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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 29.03.2012
Tidspunkt: 10:00 – 15:50 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Arne Røberg Medlem AP
Randi Lille Medlem AP
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Liz Utsi Medlem AP
Tor Asle Varsi Medlem AP
Ellen Kristina Saba Medlem H
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Brynly Ballari Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
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
Ulf Ballo Medlem AP
Rebeke Tapio Medlem FRP
Kåre Breivik Medlem H
Jan Steinar Jessen Medlem H
Per Ivar Henriksen Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Torill Klogh Ulf Ballo AP
Stig Torheim Per Ivar Henriksen AP
Bjørn Breivik Jan Steinar Jessen H
Marit Johansen Kåre Breivik H
Ingar Eikeland Rebeke Tapio FRP

Merknader
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Solbjørg Ravna (SfP/NSR) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 19/2012 
på grunn av jobb, fra kl. 11:00 til kl. 14:40. Varamedlem Trond Are Anti (SfP/NSR) tiltrådte 
møtet for Ravna i permisjonstiden. Ravna tiltrådte igjen under behandlinga av PS 21/2012. 

Fred Johnsen (SP) ble enstemmig innvilget permisjon bør behandling av PS 21/2012 grunnet
innkalling til sykehus, fra kl. 13:15 og for resten av møtet. Varamedlem Viktoria Nilsen 
tiltrådte møtet fra samme tid og for resten av møtet. 

Liz Utsi (AP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 21/2012 for å følge 
sønn til tannlegen, fra kl. 13:00 til kl. 13:55.  

Brynly Ballari (H) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 23/2012 grunnet 
annet møte, fra kl. 15:30 og for resten av møtet. 

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)                 Bjørn Breivik (H)  Randi Lille (AP) 
Ordfører
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 16/2012 Godkjenning av innkalling
PS 17/2012 Godkjenning av saksliste

PS 18/2012 Godkjenning av protokoll fra 23.02.2012
PS 19/2012 Høring - Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 2011/1729

PS 20/2012 Høringsdokument - Planstrategi for Tana kommune 
2012-2015

2010/2382

PS 21/2012 Høring av forslag til endring av fiskeregler i 
Tanavassdraget for 2012- Tanavassdragets 
fiskeforvaltning.

2012/620

PS 22/2012 Prosjektet "Tana vannområde (2013-2015): 
Godkjenning av prosjektplan og søknad om 
finansiering (skjønnmidler).

2011/2145

PS 23/2012 Rullering av veiplanen 2012/570
PS 24/2012 Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven og 

gebyrregulativ for 2012 for plan- og byggesaker
2011/2798

PS 25/2012 Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker 2011/2875

PS 26/2012 Opptak av startlån - Husbanken 2012/230
PS 27/2012 Lang og tro tjeneste 2012/551

PS 28/2012 Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark 
domssogn - 2013-2016

2012/242

PS 29/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST 2012/6
RS 3/2012 Møteprotokoll ELD 140212 2008/1034

PS 16/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 16/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 17/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 17/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

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

Saksliste godkjennes med at orientering fra rådmannen om fremdriften med etablering av 
kunstgressbanen tas etter PS 18/2012. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med at orientering fra rådmannen om fremdriften med etablering av 
kunstgressbanen tas etter PS 18/2012. 

PS 18/2012 Godkjenning av protokoll fra 23.02.2012

Saksprotokoll saksnr. 18/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

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

Protokoll fra 23.02.2012 godkjennes. 

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Bjørn Breivik (H) og Randi Lille (AP)

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 23.02.2012 godkjennes. 

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Bjørn Breivik (H) og Randi Lille (AP)
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PS 19/2012 Høring - Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023

Saksprotokoll saksnr. 19/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

Behandling
Solbjørg Ravna (SfP/NSR) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken på 
grunn av jobb, fra kl. 11:00 til kl. 14:40. Varamedlem Trond Are Anti (SfP/NSR) tiltrådte møtet 
for Ravna i permisjonstiden. 

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

Tana kommune er positiv til at ny Tana bru og farled inn til Leirpollen er med i nasjonal 
transportplan 2014-2023. 

Kommunen ønsker imidlertid at den samlede rammen i transportplanen økes med minst 25 
prosent og at arbeidet med ny bru og farled blir forsert i forhold til fagetatenes forslag til NTP. 
Tana kommune vil også at gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra blir en del av 
planene om ny bru ved Tana bru. 

