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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 23.02.2012
Tidspunkt: 10:00 – 18:45

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
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Liz Utsi Medlem AP
Kåre Breivik Medlem H
Ellen Kristina Saba Medlem H
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Brynly Ballari Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
Rebeke Tapio Medlem FRP
Laura Kjølås Medlem SV
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
Einar Johansen Medlem SP
Jan Steinar Jessen Medlem H
Tor Asle Varsi Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Tom Ivar Utsi Tor Asle Varsi AP
Helge Samuelsen Jan Steinar Jessen H
Viktoria Nilsen Einar Johansen SP

Merknader
Ungdomsrådets representanter, Jon-Christer Mudenia og Ànne Màrgget Somby, var tilstede i 
deler av møtet. 
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Rebeke Tapio (FrP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 4/2012, fra kl. 
15:00 og for resten av møtet. Varamedlem Eli Sabbasen (FrP) tiltrådte møtet fra samme tid og 
for resten av møtet. 

Kåre Breivik (H) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av PS 10/2012 grunnet 
reisevirksomhet, fra kl. 18:15 og for resten av møtet. 

Nancy Porsanger Anti (SP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av PS 10/2012 
for å legge barna, fra kl. 18:15 og for resten av møtet. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmannen
Kjell Nilssen Ass. rådmann Møtte i PS 5/2012
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) Nancy Porsanger Anti (SP)
Ordfører 
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Interpellasjon fra Høyre ved Kåre Breivik:

Svar på interpellasjon fra ordfører: 

Svar fra ordføreren i forbindelse med interpellasjon fra Tana høyre ved kommunestyre-
representant Kåre Breivik

Oppfølging av avviksmeldinger i pleie- og omsorgstjenesten
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Ordføreren er informert om at rådmannen for en tid tilbake har innskjerpet virksomhetenes 
ansvar for å sikre at avvik i tjenesteproduksjonen, eller i forbindelse med andre viktige helse-, 
miljø- og sikkerhetsforhold blir rapportert, dokumentert og fulgt opp. På denne måten kan feil 
og mangler avdekkes og bli utbedret.

Det er prisverdig at alle ansatte ved avdelingene lojalt følger opp plikten til å melde avvik og at 
vi derved kan sikre betryggende tjenester. Helse og omsorgsutvalget har fått en relativt detaljert 
gjennomgang av de innkomne meldingene i løpet av 2011 og ordførerens forståelse av 
tilbakemeldingen fra det politisk ansvarlige organet er at dette tas alvorlig. 
Når det gjelder de konkrete spørsmål som interpellanten tar opp vil ordføreren besvare disse 
slik:

1. Ansvaret for at våre tjenester drives på en forsvarlig måte og innenfor de rammer 
kommunestyret har lagt, tilligger rådmannen og de enhetsledere han har videredelegert 
ansvar til. Ordføreren er opplyst om at avvikene lukkes etter hvert, men at noen av de 
rapporterte avvik fortsatt ikke er avklarte.  Disse avvikene forutsettes lukket så snart det er 
praktisk mulig. Det må her nevnes at en del av de meldinger som er medtatt i rapporten fra 
avdelingene ikke er reelle avvik, men klassifiseres som ”uønskede hendelser”. 

2. Til nå har kommunen hatt et papirbasert avvikssystem som i for liten grad sikrer at 
meldingene og oppfølgingen av disse dokumenteres på en trygg måte. Administrasjonen 
setter fra slutten av mars 2012 i verk et nytt web-basert kvalitetssikringssystem som sikrer at 
avvik blir behandlet innen gitte frister og at eventuelle mangler i avvikshåndteringen 
automatisk rapporteres videre til nærmeste overordnede.  Denne endringen er en del av 
oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 99/2011 om økonomisk internkontroll.   
Systemet vil omfatte all kommunal virksomhet.

3. Ordføreren vil vise til det som er nevnt i pkt 2 hvor det framkommer at det allerede er tatt 
nødvendige grep for å sikre gode rutiner for avviksrapportering, -registrering og -
behandling. Ordføreren forutsetter at iverksetting av de nye avvikssystemene vil skje etter 
tilfredsstillende opplæring.

4. Ordføreren går ut fra at helse- og omsorgsutvalget kontinuerlig vurderer de tjenestene 
utvalget har den politiske oppfølging av. Hvis de ser behov for nye prosjekter kan disse 
iverksettes innen for de rammer som er stilt til disposisjon eller ved å fremme sak for 
kommunestyret.

Tana 23.2.2012
Frank Martin Ingilæ
ordfører

Høyre v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag: 

Jfr. Interpellasjon ang. Oppfølging av avviksmeldinger i pleie- og omsorgstjenesten.

1. Kommunestyret ber helse- og omsorgsutvalget vurdere opprettet en egen prosjektstilling 
for lokal koordinering av ulike tiltak og prosjekter innen kommunens arbeid med 
samhandlingsreformen. Prosjektstillingen lyses ut eksternt.
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2. Det bør også vurderes etablert et eget prosjekt i sammenheng med verdighetsgarantien 
og samhandlingsreformen som et eget lokalt tiltak.

3. Prosjektet søkes finansiert med ekstern finansiering tilknyttet samhandlingsreformen og 
andre økonomiske ordninger i helsesektoren.

