatt i 100% 
stillinger kunne omorganiseres til andre gjøremål i kommunen. 

14. Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede kostnader ved å innføre mat i 
grunnskolene og barnehagene i Tana kommune. Utredningen følges opp av OKU.

15. Det må snarest iverksettes utredning og forslag om etterbruk av Polmak Alders- og 
Sykehjem og Austertana eldresenter.

16. Kommunestyret ønsker å prioritere gatelys ved Rv 890 og Fv 282 i Austertana og langs 
E6 mellom Tana Bru og Skipagurra.

17. Kommunestyret vil presisere at det i økonomiplanperioden skal være en vurdering av 
felles ungdomstrinn med en inkluderende og bred debatt. Økonomi skal ikke være 
overordnet, mens andre faktorer som for eksempel godt læringsmiljø og sosial 
kompetanse for elevene skal vektlegges. Kommunestyret skal ta et veivalg i perioden om 
ungdomstrinnet i Tana.
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Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen
2012 2013 2014 2015

3-4000: Styrking av Helse-,pleie- og 
omsorgstjenesten 800000
4010: Hvilende nattevakt, brann Austertana -401830
4020: Hvilende nattevakt Polmak -401830
1230: To-språklighetsmidler 300000
Kjøp av flere hodetelefoner til tolkeutstyr 50000
6100: Kulturfond 200000
6010: Primærnæringsfond 300000
9050: FSK disposisjon -200000
Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 50000
Erosjonstiltak Birkestrand 50000
Elveforbygning Julelva 50000
Skuddpremie på sel 30000
Skadefelling av rovdyr 20000
8080: Veivedlikehold ihht veiplanen 500000
9030: Mer optimistisk rentenivå -307000
Bruk av disposisjonsfond -750000
Renter og avdrag som følge av økt investering 44044 93324 93324 93324
Momskompensasjon -228800 -256000
Sum 289340 0 0 0

2012 2013 2014 2015

Nytt netto driftsresultat 1 730 605 721 421 2 927 717 2 794 665

Økonomiplanvedtak: 
Tana kommunes økonomiplan for 2012-15 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene som i tabell ovenfor: 

Investeringer:
Det settes av kr 5,760.000,- til å ferdigstille havnearbeidet i Torhop etter finansieringsplan 
foreslått av havneutvalget. Investeringen deles opp med kr 2,560.000,- i 2012 og kr 3,200.000,- i 
2013. Havneutvalget utreder en hensiktsmessig driftsmodell for servicebygget hvor man blant 
annet avklarer kommunens mulige andel av driftskostnadene. Kommunestyret vedtar 
driftsmodellen.

Det settes av kr 300.000,- til kjøp av inventar til flerbrukshallen. OKU fatter endelig beslutning.

I forbindelse med opprustning av rådhus del 1 i økonomiplanperioden søkes det ekstern 
medfinansiering fra aktuelle parter som for eksempel Enova for å kunne redusere låneopptak. 
For å forbedre tilgjengeligheten i offentlige bygg for funksjonshemmede, må det utredes 
etablering av handikapptoalett i 1. etasje på rådhuset som første del av investeringen.

Det gjøres tilsvarende endring av låneopptak.

Endringer Investeringer
2012 2013 2014 2015

Havneformål i 
Torhop 2560000 3200000
Inventar 
flerbrukshallen 300000
Sum 
investeringer 61301500 50691500 13827500 24725500
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Forslag nr. 5: FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende tilleggsforslag (verbalforslag)

Punkt 1. Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnader ved å innføre 2 stillinger som 
kjøkkenassistent til barnehagene i kommunen. OKU får i oppgave å følge opp saken.

Punkt 2. Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnader ved å innføre mat i 
grunnskolene i Tana Kommune. OKU får i oppgave å følge opp saken.

Forslag nr. 1: H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag angående stemmegivningen:

1. Note (523)

Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 09.12.2010.