Tana bru er et geografisk knutepunkt i Øst-Finnmark. Alle sentrale landbaserte ferdselsårer går 
via Tana bru fra Båtsfjord, Berlevåg til Karasjok og Utsjok i nord-syd retning og i øst-vest 
retning mellom Varanger og Kirkenes og til vestfylket. Som følge av globalisering og 
internasjonalisering er transportsektoren i kraftig vekst. Bransjen har i dag nettoinnpendling av 
arbeidere fra andre kommuner. Det forventes også at veksten i transportsektoren vil fortsette i 
årene som kommer. Økt trafikkmengde medfører utfordringer for alle veifarende. Dagens 
infrastruktur er ikke tilpasset dagens eller fremtidig transportmengde og behov.

Prioriteringer i forhold til NTP 2014-2023:

1. Ny Tana bru
Dagens bru er en flaskehals i forhold til den økende vegtrafikken og økt godstransport i 
østfylket. Det er en flaskehals både i forhold til høyde, bredde og vekt på transport. Arbeidet 
med ny bru må fremskyndes i forhold til fagetatenes plantekniske forslag. 

2. Gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra
Strekningen Tana bru til Skiippagurra er den mest trafikkerte i kommunen mht. 
årsdøgnstrafikk. Langs veien ferdes myke trafikanter. Tana bru er et sentralt knutepunkt 
mht. godstransport og transporten er i kraftig vekst.  På strekningen er det farlige svinger og 
uoversiktlige strekninger. 

Tana kommune ønsker at gang- og sykkelveien blir en del av prosjektet med ny Tana bru. 
Ny Tana bru medfører endret plassering og at det må legges til rette for myke trafikkanter 
over brua. Kommunen ser på gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra som en del av 
brusprosjektet og det vil være naturlig at gang- og sykkelvei forlenges fra Tana bru og til 
Skiippagurra.

3. Farled inn til Leirpollen
Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund med krav til farledsbevis for fartøy 
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over 70 meter. Norsk losforbund betrakter farleden som krevende å navigere i med sterke 
strømmer fra tidevann, variabel vind og trangt farvann med flere knappe svinger.   Farleden 
går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er et viktig naturreservat ikke bare i 
norsk, men også i internasjonal sammenheng gjennom sin status som Ramsar-område. 
Utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn fagetatenes forslag.

4. Oppgradering av E6 fra avkjørsel til Utsjok og til Tana bru.
Godstrafikken inn til Tana bru er i sterk vekst og forventes også å vokse sterkt i årene som 
kommer som følge av globalisering og nedbygging av grenser. Den europeiske 
transportkorridoren bør forlenges slik at den går fra Utsjok og til Tana bru. Tana kommunen 
ønsker at strekningen oppgraderes til å kunne håndtere vogntog på inntil 25 meter for å 
imøtekomme både dagens og fremtidig behov for transportinfrastruktur. 

5. Opprustning FV98 / omklassifisering til E6 
I forbindelse med at fylkeskommunen tidligere har drøftet om at fylkesvei 98 over 
Ifjordfjellet vurderes omklassifisert til E6, så det svært viktig at strekningen fra 
Rustefjelbma til Sjursjok oppgraders til en akseptabel standard. I dag fremstår denne 
strekningen som den veien i fylket med dårligst standard. 

SP v/Einar Johansen fremmet følgende endringsforslag: 

Endring av flertallsinnstilling til kommunestyret:

1.setning som innstillingen.
Nytt 2.avsnitt: 
Tana kommunestyre krever at transportplanen økes med 45 %. Dette vil gjøre det mulig å 
igangsette arbeidet med ny Tana bru tidligst mulig i 2014.  Samtidig vil en slik bevilgning gjøre 
det mulig å ferdigstille bruprosjektet tidligst mulig i NTP perioden.
3.avsnitt som innstillingen.

Prioriteringer i forhold til NTP 2014 – 2023
Endring i pkt. 2: 2.avsnitt utgår.

SP v/Einar Johansen trakk sitt endringsforslag. 