4. HOU utfordes til å gjennomføre et eget temamøte der Fylkesmannnen i Finnmark gir 
utfyllende informasjon om finansieringsløsninger for lokale prosjekter ang 
samhandlingsreformen 

**********************************************************************

Se eksempler for søknader for ekstern finansiering nedenfor:

Muligheter for finansiering av lokale prosjekter  i SAMHANDLINGSREFORMEN
Link til selve tilskuddet ”Samhandlingstiltak og lokalmedisinske sentra m.m.”:
http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/samhandlingstiltak-og-lokalmedisinske-sentra-
mm.aspx

Fylkesmannen har for tiden disse tilskuddene utlyst som kommunene kan søke på:

”Tilskudd til frisklivstilbud 2012” Les mer:
http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1858&amid=3567758

”Innovasjon i omsorg” Les mer:
http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1858&amid=3567648

”Tilskudd til kompetanseheving i pleie- og omsorgstjenestene” Les mer:
http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1858&amid=3567157

”Videreutdanning i psykisk helsearbeid – stimuleringstilskudd” Les mer:
http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1858&amid=3566957

Også til informasjon:
Kreftforeningen gir 30 millioner kroner til kommunene for å styrke kreftomsorgen 
http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1858&amid=3562550

Saken oversendes HOU uten realitetsbehandling 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling
PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 15.12.2011
PS 4/2012 Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg 2011/2508

PS 5/2012 Avtaler mellom Helse Finnmark HF og Deanu 
gielda/Tana kommune i forhold til 
samhandlingsreformen

2009/2448

PS 6/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

2011/2369

PS 7/2012 Startlån-Retningslinjer for tildeling i Tana kommune 2012/230

PS 8/2012 Valgbarhet til kontrollutvalget / suppleringsvalg - Tor 
Asle Varsi

2011/2180

PS 9/2012 Fritak som medlem og leder av Kontrollutvalget -
Tove Julianne Utsi

2011/2180

PS 10/2012 Valg av klagenemnd 2011-2015 2011/2277
PS 11/2012 Valg av medlem til Bibliotekbusstyret 2012/334

PS 12/2012 Utpekning av kommunens representant i 
oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere

2012/333

PS 13/2012 Referatsaker/Orienteringer -KST 2012/6
RS 1/2012 Møteprotokoll ELD 260112 2008/1034

RS 2/2012 Endring av struktur i pleie- og omsorgstjenesten
PS 14/2012 Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig 

drikk - Elva hotel og camping
2012/321

PS 15/2012 Politisk uttalelse - Ny bussrute Kirkenes - Tana bru

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

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

Innkalling godkjennes.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012

Behandling
H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag:

Behandlingsrekkefølgen endres med at PS 9/2012 behandles før PS 8/2012.

H v/Tone O. Kollstrøm trakk sitt forslag. 

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

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:

PS 14/2012 Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk - Elva hotel og 
camping

PS 15/2012 Politisk uttalelse - Ny bussrute Kirkenes - Tana bru
RS 2/2012 Notat – Endring av struktur i Pleie- og omsorgstjenesten 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:

PS 14/2012 Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk - Elva hotel og 
camping

PS 15/2012 Politisk uttalelse - Ny bussrute Kirkenes - Tana bru

RS 2/2012 Notat – Endring av struktur i Pleie- og omsorgstjenesten 
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PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 15.12.2011

Saksprotokoll saksnr. 3/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

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

Protokoll fra 15.12.2012 godkjennes.  

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Nancy Porsanger Anti (SP) og 
Liz Utsi (AP) 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 15.12.2012 godkjennes.  

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Nancy Porsanger Anti (SP) og 
Liz Utsi (AP) 

PS 4/2012 Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg

Saksprotokoll saksnr. 4/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

Behandling
Rebeke Tapio (FrP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken, fra kl. 15:00 
og for resten av møtet. Varamedlem Eli Sabbasen (FrP) tiltrådte møtet fra samme tid og for 
resten av møtet. 

Forslag nr. 1: H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag:

Til saksopplysninger:
I det fremlagte dokument og saksfremlegg (jfr Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet, og 
under overskriften Tilskudd til lag og foreninger) er det vist til - Den felles politiske 
plattformavtalen og Felles politisk plattform for kommunestyret perioden 2011-2015. 
Dette er et dokument som ikke er et politisk vedtatt kommunalt dokument, men en intern 
politisk avtale mellom flere parti (AP, FL, SV og SfP/NSR.) Det forutsettes at punkter i en slik 
avtale er noe de angjeldende partier selv bringer frem til politisk behandling når det er naturlig.

Forslag nr. 4: SV v/Laura Kjølås fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Per Ivar 
Henriksen og SV v/Laura Kjølås:
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E) Salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven, kontroll og sanksjoner i forhold til disse.
Helse- og omsorgsutvalget delegeres myndighet etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. (alkoholloven) til å avgjøre salgs- og skjenkebevilling av alkohol. Utvalget har også 
ansvaret for oppfølging av gitte bevilgninger og til å avgjøre sanksjoner i forhold til brudd på 
lov, forskrift eller gitte bestemmelser.

Delegasjonsreglementets pkt 10.11 endres slik: 

 Lov om omsetning av alkohol. Kommunestyret gir selv prinsipielle retningslinjer i 
forhold til skjenkepolitikken gjennom en samordnet rus- og psykiatriplan.  