Vedtak om økonomiplan eller årsbudsjett er i siste instans ett vedtak, se § 44 nr. 3 og § 46

nr. 2, med krav til planen og budsjettet som helhet, og § 47 nr. 3, hvor det fremgår at 

endringer i årsbudsjettet skjer ved at hele budsjettet justeres, ikke bare den enkelte post. 

Under vedtakelsen av økonomiplan eller årsbudsjett vil det imidlertid ofte være naturlig å 

debattere enkeltposter isolert, og det må også kunne holdes voteringer over disse. Men 

slike postvise voteringer må i så fall anses som helt foreløpige; den endelige votering skjer 

over forslag til samlet og balansert økonomiplan eller årsbudsjett.

2. Note (524)

Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 09.12.2010.

Økonomiplan og årsbudsjett er vedtak som kommunen og fylkeskommunen etter koml. har 

plikt til å treffe. Det må derfor følges en voteringsorden som sikrer at man i siste instans får 

truffet et vedtak om en samlet økonomiplan og et samlet årsbudsjett. Etter de alminnelige 

reglene om voteringstema stemmes det enkeltvis også over alternative forslag som er 

fremsatt (se note 517 første avsnitt). Hvis to mindretall nekter å stemme subsidiært for 

andre forslag enn sitt eget, kunne man bli stående uten noe gyldig vedtak, og altså uten 

økonomiplan og årsbudsjett.

Votering
Det ble votert på følgende måte og i følgende rekkefølge:
Forslag nr. 2: Høyre ba om punktvis votering av forslaget.
Forslag nr. 6: Ordfører stilte spørsmål om noen som ønsket punktvis votering av forslag 6: 

Falt med 7 mot 16 stemmer. Forslaget blir dermed votert som et helhetlig forslag. 

1. Forslag nr. 7 Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.

2. Forslag nr. 1 Forslag fra H v/Kåre Breivik: Enstemmig vedtatt.

3. Forslag nr. 2 Tilleggsforslag fra H v/Tone O. Kollstrøm:
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- Innledning og punkt 1- 6: Falt med 7 mot 16 stemmer
- Resten av forslaget: Falt med 7 mot 16 stemmer

4. Forslag nr. 3 Felles tilleggsforslag fra H v/Kåre Breivik og SP v/Fred Johnsen: Falt med 
3 mot 20 stemmer.

5. Forslag nr. 4 Endringsforslag fra v/Karen Inga Vars: Falt med 6 mot 17 stemmer

6. Forslag nr. 5 Tilleggsforslag fra FrP v/Rebeke Tapio: Falt med 8 mot 15 stemmer

7. Forslag nr. 6 Felles endringsforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen, SV v/Laura Kjølås, 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen, Sfp/NSR v/Solbjørg Ravna og SP v/Fred Johnsen:
Vedtatt med 16 mot 7 stemmer.

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 vedtas som helhet: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Angående stemmegivningen:

1. Note (523)

Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 09.12.2010.

Vedtak om økonomiplan eller årsbudsjett er i siste instans ett vedtak, se § 44 nr. 3 og § 46

nr. 2, med krav til planen og budsjettet som helhet, og § 47 nr. 3, hvor det fremgår at 

endringer i årsbudsjettet skjer ved at hele budsjettet justeres, ikke bare den enkelte post. 

Under vedtakelsen av økonomiplan eller årsbudsjett vil det imidlertid ofte være naturlig å 

debattere enkeltposter isolert, og det må også kunne holdes voteringer over disse. Men 

slike postvise voteringer må i så fall anses som helt foreløpige; den endelige votering skjer 

over forslag til samlet og balansert økonomiplan eller årsbudsjett.

2. Note (524)

Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 09.12.2010.

Økonomiplan og årsbudsjett er vedtak som kommunen og fylkeskommunen etter koml. har 

plikt til å treffe. Det må derfor følges en voteringsorden som sikrer at man i siste instans får 

truffet et vedtak om en samlet økonomiplan og et samlet årsbudsjett. Etter de alminnelige 

reglene om voteringstema stemmes det enkeltvis også over alternative forslag som er 

fremsatt (se note 517 første avsnitt). Hvis to mindretall nekter å stemme subsidiært for 

andre forslag enn sitt eget, kunne man bli stående uten noe gyldig vedtak, og altså uten 

økonomiplan og årsbudsjett.