SV v/Laura Kjølås fremmet følgende felles endringsforslag fra SV v/Laura Kjølås, AP v/Sandra 
Lille, Fe/Ol v/Hartvik Hansen og SfP/NSR v/Solbjørg Ravna: 

3. Farled inn til Leirpollen
Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund som i dag kun har krav til farledsbevis 
for fartøy over 70 meter. Farleden inn til Leirpollen er krevende å navigere i med sterke 
strømmer fra tidevann og vannføring fra Tanaelva, variabel vind og trangt farvann med flere 
knappe svinger. Tana kommune anser denne farleden så krevende å føre større fartøy i at 
losplikten må gjeninnføres. 

Farleden går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er helt unikt i 
verdenssammenheng og er i stor grad et uberørt elvedelta. Dette er et av de viktigste 
våtmarksområder i verden og er store deler av året det viktigste matfatet for mange fuglearter i 
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Europa. I tillegg befinner det seg i perioder flere hundre steinkobber på sandbankene i 
munningen. Det er visstnok det eneste stedet i Norge hvor steinkobber får unger på sandbanker.

Et havari med utslipp av olje i dette området vil være katastrofalt for dyrelivet i 
Tanamunningen, i tillegg vet man lite om hvilke konsekvenser det eventuelt kan få for 
laksebestanden i Tanavassdraget.

Derfor mener kommunen at en utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn fagetatenes 
forslag for å gjøre innseilingen til Leirpollen sikrere. I tillegg så må losplikten gjeninnføres for 
denne strekningen.

SV v/Laura Kjølås trakk fellesforslaget. 

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende endringsforslag: 

Avsnitt 2 strykes i punkt 2 Gang- og sykke-vei fra Skipagurra.

SP v/Fred Johnsen trakk sitt endringsforslag.

Forslag nr. 3: SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag: 

Det velges 3 personer som skal jobbe politisk med å få oppstart av ny Tanabru. I gang så fort 
som mulig. Einar Johansen velges som leder. 

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag: 

Pkt 4 oppgradering av E6 fra avkjørsel til Utsjok og til Tana bru.
- Ordet” inntil” fjernes, slik at setningen blir på: ”vogntog på 25 meter osv….” 

H v/Tone O. Kollstrøm trakk sitt endringsforslag. 

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag: 

Til nytt pkt 2.2 – ny formulering:

Tana kommune er kjent med at vegvesenet ser prosjekt Ny Tana bru som et eget forslag, og ikke 
sett i sammenheng med en nødvendig gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skipagurra.

Kommunen ser på gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skipagurra som et meget viktig tiltak og 
bør bli prosjekt som Tana kommune ber om at blir prioritert planlagt igangsatt så snart som 
mulig. 

H v/Tone O. Kollstrøm trakk sitt endringsforslag. 
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Forslag nr. 2: SV v/Laura Kjølås fremmet følgende felles endringsforslag fra SV v/Laura 
Kjølås, AP v/Sandra Lille, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SfP/NSR v/Trond Are Anti, H v/Tone O. 
Kollstrøm, V v/Karen Inga Vars, SP v/Fred Johnsen og FrP v/Ingar Eikeland: 

3. Farled inn til Leirpollen
Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund som i dag kun har krav til farledsbevis 
for fartøy over 70 meter. Farleden inn til Leirpollen er krevende å navigere i med sterke 
strømmer fra tidevann og vannføring fra Tanaelva, variabel vind og trangt farvann med flere 
knappe svinger. Tana kommune anser denne farleden så krevende å føre større fartøy i at 
losplikten må gjeninnføres. 

Farleden går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er helt unikt i 
verdenssammenheng og er i stor grad et uberørt elvedelta. Dette er et av de viktigste 
våtmarksområder i verden og er store deler av året det viktigste matfatet for mange fuglearter i 
Europa. I tillegg befinner det seg i perioder flere hundre steinkobber på sandbankene i 
munningen. Det er visstnok det eneste stedet i Norge hvor steinkobber får unger på sandbanker.

Et havari med utslipp av olje i dette området vil være katastrofalt for dyrelivet i 
Tanamunningen, i tillegg vet man lite om hvilke konsekvenser det eventuelt kan få for 
laksebestanden i Tanavassdraget.

Derfor mener kommunen at en utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn fagetatenes 
forslag for å gjøre innseilingen til Leirpollen sikrere. I tillegg så må losplikten gjeninnføres for 
denne strekningen.