Rådmannen delegeres avgjøringsmyndighet for ambulerende bevilling for enkelt 
anledning, skjenkebevilling for en enkelt anledning, utvidelse av skjenketid for enkelt 
anledning og utvidelse av skjenkelokale for enkelt anledning. Videre delegeres 
rådmannen myndighet til å godkjenne endring av skjenkestyrer og stedfortreder. For 
ambulerende bevilling og for skjenkebevilling for en enkelt anledning begrenses 
rådmannens fullmakt til to samtidige bevillinger. Jfr. Lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk m.v. § 1 § 12. 

(Påfølgende punkter E, F og G får nye bokstaver F, G og H).

SP v/Viktoria Nilsen fremmet utsettelsesforsalg:

Behandling av delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg utsettes.  

Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg sendes til realitetsbehandling til 
hovedutvalgene og reglementsutvalg. 

SP v/Viktoria Nilsen trakk sitt forslag.

SP v/Viktoria Nilsen fremmet felles utsettelsesforslag fra H v/Tone O. Kollstrøm og SP 
v/Viktoria Nilsen:

Sluttbehandling av delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg utsettes. 

Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg sendes til realitetsbehandling til 
hovedutvalgene og reglementsutvalg. 

Fremlagte forslag til endringer vedlegges saken og fordeles til de respektive utvalg. Arbeidet må 
være sluttført innen 3. kvartal 2012. 

Forslag nr. 2: H v/Ellen K. Saba fremmet følgende forslag: 

Ny modell for MLU:

= HovedutvalgMLU
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= Underutvalg

velges    velges 
3. pers.    3. pers.

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende forslag:

Tana kst vedtar forslag til vedtak, samt tillegget som skjenkebevilling av alkoholholdig drikk. 

Kst legger opp til en evaluering i januar 2013. Kst legger også opp til en evaluering av 
kommunenes ansettelses reglement til samme tid. 

AP v/Per Ivar Henriksen trakk sitt forslag. 

Forslag nr. 3: SP v/Nancy Porsange Anti fremmet følgende forslag: 

Myndighet i punkt 10.3 og 10.9 er i planutvalg (formannskapet), inntil hovedutvalg for 
Landbruk, Miljø og Utmark har behandlet sak om fradeling og omdisponering og sak om 
reglement for hovedutvalg.  

Forslag nr. 5: AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra SV v/Laura 
Kjølås, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SfP/NSR v/Solbjørg Ravna g AP v/Per Ivar Henriksen: 

Kommunestyret ønsker at det foretas en evaluering og revidering av delegasjonsreglementet 
innen utgangen av januar 2013. KST legger også opp til en evaluering og revidering av 
kommunens ansettelsesreglement og andre aktuelle reglement til samme tid. 

Forslag nr. 6: Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: 

Følgende prinsipielle endringer gjøres i delegasjonsreglementet og i reglement for 
hovedutvalgene:

1. Sammenslåing av dokumenter
Hovedutvalgenes delegerte myndighet flyttes i fra ”reglement for hovedutvalgene” og til 
”delegasjonsreglementet”.

2. Delegering av myndighet

A) Primærnæringsfondet:

DISP.UTVALG
+

GARNUTV.
UTVALG

VILT
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Formannskapets myndighet etter 3.4 (primærnæringsfond) overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). 
Rådmannen får myndighet etter naturmangfoldloven, viltloven, lov om laksefisk og 
innlandsfisk, forskrift om fiskeravgift og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
slik det fremkommer av forslaget i 10.11.

B) Viltsaker:
Viltnemndas myndighet etter kapittel 4 i delegasjonsreglementet overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). Delegert myndighet etter viltlovens §§ 12 -14 
utgår fra delegasjonsreglementet.

Rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende ”viltsaker”: 

Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge 
skade.
Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 
jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi 
fritak (§ 23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), 
Foreta nødvendig ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), 
gi tillatelse til bruk av slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger 
om snarefangst og bruk av fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte 
dyr, kommunale forvaltningsvedtak samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).
Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 
institusjoner (§3). 
Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak 
(§12 og §31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte 
enkeltvedtak etter loven (§ 27, 28 og 36). 

C) Tilskudd til lag og foreninger
OKU kan subdelegere avsatte midler på budsjettet til drift av i idrettsrådet til idrettsrådet 
selv. 
Rådmannens myndighet etter delegasjonsreglementets 10.1 (støtte til lag og foreninger) 
siste avsnitt overføres til Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) med følgende unntak: 
Rådmannen beholder myndigheten til å avgjøre søknader fra enkeltpersoner, foreninger 
eller andre organisasjoner for søkere bosatt utenfor kommunen basert på etablert praksis 
og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet av. Det gjelder der tiltaket 
foregår utenfor kommunen og/eller resultat eller virkning av tiltaket har ingen eller liten 
virkning i forhold til innbyggerne i kommunen.

Rådmannen får delegert myndighet til å støtte lokale arrangementer i forbindelse med 
høytids- og merkedager som 17. mai, samefolkets dag og lignende.

D) Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling har Oppvekst- og 
kulturutvalget myndighet til å:

– Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommunedelplaner etter § 
11-13 som berører idrett og fysisk aktivitet. Dette omfatter også planprogram for 
årlige rulleringer av ulike handlingsprogram.
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– Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9 som 
berører idrett og fysisk aktivitet. 

OKUs myndighet omfatter ikke vedtak av reguleringsplaner. Reguleringsplaner som 
berører idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet skal utvalget som hovedregel uttale 
seg om. 