Tana kommunes årsbudsjett for 2012 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et
mindreforbruk på 2 019 945,-.  Følgende forutsetninger legges til grunn:
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1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 58 441 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 46 276 920,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:
 Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
 Vannavgift (både fast og forbruksdel): + 4,8 % (økning)
 Installering av vannmåler faktiske utgifter
 Avløp: Abonnementsavgift      0 % (ingen endring)
 Avløp: Forbruksavgift:                              kr 14,40 ekskl. mva (en reduksjon )
 Slamavgift:     - 25 %  (reduksjon)
 Feieavgift: - 25 % (reduksjon)
 Andre gebyrer: Økes med     4 %      (økning)
 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger.

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 578.193,- fra 1. jan 2012. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 750.900.

5. Eiendomsskatt.
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av 

eiendomsskatt i hele kommunen.
5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.

5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 
gebyrene.

5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk 
verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer 
eller opphever fritaket.
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:

 Barnehager og skolebygninger
 Museer og kunstgalleri
 Idrettsbygninger og helsestudio
 Kulturhus
 Bygning for religiøse aktiviteter
 Helsebygninger
 Fengsels og beredskapsbygning
 Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.



Side 22 av 37

7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer.

Det samlede forslaget er som følger:

Poster Budsjett 2012
Kontrollutvalgets utgifter              60 280
Sekretariat Betaling til IS            102 318
Revisjonen Betaling til IKS            484 148
Totalt Kontrollutvalgets ramme            646 746

Det settes av kr 50.000,- til ungdomsrådets disposisjon for 2012. Beløpet dekke inn over fond 
avsatt til ungdomsrådet.

Det settes av kr 50.000,- til hvert av hovedutvalgene til hovedutvalgenes disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- til ordførers disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- som kommunens andel til kjøp av ultralydapparat.

Sum kr 450.000,- dekkes inn ved å redusere post 256 disposisjonsfond tilsvarende.

Økonomiplanvedtak:

Tana kommunes økonomiplan for 2012-15 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2012: mindreforbruk kr. 2 019 945,-
2013: mindreforbruk kr.    721 421,-
2014: mindreforbruk kr. 2 927 717,-
2015: mindreforbruk kr. 2 794 665,-

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Endringer:

Tana kommunes årsbudsjett for 2012 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i 
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et 
mindreforbruk på 1 730 605,-. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 61 301 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 49 136 920,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Ordførers godtgjørelse settes til 77 % av stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse 
fra 1. mai, varaordførers godtgjørelse settes til 20 % av ordførers godtgjørelse. Ordførers 
godtgjørelse utgjør kr 578.193,- fra 1. mai 2011 til 30. mars 2012. Øvrige politiske 
godtgjørelser bruker alltid gjeldene sats pr 1. januar.
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Nye tiltak

3. Det settes av kr 300.000,- til samisk språkutvikling som OKU tildeler etter søknad. Det 
settes av kr 50.000,- til kjøp av ekstra hodetelefoner til tolkeutstyr.

4. Videreføre det påbegynte arbeidet med opprustning og asfaltering av og kommunale 
veier med kr 500.000 til veiplanen.  Av dette fastsettes 100.000 til jordbruksveier.

5. Kommunestyret omdisponerer kr 800 000,- til styrking av Helse- ,pleie- og 
omsorgstjenesten rammeområde 3-4000. Midlene inndekkes gjennom å benytte hvilende 
nattevakt brann i Austertana og Polmak. Beløpene fordeles av Helse og omsorgsutvalget.

6. Det må settes av kr 200.000,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter 
søknad som behandles av OKU, idrettsrådet innstiller i saker som omhandler tilskudd til 
idrettsformål.