Forslag nr. 1: SV v/Laura Kjølås fremmet følgende felles endringsforslag fra SV v/Laura 
Kjølås, AP v/Sandra Lille, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SfP/NSR v/Trond Are Anti, H v/Tone O. 
Kollstrøm, V v/Karen Inga Vars, SP v/Fred Johnsen og FrP v/Ingar Eikeland: 

Endringsforslag til formannskapets innstilling:

Endring i andre avsnitt i innledningen:
Siste setning strykes. Første setning strykes og erstattes med: 

Kommunen ber om at den samlede rammen i transportplanen økes med minst 45 %. Dette vil 
gjøre det mulig å igangsette arbeidet med ny Tana bru tidligst mulig i 2014. samtidig vil en slik 
bevilgning gjøre det mulig å ferdigstille bruprosjektet tidligst mulig i NTP-perioden. 

Nytt andre avsnitt i punkt 2: 

Ny Tana bru medfører endret plassering og tilrettelegging for myke trafikanter over brua. 
Kommunen ser på gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra som meget viktig og det 
vil være naturlig at gang- og sykkelvei forlenges fra Tana bru og til Skiippagurra så snart 
det lar seg gjøre.

Endring i punkt 4:
Siste setning endres slik:
Tana kommune ønsker at strekningen oppgraderes til å kunne håndtere modulvogntog 
(dagens vogntog er opptil 25,25 meter) for å imøtekomme både dagens og fremtidig behov 
for transportinfrastruktur. 
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Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.  
Forslag nr. 1: Enstemmig vedtatt. 
Forslag nr. 2: Enstemmig vedtatt. 
Forslag nr. 3: Falt med 3 mot 20 stemmer. 

Vedtak
Tana kommune er positiv til at ny Tana bru og farled inn til Leirpollen er med i nasjonal 
transportplan 2014-2023. 

Kommunen ber om at den samlede rammen i transportplanen økes med minst 45 %. Dette vil 
gjøre det mulig å igangsette arbeidet med ny Tana bru tidligst mulig i 2014. samtidig vil en slik 
bevilgning gjøre det mulig å ferdigstille bruprosjektet tidligst mulig i NTP-perioden. 

Tana bru er et geografisk knutepunkt i Øst-Finnmark. Alle sentrale landbaserte ferdselsårer går 
via Tana bru fra Båtsfjord, Berlevåg til Karasjok og Utsjok i nord-syd retning og i øst-vest 
retning mellom Varanger og Kirkenes og til vestfylket. Som følge av globalisering og 
internasjonalisering er transportsektoren i kraftig vekst. Bransjen har i dag nettoinnpendling av 
arbeidere fra andre kommuner. Det forventes også at veksten i transportsektoren vil fortsette i 
årene som kommer. Økt trafikkmengde medfører utfordringer for alle veifarende. Dagens 
infrastruktur er ikke tilpasset dagens eller fremtidig transportmengde og behov.

Prioriteringer i forhold til NTP 2014-2023:

1. Ny Tana bru
Dagens bru er en flaskehals i forhold til den økende vegtrafikken og økt godstransport i 
østfylket. Det er en flaskehals både i forhold til høyde, bredde og vekt på transport. Arbeidet 
med ny bru må fremskyndes i forhold til fagetatenes plantekniske forslag. 

2. Gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra
Strekningen Tana bru til Skiippagurra er den mest trafikkerte i kommunen mht. 
årsdøgnstrafikk. Langs veien ferdes myke trafikanter. Tana bru er et sentralt knutepunkt 
mht. godstransport og transporten er i kraftig vekst.  På strekningen er det farlige svinger og 
uoversiktlige strekninger. 

Ny Tana bru medfører endret plassering og tilrettelegging for myke trafikanter over brua. 
Kommunen ser på gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra som meget viktig og det 
vil være naturlig at gang- og sykkelvei forlenges fra Tana bru og til Skiippagurra så snart 
det lar seg gjøre.