E) Endret punkt 10.9 Plan- og byggesaker (plan- og bygningsloven)
Rådmannen gis myndighet til å:
- avgjøre alle enkeltsaker etter byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i plan- og bygningsloven 

med unntak av delingssaker etter § 20-1 bokstav m der det er tale om å opprette enheter 
større enn 4 dekar.

- foreta ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

- forestå undersøkelse på fast eiendom etter § 33-2 i plan- og bygningsloven

Rådmannen gis myndighet til å tildele boligtomter og hyttetomter i regulerte områder og tildele 
tomter i områder hvor det må tas spesielle hensyn.

Endret punkt i 10.4:

 Tildele arealer i regulerte områder på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret

Utgår

Nytt punkt 10.4
 Rådmannen gis myndighet til å selge  alle typer tomter i regulerte felt. Tildeling av tomter 

til offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet.

F) Nye punkter i 10.3 Jordbruks- og skogverkssaker:
I medhold av jordloven delegeres rådmannen myndighet til å:

 Avgjøre søknader om omdisponering og fradeling av tomter og arealer inntil 4 
dekar. 

 Avgjøre søknader om fradeling av eiendommens bygninger med tomt, dersom det 
foreligger avtale om at restarealet skal selges som tilleggsjord, § 12.

 Avgjøre søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for 
areal inntil 50 dekar, § 9.

G) Nytt 10.8 Lov om eigedomsregistrering (matrikkelova).
Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet etter matrikkellovens § 5a. Rådmannen 
delegeres myndighet til å møte på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger, og 
rekvirere oppmålingsforretning på kommunens vegne. 

Rådmannen er delegert myndighet til å møte i saker i jordskifteretten.

Kommunestyret vedtar forslag til ”Delegasjonsreglement” av 24.01.2012.

I løpet av kommunestyreperioden 2011-2015 tas det sikte på en fullstendig gjennomgang av 
delegasjonsreglementet der også hovedutvalgene blir involvert. 
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Votering
Felles utsettelsesforslag fra SP v/Viktoria Nilsen og H v/Tone O. Kollstrøm: Falt med 8 med 15 
stemmer

Det ble votert etter følgende rekkefølge: 
Forslag nr. 1: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 2: Falt med 5 mot 18 stemmer
Forslag nr. 3: Falt med 10 mot 13 stemmer
Forslag nr. 4: Vedtatt med 13 mot 10 stemmer 
Forslag nr. 5: Enstemmig vedtatt
Forslag nr. 6: Enstemmig vedtatt 

Vedtak
Til saksopplysninger:
I det fremlagte dokument og saksfremlegg (jfr Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet, og 
under overskriften Tilskudd til lag og foreninger) er det vist til - Den felles politiske 
plattformavtalen og Felles politisk plattform for kommunestyret perioden 2011-2015. 
Dette er et dokument som ikke er et politisk vedtatt kommunalt dokument, men en intern 
politisk avtale mellom flere parti (AP, FL, SV og SfP/NSR.) Det forutsettes at punkter i en slik 
avtale er noe de angjeldende partier selv bringer frem til politisk behandling når det er naturlig.

Følgende prinsipielle endringer gjøres i delegasjonsreglementet og i reglement for 
hovedutvalgene:

1. Sammenslåing av dokumenter
Hovedutvalgenes delegerte myndighet flyttes i fra ”reglement for hovedutvalgene” og til 
”delegasjonsreglementet”.

2. Delegering av myndighet

A) Primærnæringsfondet:
Formannskapets myndighet etter 3.4 (primærnæringsfond) overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). 
Rådmannen får myndighet etter naturmangfoldloven, viltloven, lov om laksefisk og 
innlandsfisk, forskrift om fiskeravgift og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
slik det fremkommer av forslaget i 10.11.

B) Viltsaker:
Viltnemndas myndighet etter kapittel 4 i delegasjonsreglementet overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). Delegert myndighet etter viltlovens §§ 12 -14 
utgår fra delegasjonsreglementet.

Rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende ”viltsaker”: 

Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge 
skade.
Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
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Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 
jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi 
fritak (§ 23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), 
Foreta nødvendig ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), 
gi tillatelse til bruk av slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger 
om snarefangst og bruk av fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte 
dyr, kommunale forvaltningsvedtak samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).
Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 
institusjoner (§3). 
Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak 
(§12 og §31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte 
enkeltvedtak etter loven (§ 27, 28 og 36). 

C) Tilskudd til lag og foreninger
OKU kan subdelegere avsatte midler på budsjettet til drift av i idrettsrådet til idrettsrådet 
selv. 
Rådmannens myndighet etter delegasjonsreglementets 10.1 (støtte til lag og foreninger) 
siste avsnitt overføres til Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) med følgende unntak:
Rådmannen beholder myndigheten til å avgjøre søknader fra enkeltpersoner, foreninger 
eller andre organisasjoner for søkere bosatt utenfor kommunen basert på etablert praksis 
og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet av. Det gjelder der tiltaket 
foregår utenfor kommunen og/eller resultat eller virkning av tiltaket har ingen eller liten 
virkning i forhold til innbyggerne i kommunen.

Rådmannen får delegert myndighet til å støtte lokale arrangementer i forbindelse med 
høytids- og merkedager som 17. mai, samefolkets dag og lignende.

D) Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling har Oppvekst- og 
kulturutvalget myndighet til å:

– Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommunedelplaner etter § 
11-13 som berører idrett og fysisk aktivitet. Dette omfatter også planprogram for 
årlige rulleringer av ulike handlingsprogram.

– Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9 som 
berører idrett og fysisk aktivitet. 

OKUs myndighet omfatter ikke vedtak av reguleringsplaner. Reguleringsplaner som 
berører idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet skal utvalget som hovedregel uttale 
seg om. 

E) Salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven, kontroll og sanksjoner i forhold til disse.
Helse- og omsorgsutvalget delegeres myndighet etter lov om omsetning av alkoholholdig 
drikk m.v. (alkoholloven) til å avgjøre salgs- og skjenkebevilling av alkohol. Utvalget har 
også ansvaret for oppfølging av gitte bevilgninger og til å avgjøre sanksjoner i forhold til 
brudd på lov, forskrift eller gitte bestemmelser.

Delegasjonsreglementets pkt 10.11 endres slik: 

 Lov om omsetning av alkohol. Kommunestyret gir selv prinsipielle retningslinjer 
i forhold til skjenkepolitikken gjennom en samordnet rus- og psykiatriplan.  
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Rådmannen delegeres avgjøringsmyndighet for ambulerende bevilling for enkelt 
anledning, skjenkebevilling for en enkelt anledning, utvidelse av skjenketid for enkelt 
anledning og utvidelse av skjenkelokale for enkelt anledning. Videre delegeres 
rådmannen myndighet til å godkjenne endring av skjenkestyrer og stedfortreder. For 
ambulerende bevilling og for skjenkebevilling for en enkelt anledning begrenses 
rådmannens fullmakt til to samtidige bevillinger. Jfr. Lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk m.v. § 1 § 12. 

F) Endret punkt 10.9 Plan- og byggesaker (plan- og bygningsloven)
Rådmannen gis myndighet til å:
- avgjøre alle enkeltsaker etter byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i plan- og bygningsloven 

med unntak av delingssaker etter § 20-1 bokstav m der det er tale om å opprette enheter 
større enn 4 dekar.

- foreta ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

- forestå undersøkelse på fast eiendom etter § 33-2 i plan- og bygningsloven

Rådmannen gis myndighet til å tildele boligtomter og hyttetomter i regulerte områder og tildele 
tomter i områder hvor det må tas spesielle hensyn.

Endret punkt i 10.4:

 Tildele arealer i regulerte områder på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret

Utgår

Nytt punkt 10.4
 Rådmannen gis myndighet til å selge  alle typer tomter i regulerte felt. Tildeling av tomter 

til offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet.

G) Nye punkter i 10.3 Jordbruks- og skogverkssaker:
I medhold av jordloven delegeres rådmannen myndighet til å:

 Avgjøre søknader om omdisponering og fradeling av tomter og arealer inntil 4 
dekar. 

 Avgjøre søknader om fradeling av eiendommens bygninger med tomt, dersom det 
foreligger avtale om at restarealet skal selges som tilleggsjord, § 12.

 Avgjøre søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for 
areal inntil 50 dekar, § 9.

H) Nytt 10.8 Lov om eigedomsregistrering (matrikkelova).
Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet etter matrikkellovens § 5a. Rådmannen 
delegeres myndighet til å møte på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger, og 
rekvirere oppmålingsforretning på kommunens vegne. 
Rådmannen er delegert myndighet til å møte i saker i jordskifteretten.

Kommunestyret vedtar forslag til ”Delegasjonsreglement” av 24.01.2012.

I løpet av kommunestyreperioden 2011-2015 tas det sikte på en fullstendig gjennomgang av 
delegasjonsreglementet der også hovedutvalgene blir involvert. 
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Kommunestyret ønsker at det foretas en evaluering og revidering av delegasjonsreglementet 
onnen utgangen av januar 2013. KST legger også opp til en evaluering og revidering av 
kommunens ansettelsesreglement og andre aktuelle reglement til samme tid. 

PS 5/2012 Avtaler mellom Helse Finnmark HF og Deanu gielda/Tana 
kommune i forhold til samhandlingsreformen

Saksprotokoll saksnr. 5/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

Behandling
Brynly Ballari (H) ba kommunestyret vurdere hans habilitet i saken da han er saksbehandler i 
saken. Ballari fratrådte. Kommunestyret erklærte enstemmig Ballari som inhabil i saken, jf. 
kommuneloven § 40 b)

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag: 

Av pkt. 4 i HOUs innstilling til KST endres til:

Rådmannen holder HOU orientert om endringer i avtalene.  

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet Helse- og omsorgsutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 
tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 1, 3 og 5 og 11.

2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 
samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.

3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene 
og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i 
disse.

4. Rådmannen holder HOU orientert om vesentlige endringer i avtalene.

Votering
Det ble votert punktvis:

Pkt. 1 i HOUs innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2 i HOUs innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Pkt. 3 i HOUs innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Pkt. 4 i HOUs innstilling ble satt opp mot endringsforsalg fra H v/Tone O. Kollstrøm: 
Endringsforsalg fra H enstemmig vedtatt. 



Side 17 av 26

Vedtak
1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 

tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 1, 3 og 5 og 11.
2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 

samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.
3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene 

og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i 
disse.