7. Det settes av kr 300.000,- til primærnæringsfondet.

8. Det settes av kr 50.000,- til vedlikehold/ merking av løyper i utmark.

9. Det settes av kr 50.000,- til erosjonstiltak ved Birkestrand. Midlene tas fra 
disposisjonsfondet.

10. Det settes av kr 50.000,- til elveforbygging av Julelva. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

11. Det settes av kr 30.000,- til skuddpremie på sel. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

12. Det settes av kr 20.000,- til skadefelling av rovdyr, opprettelse av kommunalt 
skadefellingslag. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

13. I forbindelse med reduksjoner i undervisningsavdelingen skal Skole assistenter ansatt i 100% 
stillinger kunne omorganiseres til andre gjøremål i kommunen. 

14. Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede kostnader ved å innføre mat i 
grunnskolene og barnehagene i Tana kommune. Utredningen følges opp av OKU.

15. Det må snarest iverksettes utredning og forslag om etterbruk av Polmak Alders- og 
Sykehjem og Austertana eldresenter.

16. Kommunestyret ønsker å prioritere gatelys ved Rv 890 og Fv 282 i Austertana og langs 
E6 mellom Tana Bru og Skipagurra.

17. Kommunestyret vil presisere at det i økonomiplanperioden skal være en vurdering av 
felles ungdomstrinn med en inkluderende og bred debatt. Økonomi skal ikke være 
overordnet, mens andre faktorer som for eksempel godt læringsmiljø og sosial 
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kompetanse for elevene skal vektlegges. Kommunestyret skal ta et veivalg i perioden om 
ungdomstrinnet i Tana.

Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen
2012 2013 2014 2015

3-4000: Styrking av Helse-,pleie- og 
omsorgstjenesten 800000
4010: Hvilende nattevakt, brann Austertana -401830
4020: Hvilende nattevakt Polmak -401830
1230: To-språklighetsmidler 300000
Kjøp av flere hodetelefoner til tolkeutstyr 50000
6100: Kulturfond 200000
6010: Primærnæringsfond 300000
9050: FSK disposisjon -200000
Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 50000
Erosjonstiltak Birkestrand 50000
Elveforbygning Julelva 50000
Skuddpremie på sel 30000
Skadefelling av rovdyr 20000
8080: Veivedlikehold ihht veiplanen 500000
9030: Mer optimistisk rentenivå -307000
Bruk av disposisjonsfond -750000
Renter og avdrag som følge av økt investering 44044 93324 93324 93324
Momskompensasjon -228800 -256000
Sum 289340 0 0 0

2012 2013 2014 2015

Nytt netto driftsresultat 1 730 605 721 421 2 927 717 2 794 665

Økonomiplanvedtak: 
Tana kommunes økonomiplan for 2012-15 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene som i tabell ovenfor: 

Investeringer:
Det settes av kr 5,760.000,- til å ferdigstille havnearbeidet i Torhop etter finansieringsplan 
foreslått av havneutvalget. Investeringen deles opp med kr 2,560.000,- i 2012 og kr 3,200.000,- i 
2013. Havneutvalget utreder en hensiktsmessig driftsmodell for servicebygget hvor man blant 
annet avklarer kommunens mulige andel av driftskostnadene. Kommunestyret vedtar 
driftsmodellen.

Det settes av kr 300.000,- til kjøp av inventar til flerbrukshallen. OKU fatter endelig beslutning.

I forbindelse med opprustning av rådhus del 1 i økonomiplanperioden søkes det ekstern 
medfinansiering fra aktuelle parter som for eksempel Enova for å kunne redusere låneopptak. 
For å forbedre tilgjengeligheten i offentlige bygg for funksjonshemmede, må det utredes 
etablering av handikapptoalett i 1. etasje på rådhuset som første del av investeringen.

Det gjøres tilsvarende endring av låneopptak.

Endringer Investeringer
2012 2013 2014 2015

Havneformål i 2560000 3200000
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Torhop 
Inventar 
flerbrukshallen 300000
Sum 
investeringer 61301500 50691500 13827500 24725500

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 vedtas som helhet.