3. Farled inn til Leirpollen
Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund som i dag kun har krav til 
farledsbevis for fartøy over 70 meter. Farleden inn til Leirpollen er krevende å navigere i 
med sterke strømmer fra tidevann og vannføring fra Tanaelva, variabel vind og trangt 
farvann med flere knappe svinger. Tana kommune anser denne farleden så krevende å føre 
større fartøy i at losplikten må gjeninnføres. 
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Farleden går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er helt unikt i 
verdenssammenheng og er i stor grad et uberørt elvedelta. Dette er et av de viktigste 
våtmarksområder i verden og er store deler av året det viktigste matfatet for mange 
fuglearter i Europa. I tillegg befinner det seg i perioder flere hundre steinkobber på 
sandbankene i munningen. Det er visstnok det eneste stedet i Norge hvor steinkobber får 
unger på sandbanker.

Et havari med utslipp av olje i dette området vil være katastrofalt for dyrelivet i 
Tanamunningen, i tillegg vet man lite om hvilke konsekvenser det eventuelt kan få for 
laksebestanden i Tanavassdraget.

Derfor mener kommunen at en utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn 
fagetatenes forslag for å gjøre innseilingen til Leirpollen sikrere. I tillegg så må losplikten 
gjeninnføres for denne strekningen.

4. Oppgradering av E6 fra avkjørsel til Utsjok og til Tana bru.
Godstrafikken inn til Tana bru er i sterk vekst og forventes også å vokse sterkt i årene som 
kommer som følge av globalisering og nedbygging av grenser. Den europeiske 
transportkorridoren bør forlenges slik at den går fra Utsjok og til Tana bru. Tana kommune 
ønsker at strekningen oppgraderes til å kunne håndtere modulvogntog (dagens vogntog er 
opptil 25,25 meter) for å imøtekomme både dagens og fremtidig behov for 
transportinfrastruktur. 

5. Opprustning FV98 / omklassifisering til E6 
I forbindelse med at fylkeskommunen tidligere har drøftet om at fylkesvei 98 over 
Ifjordfjellet vurderes omklassifisert til E6, så det svært viktig at strekningen fra 
Rustefjelbma til Sjursjok oppgraders til en akseptabel standard. I dag fremstår denne 
strekningen som den veien i fylket med dårligst standard. 

PS 20/2012 Høringsdokument - Planstrategi for Tana kommune 2012-2015

Saksprotokoll saksnr. 20/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

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

I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 sendes utkast til planstrategi for Tana kommune 
2012-2015 ut til høring med høringsfrist 1. mai 2012. 

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt pkt under 7.1 Forslag til vedtak kommunal planstrategi 2012- 2015
Kommuneplanens arealdel:
 Det må vurderes om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med 

noen av kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst-
Finnmark til Vest- Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme 
og ikke minst bolyst i våre kommuner.
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 Det må vurderes om det er mulig å samarbeide med nabokommunene om å sammenføye 
etablerte åpne barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt samarbeid vil føre 
til lettere tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og dermed øke trivsel 
og bolyst.

AP v/Sandra Lille fremmet følgende tilleggsforslag fra AP v/Sandra Lille, SV v/Laura Kjølås, 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen og SfP/NSR v/Trond Are Anti: 

Tana kommunestyre anser at det er viktig at følgende planer har høy prioritet hos 
administrasjonen:

1. Reguleringsplan som snarest mulig kan legge til rette for nye industriområder i 
sentrumsområdet. Planutvalget i Tana kommune bes å følge opp denne saken 
særskilt. 

2. Arbeidet med kommunedelplanens arealdel må komme i gang og rulleres da 
eksisterende plan er utdatert.
Her må følgende temaer drøftes:

- Finne å regulere egnede arealer for motorsport
- tilrettelegging for hyttebygging
- gammer 

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag: 

Ber administrasjonen om å starte med plan for rekruttering av arbeidskraft innen utgangen av 
2013. Finansiering innvilges over neste års budsjett. 

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Felles tilleggsforslag fra AP, SV, SfP/NSR og Fe/Ol: Enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra H v/Ellen K. Saba: Enstemmig vedtatt. 
Forslag fra H v/Tone O. Kollstrøm: Vedtatt med 20 mot 3 stemmer

Vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 sendes utkast til planstrategi for Tana kommune 
2012-2015 ut til høring med høringsfrist 1. mai 2012. 

Nytt pkt under 7.1 Forslag til vedtak kommunal planstrategi 2012- 2015
Kommuneplanens arealdel:
 Det må vurderes om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med 

noen av kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst-
Finnmark til Vest- Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme 
og ikke minst bolyst i våre kommuner.