4. Rådmannen holder HOU orientert om endringer i avtalene.

PS 6/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for idrett, fysisk 
aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

Saksprotokoll saksnr. 6/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

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

Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11- 4 og 11-12.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11- 4 og 11-12.

PS 7/2012 Startlån-Retningslinjer for tildeling i Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 7/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

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

Vedlagte Retningslinjer for startlån vedtas.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Vedlagte Retningslinjer for startlån vedtas.

PS 8/2012 Valgbarhet til kontrollutvalget / suppleringsvalg - Tor Asle Varsi

Saksprotokoll saksnr. 8/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen og Ansgar Aslaksen fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret tar til etterretning at Tor Asle Varsi ikke er valgbar til Kontrollutvalget og gis 
dermed fritak for resten av valgperioden. Avgjørelsen begrunnes med at Tor Asle Varsi har et 
ansettelsesforhold til kommunen. Det vises også til utredning av Kontrollutvalgan IS av 21. 
desember 2011 og uttalelse av Fylkesmannens jurist. Her presiseres det at den klare regelen er at 
vedkommende ikke er valgbar uavhengig av hvilken stilling vedkommende har, stillingsbrøk, 
arbeidsområde og liknende. 

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

Formannskapet anbefaler at kommunestyret velger et nytt kontrollutvalg.

Valgnemnda bør forespørre nåværende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget om de 
er disponibel for kontrollutvalget

Valgnemnda gikk i møtet. 

Leder i valgnemnda Per Ivar Henriksen framla valgnemnda innstilling ved SP v/Nancy 
Porsanger Anti, SfP/NSR v/Solbjørg Ravna, Fe/Ol v Hartvik Hansen, FrP v/Eli Sabbasen, V 
v/Karen Inga Vars, H v/Brynly Ballari, SV v/Laura Kjølås og AP v/Per Ivar Henriksen:

Som medlemmer i kontrollutvalget velges:

Medlemmer Personlig varamedlemmer 
1. Kåre Breivik 1. Oddvar Pedersen
2. Anja Aslaksen 2. Ole Jakob Tapio
3. Leif Kristian Sundelin 3. Hege Persen

H v/Helge Samuelsen fremmet følgende forslag på leder:

Leder for kontrollutvalget: Kåre Breivik 

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende forslag på leder:
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Som leder for kontrollutvalget foreslås: Leif Kristian Sundelin 

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende forslag på nestleder:

Som nestleder for kontrollutvalget foreslås: Leif Kristian Sundelin 

Votering
De ble gjennomført skriftlig votering ved valg av leder, samt at det ble votert etter følgende 
rekkefølge: 

- Valgnemndas innstilling: Enstemmig vedtatt.
- Valg av leder: 

o Kåre Breivik fikk 13 stemmer 
o Leif Kristian Sundelin fikk 9 stemmer
o Det ble avgitt 1 blank stemme 

- Forslag fra AP v/Per Ivar Henriksen på valg av nestleder: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret tar til etterretning at Tor Asle Varsi ikke er valgbar til Kontrollutvalget og gis 
dermed fritak for resten av valgperioden. Avgjørelsen begrunnes med at Tor Asle Varsi har et 
ansettelsesforhold til kommunen. Det vises også til utredning av Kontrollutvalgan IS av 21. 
desember 2011 og uttalelse av Fylkesmannens jurist. Her presiseres det at den klare regelen er at 
vedkommende ikke er valgbar uavhengig av hvilken stilling vedkommende har, stillingsbrøk, 
arbeidsområde og liknende. 

Nyvalg av kontrollutvalg for valgperioden 2011 – 2015:

Medlemmer Personlig varamedlemmer 
1. Kåre Breivik, leder 1. Oddvar Pedersen
2. Leif Kristian Sundelin, nestleder 2. Hege Persen
3. Anja Aslaksen, 3. Ole Jakob Tapio

PS 9/2012 Fritak som medlem og leder av Kontrollutvalget - Tove Julianne 
Utsi

Saksprotokoll saksnr. 9/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

Behandling
Saken falt som følge av vedtak i PS 8/2012 i dagens møte. 

Votering
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Vedtak

PS 10/2012 Valg av klagenemnd 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 10/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

Behandling
Kåre Breivik (H) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av saken grunnet 
reisevirksomhet, fra kl. 18:15 og for resten av møtet. 

Nancy Porsanger Anti (SP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av saken for å 
legge barna, fra kl. 18:15 og for resten av møtet. 

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

Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda for 
valgperioden 2011-2015:

  
Faste medlemmer Varamedlemmer
1. Ellen K. Saba, H (fra KST) 1. Nancy Porsanger Anti, SP (fra KST)
2. Arne Røberg, AP (fra KST) 2. Jon Arild Aslaksen, AP (fra KST)
3. Jan Oskar Dervo 3. Idun K. Pedersen 

Som leder velges: Ellen K. Saba
Som nestleder velges: Arne Røberg 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda for 
valgperioden 2011-2015:

  
Faste medlemmer Varamedlemmer
1. Ellen K. Saba, H (fra KST) 1. Nancy Porsanger Anti, SP (fra KST)
2. Arne Røberg, AP (fra KST) 2. Jon Arild Aslaksen, AP (fra KST)
3. Jan Oskar Dervo 3. Idun K. Pedersen 