PS 126/2011 Navneendring Norasenteret

Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Arne Røberg (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av saken grunnet arbeid, 
fra kl. 20:05 og for resten av møtet.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: 

Kommunestyret godkjennes navneendringen av senteret til:
Norasenteret IKS – Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Kommunestyret godkjennes navneendringen av senteret til:
Norasenteret IKS – Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

PS 127/2011 Retningslinjer for barn og unges representant i behandling av 
plansaker

Saksprotokoll saksnr. 127/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
John Ø. Jelti (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av saken grunnet 
avtaletime, fra kl. 20:15 og for resten av møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: 

Følgende retningslinjer gjelder for barn og unges representant i kommunal planlegging:

1. De rikspolitiske retningslinjene, plan- og bygningsloven sammen med eventuelle egne kommunale 
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bestemmelser skal ligge til grunne for barn og unges representantens arbeide i forbindelse med 
kommunal planlegging. 

2. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp de rikspolitiske retningslinjene. 

3. Kommunestyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode oppnevne en representant som skal påse 
at barn og unges interesser i kommunal planlegging blir ivaretatt. Barn og unges representant med 
vararepresentant foreslås av valgnemnda. 

4. I formannskapet har barn og unges representant:
- møteplikt
- talerett
- forslagsrett
- rett til protokolltilførsel 

i saker som angår kommunal planlegging.

5. Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser og i henhold til de rikspolitiske retningslinjene. 

6. Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i den 
kommunale planleggingen. 

7. I ordinært formannskap og politiske utvalg kan barn og unges representant møte med tale og 
forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår. 

8. Barn og unges representant skal bidra til å sikre at barn og unge gis anledning til å delta i 
planprosessen og til å bli hørt i plan saker som vedrører barn og unge. 

9. Barn og unges representant skal bistå i arbeidet med å kartlegge barn og unges interesser i 
kommunen. 

Rådmannen har ansvaret for å påse at barn og unges representant på et så tidlig tidspunkt som mulig blir 
orientert om alle plan/saker som kan ha betydning for barn og unges fysiske oppvekstvilkår.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:

Som barnas representant i plansaker for perioden 2011-2015 velges:
Fast: Hege Tajana Pedersen
Vara: Sandra Lille 

Votering
Formannskapet innstilling: Enstemmig vedtatt.

Valgnemndas innstilling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende retningslinjer gjelder for barn og unges representant i kommunal planlegging:

1. De rikspolitiske retningslinjene, plan- og bygningsloven sammen med eventuelle egne kommunale 
bestemmelser skal ligge til grunne for barn og unges representantens arbeide i forbindelse med 
kommunal planlegging. 

2. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp de rikspolitiske retningslinjene. 

3. Kommunestyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode oppnevne en representant som skal påse 
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at barn og unges interesser i kommunal planlegging blir ivaretatt. Barn og unges representant med 
vararepresentant foreslås av valgnemnda. 

4. I formannskapet har barn og unges representant:
- møteplikt
- talerett
- forslagsrett
- rett til protokolltilførsel 

i saker som angår kommunal planlegging.

5. Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser og i henhold til de rikspolitiske retningslinjene. 

6. Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i den 
kommunale planleggingen. 

7. I ordinært formannskap og politiske utvalg kan barn og unges representant møte med tale og 
forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår. 

8. Barn og unges representant skal bidra til å sikre at barn og unge gis anledning til å delta i 
planprosessen og til å bli hørt i plan saker som vedrører barn og unge. 

9. Barn og unges representant skal bistå i arbeidet med å kartlegge barn og unges interesser i 
kommunen. 

Rådmannen har ansvaret for å påse at barn og unges representant på et så tidlig tidspunkt som mulig blir 
orientert om alle plan/saker som kan ha betydning for barn og unges fysiske oppvekstvilkår.