Som leder velges: Ellen K. Saba
Som nestleder velges: Arne Røberg 
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PS 11/2012 Valg av medlem til Bibliotekbusstyret

Saksprotokoll saksnr. 11/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

Behandling
Leder i valgnemnda Per Ivar Henriksen (AP) fremmet valgnemndas endrede innstilling:

Kommunestyret velger følgende til styret i Bibliotekbussen for valgperioden 2011-2015:
Medlem: Ingrid Smuk Rolstad
Varamedlem: Ole Einar Olsen 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Kommunestyret velger følgende til styret i Bibliotekbussen for valgperioden 2011-2015:
Medlem: Ingrid Smuk Rolstad
Varamedlem: Ole Einar Olsen 

PS 12/2012 Utpekning av kommunens representant i oppnevningsutvalget for 
konfliktrådsmeglere

Saksprotokoll saksnr. 12/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

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

Kommunestyret utpeker Terje Johan Ellia som kommunens representant i oppnevningsutvalget 
for konfliktrådsmeglere for inneværende valgperiode. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Kommunestyret utpeker Terje Johan Ellia som kommunens representant i oppnevningsutvalget 
for konfliktrådsmeglere for inneværende valgperiode. 
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PS 13/2012 Referatsaker/Orienteringer -KST

Saksprotokoll saksnr. 13/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 1/2012 Møteprotokoll ELD 260112
RS 2/2012 Endring av struktur i pleie- og omsorgstjenesten 

(Notat utdelt i møtet)

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer: 

Rådmann Jørn Aslaksen:
- orienterte om regnskapsavleggelse avlagt innen fristen 15. februar

HOU-leder Laura Kjølås (SV):
- gikk gjennom budsjettvedtaket i HOU angående fordeling av kr. 800 000 (saksprotokoll 

fra HOU utdelt i møtet)

OKU-leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR):
- redegjorde for arbeidet med språkavtalen med Sametinget

Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende forslag: 

Følgende forslag ønskes fremlagt som egen sak i neste kst.møte. 

Idrettslag, foreninger og idrettsråd i Tana bør få gratis leie av møtelokaler i kommunale lokaler. 
Det vises til et ønske fra idrettslag og andre foreninger som jobber med barn og unge, at de bør 
tilgodeses med tilgjengelige lokaler til møtevirksomheter, da det er svært dyrt å leie lokaler til 
møtevirksomhet i dag. 

Begrunnelse:  Faktaopplysninger om idretten i Tana:
Tana ble i 2010 idrettskommune nr. 1 i Finnmark! 

(Utdelt en kopi med blant annet medlemsutvikling, sykdomsfrekvens og økonomi)

Utfra normtall og antall medlemmer utgjør dette 25,5 frivillige årsverk. Noe som igjen utgjør en 
verdiskapning på kr 11 475 000,- i Tana kommune.  I tillegg kommer idrettslagenes omsetning.

Finnmark Idrettskrets (FIK) er også en folkehelseorganisasjon. Tana ligger over snittet både i 
Norge
og i Finnmark når det gjelder hjerteinfarkt hos menn. Snittet for kvinner er
langt under landsgjennomsnittet både for hjerteinfarkt og kreft☺!



Side 23 av 26

(Vedlegg fra Tana Idrettråd; Medlemstall og aktivitetstall pr. 31.12.10 utdelt i møtet).

Oversendes OKU uten realitetsbehandling for videre oppfølging. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 1/2012 Møteprotokoll ELD 260112

RS 2/2012 Endring av struktur i pleie- og omsorgstjenesten

PS 14/2012 Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk - Elva 
hotel og camping

Saksprotokoll saksnr. 14/2012 i Kommunestyret - 23.02.2012 

Behandling
Saken ettersendt pr. e-post 21.02.2012, innstilling ettersendt pr. e-post 22.02.2012. Utdelt i 
møte.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet Helse- og omsorgsutvalgets innstilling: 

Elva hotell og camping v/ Stian Kolstrøm innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 til 30.06.2012.

Styrer: Stian Kolstrøm
Stedfortreder: Arnt-Ove Andersen

Skjenketid: Gruppe 1 og 2 fra kl: 06.00 til kl: 02.30.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01:00.

Skjenkeareal: Restaurant, bar og møterom ved siden av restaurant for større arrangement.
Veranda som er inngjerdet rett utenfor fra møterommet.
Lobbybar og veranda som er inngjerdet rett utenfor lobbybaren.
Gjesterom.
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Begrunnelse: Likebehandling av skjenkesteder. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Elva hotell og camping v/ Stian Kolstrøm innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 til 30.06.2012.

Styrer: Stian Kolstrøm
Stedfortreder: Arnt-Ove Andersen

Skjenketid: Gruppe 1 og 2 fra kl: 06.00 til kl: 02.30.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01:00.

Skjenkeareal: Restaurant, bar og møterom ved siden av restaurant for større arrangement.
Veranda som er inngjerdet rett utenfor fra møterommet.
Lobbybar og veranda som er inngjerdet rett utenfor lobbybaren.
Gjesterom.

Begrunnelse: Likebehandling av skjenkesteder. 

PS 15/2012 Politisk uttalelse - Ny bussrute Kirkenes - Tana bru

Saksprotokoll saksnr.  i Kommunestyret - 23.02.2012 

Behandling
Forslag på uttalelse sendt på e-post 20.02.2012, utdelt i møtet. Nytt forslag utdelt i møtet. 