Som barnas representant i plansaker for perioden 2011-2015 velges:
Fast: Hege Tajana Pedersen
Vara: Sandra Lille 

PS 128/2011 Valg av Dispensasjonsutvalg 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 128/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:

Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til Dispensasjonsutvalget for 
perioden 2011-2015: 

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Håvald Hansen (Fe/Ol), leder 1. Ánde Trosten (SfP/NSR)
2. Torill Klogh (AP), nestleder 2. Marit Hildonen (Fe/Ol)

3. Torstein Emanuelsen (SV)
4. Odd Tobiassen (AP)

Medlem Varamedlemmer 
1. Jan Larsen (SP) 1. Ellen K. Saba (H)

2. Per A. Holm (V)
3. Laila Dervo (FrP) 
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Leders godtgjørelse settes til 2 % av ordførers lønn.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til Dispensasjonsutvalget for 
perioden 2011-2015: 

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Håvald Hansen (Fe/Ol), leder 1. Ánde Trosten (SfP/NSR)
2. Torill Klogh (AP), nestleder 2. Marit Hildonen (Fe/Og lignende)

3. Torstein Emanuelsen (SV)
4. Odd Tobiassen (AP)

Medlem Varamedlemmer 
1. Jan Larsen (SP) 1. Ellen K. Saba (H)

2. Per A. Holm (V)
3. Laila Dervo (FrP) 

Leders godtgjørelse settes til 2 % av ordførers lønn.

PS 129/2011 Valg av Havneutvalg 2011 - 2015

Saksprotokoll saksnr. 129/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:

Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til Havneutvalget for perioden 
2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Einar Johansen (SP), leder 1. Sigrunn Bær (SfP/NSR)
2. Randi Lille (AP), nestleder 2. Aleksander Lyngberg (SP)
3. John Georg Dikkanen (Fe/Ol) 3. Tone O. Kollstrøm (H)

4. Gry Hege Lille (Fe/Ol)
5. Arnt Pettersen (FrP)

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til Havneutvalget for perioden 
2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Einar Johansen (SP), leder 1. Sigrunn Bær (SfP/NSR)
2. Randi Lille (AP), nestleder 2. Aleksander Lyngberg (SP)
3. John Georg Dikkanen (Fe/Ol) 3. Tone O. Kollstrøm (H)

4. Gry Hege Lille (Fe/Ol)
5. Arnt Pettersen (FrP)

PS 130/2011 Valg av representanter til representantskapet og styret i ØFAS -
2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 130/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling på valg av medl/vara til 
representantskapet:

1. Kommunestyret velger følgende til representantskapet i ØFAS for valgperioden 2011-
2015:
Medlem: Frank M. Ingilæ 
Varamedlem: Hartvik Hansen 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas forslag på valg av medl/vara til styret:

2. Kommunestyret velger følgende til styret i ØFAS for valgperioden 2011-2015:
Medlem: Jon Arild Aslaksen 
Personlig varamedlem: Einar Johansen 

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag på valg av medl/vara til styret:

2. Kommunestyret velger følgende til styret i ØFAS for valgperioden 2011-2015:
Medlem: Einar Johansen 
Personlig varamedlem: Jon Arild Aslaksen 

Votering
Valgnemndas innstilling: Enstemmig vedtatt.

Valgnemndas forslag ble satt opp mot forslag fra V v/Karen Inga Vars: Valgnemndas forslag 
vedtatt med 11 mot 10 stemmer
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Vedtak
1. Kommunestyret velger følgende til representantskapet i ØFAS for valgperioden 2011-

2015:
Medlem: Frank M. Ingilæ 
Varamedlem: Hartvik Hansen 

2. Kommunestyret velger følgende til styret i ØFAS for valgperioden 2011-2015:
Medlem: Jon Arild Aslaksen 
Personlig varamedlem: Einar Johansen 

PS 131/2011 Valg av representant til representantskapet i Finnmark 
kommunerevisjon IKS 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 131/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:

Kommunestyret oppnevner følgende til representantskapet i Finnmark kommunerevisjon IKS 
for valgperioden 2011-2015:
Representant: Karen Inga Vars 
Vararepresentant: Hartvik Hansen 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret oppnevner følgende til representantskapet i Finnmark kommunerevisjon IKS 
for valgperioden 2011-2015:
Representant: Karen Inga Vars 
Vararepresentant: Hartvik Hansen 

PS 132/2011 Valg av representant/vararepresentant til styre og 
representantskapet i Norasenteret IKS - 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 132/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:

Kommunestyret oppnevner følgende representant og vararepresentant til 



Side 31 av 37

representantskapet i Norasenteret IKS for perioden 2011-2015:
Repr: Laura Kjølås 
Vararepr.: Rebeke Tapio 

Kommunestyret oppnevner følgende til styret i Norasenteret IKS:
Repr. Viktoria Nilsen 
Personlig vararapr. Brynly Ballari 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret oppnevner følgende representant og vararepresentant til 
representantskapet i Norasenteret IKS for perioden 2011-2015:
Repr: Laura Kjølås 
Vararepr.: Rebeke Tapio 

Kommunestyret oppnevner følgende til styret i Norasenteret IKS:
Repr. Viktoria Nilsen 
Personlig vararapr. Brynly Ballari 

PS 133/2011 Valg av kommunal takstnemnd - 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 133/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:

Kommunestyret velges følgende til takstnemnd for valgperioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Bjørn Breivik, leder 1. Ole Muosát 
2. Marit Kristine Knotten, nestleder 2. Sandra Lille 
3. Terje J. Ellila 3. Liz Utsi 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret velges følgende til takstnemnd for valgperioden 2011-2015:
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Medlemmer Varamedlemmer
1. Bjørn Breivik, leder 1. Ole Muosát 
2. Marit Kristine Knotten, nestleder 2. Sandra Lille 
3. Terje J. Ellila 3. Liz Utsi 

PS 134/2011 Valg av overtakstnemnd - 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 134/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:

Kommunestyret velges følgende til overtakstnemnda for valgperioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Inge Fred Dervo, leder 1. Birger Dervo
2. Arne Røberg, nestleder 2. Norvald Aslaksen
3. Ellen K. Saba 3. Randi Lille 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret velges følgende til overtakstnemnda for valgperioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Inge Fred Dervo, leder 1. Birger Dervo
2. Arne Røberg, nestleder 2. Norvald Aslaksen
3. Ellen K. Saba 3. Randi Lille 

PS 135/2011 Valg av overformynderiet

Saksprotokoll saksnr. 135/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:

Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer og varamedlemmer til overformynderiet:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Stig Erling Einarsen 1. Viktoria Nilsen 
2. Aslaug Dervola 2. Terje Frode Remso 
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Funksjonstiden for overformynderiet er fra 1.1.2012 og til den blir erstattet av den nye 
vergemålsmyndigheten (ikrafttredelse av ny vergemålslov). 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer og varamedlemmer til overformynderiet:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Stig Erling Einarsen 1. Viktoria Nilsen 
2. Aslaug Dervola 2. Terje Frode Remso 

Funksjonstiden for overformynderiet er fra 1.1.2012 og til den blir erstattet av den nye 
vergemålsmyndigheten (ikrafttredelse av ny vergemålslov). 

PS 136/2011 Valg av medlemmer til kommunal Heimevernsnemnd

Saksprotokoll saksnr. 136/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:

Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunal heimevernsnemnd for perioden 
01.01.12 - 31.12.15:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Åsmund Nilsen 1. John Georg Dikkanen 
2. Gry Hege Lille 2. Ellen K. Saba 

3. Per Ivar Henriksen 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunal heimevernsnemnd for perioden 
01.01.12 - 31.12.15:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Åsmund Nilsen 1. John Georg Dikkanen
2. Gry Hege Lille 2. Ellen K. Saba 
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3. Per Ivar Henriksen 

PS 137/2011 Valg av samarbeidsutvalget ved skolene og barnehagene - 2011-
2015

Saksprotokoll saksnr. 137/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:

Kommunestyret velger følgende representanter og med personlig vararepresentant til 
samarbeidsutvalgene for valgperioden 2011-2015:

Faste representanter Personlig vararepresentanter 
Seida skole Rebeke Tapio Sandra Lille 
Deanu sámeskuvla Inger Haldis Ápmir Kirsten Andersen 
Austertana oppvekstsenter Tom Ivar Utsi Raymond Dervola
Boftsa oppvekstsenter Torstein Emanuelsen Laura Kjølås
Sirma oppvekstsenter Nancy Porsanger Anti Marit Bruland Varsi
Tana bru barnehage Per Ivar Henriksen Veronika Blien 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret velger følgende representanter og med personlig vararepresentant til 
samarbeidsutvalgene for valgperioden 2011-2015:

Faste representanter Personlig vararepresentanter 
Seida skole Rebeke Tapio Sandra Lille 
Deanu sámeskuvla Inger Haldis Ápmir Kirsten Andersen 
Austertana oppvekstsenter Tom Ivar Utsi Raymond Dervola
Boftsa oppvekstsenter Torstein Emanuelsen Laura Kjølås
Sirma oppvekstsenter Nancy Porsanger Anti Marit Bruland Varsi
Tana bru barnehage Per Ivar Henriksen Veronika Blien 

PS 138/2011 Valg av kommunal representant til styret i Tana 
Montessoriskole - 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 138/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgnemndas innstilling:
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Kommunestyret velger følgende som kommunal representant til styret i Tana Montessoriskole 
for valgperioden 2011-2015: 
Repr. Gry Hege Lille 
Vararepr. Rebeke Tapio 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret velger følgende som kommunal representant til styret i Tana Montessoriskole 
for valgperioden 2011-2015: 
Repr. Gry Hege Lille 
Vararepr. Rebeke Tapio 

PS 139/2011 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 139/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 22/2011 Status evaluering av økonomiavdelingen i Tana kommune
RS 23/2011 Melding om vedtak - Samiske rettigheter

RS 24/2011 Møteplan 2012 (ver 011211)
RS 25/2011 Protokoll Kontrollutvalget 30.11.2011

RS 26/2011 Møteprotokoll ELD 031111
RS 27/2011 Møteprotokoll ELD 061211

RS 28/2011 Møteprotokoll ungdomsrådet 24.november 2011

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orientering:

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP):
- Orienterte at politimesteren i Øst-Finnmark vil delta på kommunestyrets første ordinære 

møte på nyåret - 23. februar - for å orientere kommunestyret om politiets arbeide i Øst-
Finnmark/Tana 

Orientering tas til orientering.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringen tas til orientering.

RS 22/2011 Status evaluering av økonomiavdelingen i Tana kommune

RS 23/2011 Melding om vedtak - Samiske rettigheter

RS 24/2011 Møteplan 2012 (ver 011211)

RS 25/2011 Protokoll Kontrollutvalget 30.11.2011

RS 26/2011 Møteprotokoll ELD 031111

RS 27/2011 Møteprotokoll ELD 061211

RS 28/2011 Møteprotokoll ungdomsrådet 24.november 2011

PS 140/2011 Fritak som leder av Kontrollutvalget - Tove Julianne Utsi

Saksprotokoll saksnr. 140/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 

Behandling
AP v/Ulf Ballo fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Ulf Ballo, SV v/Laura Kjølås, SfP/NSR 
v/Solbjørg Ravna og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Tove Julianne Utsi innvilges ikke fritak som medlem og leder av kontrollutvalget. 

H v/Helge Samuelsen fremmet følgende forslag:

Tove Julianne Utsi innvilges fritak som medlem og leder av kontrollutvalget. 

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet utsettelsesforslag:

Saken om fritak utsettes slik at man kan bringe på det rene om dette er en fritakssøknad eller en 
klage på valget av leder i kontrollutvalget.
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Votering
Utsettelsesforslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken om fritak utsettes slik at man kan bringe på det rene om dette er en fritakssøknad eller en 
klage på valget av leder i kontrollutvalget.