Fe/O l v/Hartvik Hansen og Ansgar Aslaksen fremmet følgende:

Politisk uttalelse - ny bussrute Kirkenes-Tana bru

Tana kommune vil be Finnmark fylkeskommune v/ samferdselsjef Per Bjørn Holm Varsi 
sammen med hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel KNS om å bidra til at det opprettes 
en ny daglig bussrute fra Kirkenes sykehus via Kirkenes flyplass til Nesseby og Tana bru. 

Ruta må korrespondere med ankomst for SAS og Norwegian og Widerøe sine formiddagsruter 
slik at reisende kan komme seg fra Kirkenes lufthavn til Nesseby Tana etter formiddagsflyenes 
ankomst på dagtid. Ruta kan videre ha avgang fra Tana bru - Nesseby til Kirkenes sent om 
ettermiddagen slik at reisende kan nå SAS sitt kveldsfly hver dag, i motsetning til i dag hvor 
dette bare er mulig fredager og søndager.
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Som trafikkmyndighet i fylket er sikkert hovedutvalget kjent med at det er et reelt behov for en 
slik bussrute midt på dagen for å gi et bedre kollektivtilbud til befolkninga i øst regionen.

Tana kommune mener og at det er et stort behov for en slik bussrute fra Kirkenes. Dette fordi 
mange passasjerer fra Kirkenes sykehus vil kunne bli brukere av tilbudet. Det er og kjent at 
flypassasjerer til Kirkenes lufthavn med flylandinger sørfra har savnet en slik rute. Disse 
passasjerene vil trolig skape mesteparten av passasjergrunnlaget, spesielt i turistsesongen.

Tana kommune mener dette også vil gi store ringvirkninger og gi bedre infrastrukturtilbud til 
befolkninga i kommunene i Øst-Finnmark. For eldre og spesielt skoleungdom vil dette bli et 
nytt transporttilbud og mange slipper da å bli kjørt og hentet til og fra sykehuset og flyplassen. 
Behov for bruk av privat bil til og fra Kirkenes vil da avta betraktelig og gi en stor miljømessig 
gevinst.

Dette gir også et bedre kollektivtilbud for alle mindre bygdesamfunn i nærområdet langs med 
ruta som bl.a. Munkefjord, Neiden, Bugøyfjord, Bugøynes, Gandvik, Reppen, Karlebotn, 
Varangerbotn, Skiippagurra og Tana bru.

Tana kommune ønsker også at KNS utreder muligheten for å opprette en minibussrute på 
søndager, Tana bru, Karasjok, Lakselv, Alta og Kautokeino med retur på fredager herunder 
kostnader og belegg.

Uttalelsen oversendes Nesseby kommunestyre med ønske om å støtte uttalelsen.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Politisk uttalelse - ny bussrute Kirkenes-Tana bru

Tana kommune vil be Finnmark fylkeskommune v/ samferdselsjef Per Bjørn Holm Varsi 
sammen med hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel KNS om å bidra til at det opprettes 
en ny daglig bussrute fra Kirkenes sykehus via Kirkenes flyplass til Nesseby og Tana bru. 

Ruta må korrespondere med ankomst for SAS og Norwegian og Widerøe sine formiddagsruter 
slik at reisende kan komme seg fra Kirkenes lufthavn til Nesseby Tana etter formiddagsflyenes 
ankomst på dagtid. Ruta kan videre ha avgang fra Tana bru - Nesseby til Kirkenes sent om 
ettermiddagen slik at reisende kan nå SAS sitt kveldsfly hver dag, i motsetning til i dag hvor 
dette bare er mulig fredager og søndager.

Som trafikkmyndighet i fylket er sikkert hovedutvalget kjent med at det er et reelt behov for en 
slik bussrute midt på dagen for å gi et bedre kollektivtilbud til befolkninga i øst regionen.

Tana kommune mener og at det er et stort behov for en slik bussrute fra Kirkenes. Dette fordi 
mange passasjerer fra Kirkenes sykehus vil kunne bli brukere av tilbudet. Det er og kjent at 
flypassasjerer til Kirkenes lufthavn med flylandinger sørfra har savnet en slik rute. Disse 
passasjerene vil trolig skape mesteparten av passasjergrunnlaget, spesielt i turistsesongen.
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Tana kommune mener dette også vil gi store ringvirkninger og gi bedre infrastrukturtilbud til 
befolkninga i kommunene i Øst-Finnmark. For eldre og spesielt skoleungdom vil dette bli et
nytt transporttilbud og mange slipper da å bli kjørt og hentet til og fra sykehuset og flyplassen. 
Behov for bruk av privat bil til og fra Kirkenes vil da avta betraktelig og gi en stor miljømessig 
gevinst.

Dette gir også et bedre kollektivtilbud for alle mindre bygdesamfunn i nærområdet langs med 
ruta som bl.a. Munkefjord, Neiden, Bugøyfjord, Bugøynes, Gandvik, Reppen, Karlebotn, 
Varangerbotn, Skiippagurra og Tana bru.

Tana kommune ønsker også at KNS utreder muligheten for å opprette en minibussrute på 
søndager, Tana bru, Karasjok, Lakselv, Alta og Kautokeino med retur på fredager herunder 
kostnader og belegg.

Uttalelsen oversendes Nesseby kommunestyre med ønske om å støtte uttalelsen.