 Det må vurderes om det er mulig å samarbeide med nabokommunene om å sammenføye 
etablerte åpne barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt samarbeid vil føre 
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til lettere tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og dermed øke trivsel 
og bolyst.

Tana kommunestyre anser at det er viktig at følgende planer har høy prioritet hos 
administrasjonen:

1. Reguleringsplan som snarest mulig kan legge til rette for nye industriområder i 
sentrumsområdet. Planutvalget i Tana kommune bes å følge opp denne saken 
særskilt. 

2. Arbeidet med kommunedelplanens arealdel må komme i gang og rulleres da 
eksisterende plan er utdatert.
Her må følgende temaer drøftes:

- Finne å regulere egnede arealer for motorsport
- tilrettelegging for hyttebygging
- gammer 

Ber administrasjonen om å starte med plan for rekruttering av arbeidskraft innen utgangen av 
2013. Finansiering innvilges over neste års budsjett. 

PS 21/2012 Høring av forslag til endring av fiskeregler i Tanavassdraget for 
2012- Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Saksprotokoll saksnr. 21/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

Behandling
Fred Johnsen (SP) ble enstemmig innvilget permisjon bør behandling av saken grunnet
innkalling til sykehus, fra kl. 13:15 og for resten av møtet. Varamedlem Viktoria Nilsen tiltrådte 
fra samme tid og for resten av møtet. 

Liz Utsi (AP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken for å følge sønn til 
tannlegen, fra kl. 13:00 til kl. 13:55.  

Solbjørg Ravna (SfP/NSR) tiltrådte møtet kl. 14:40 under behandling av saken etter permisjon. 
Varamedlem Trond Are Anti (SfP/NSR) fratrådte fra samme tid. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet Miljø-, landbruks og utmarksutvalgets innstilling: 

Tana kommune viser til forslag fra Tanavassdragets fiskeforvaltning om endringer i fiskereglene 
i Tanavassdraget for 2012. Med bakgrunn i den kritiske situasjonen for mange laksebestander og 
behovet for å ta hensyn til framtidig ressursutnyttelse, vil kommunen komme med følgende 
merknader: 

1. Tana kommune støtter forslagene fra TF, med følgende tillegg: 

a) Drivgarnsfisket for 2012 reguleres ved at det innføres en grenseverdi for vannføring. 
Drivgarnfisket stanses ved en vannstand som er lavere enn grenseverdien. Dette 
tiltaket erstatter forslaget om å begrense drivgarnsfisket med ett fiskedøgn per uke i 
fiskesesongen. 

b) I tillegg til foreslåtte tiltak som gjelder stengselsfisket, innføres det en begrensning på 
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en-1- joddu per stengsel. 

2. Tana kommune forutsetter at TF fra og med fiskesesongen 2013 vurderer tiltak for en mer 
differensiert forvaltning av fisket på de ulike elvestrekningene, med bakgrunn i 
forskningsresultater om de ulike bestandenes status. Kommunen oppfordrer særlig til å 
vurdere tiltak i sidevassdragene. Situasjonen for laksebestanden i Lákšjohka er særlig 
alarmerende. 

3. Tana kommune vil vektlegge viktigheten av at fiskeregulerende tiltak blir iverksatt i de 
norske delene av vassdraget fra og med årets sesong (2012). Kommunen vil samtidig 
understreke at finske myndigheter må ta ansvar og samtidig innføre tiltak som gjelder de 
finske delene av vassdraget. 

Forslag nr. 3: SP v/Einar Johansen fremmet følgende forslag:

Tana kommunestyre ønsker ingen endringer i dagens fiskeregler for Tanavassdraget på norsk 
side, før felles fiskeforvaltning er avklart med Finland.  

SfP/NSR v/Trond Are Anti fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Sandra Lille, Fe/Ol 
v/Hartvik Hansen og SfP/NSR v/Trond Are Anti: 

Tana kommune viser til forslag fra Tanavassdragets fiskeforvaltning om endringer i fiskereglene 
i Tanavassdraget for 2012. 

Tana kommune deler bekymringen som forvaltningsorganet har i forhold til gytebestanden i 
sidevassdrag og øvre delen av vassdraget. Med det som bakgrunn er det fornuftig av 
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) å komme med forslag på tiltak for å redusere 
fangsttrykket i vassdraget. En regulering av fisket må skje i tråd med forskriften om lokal 
forvaltning for Tanavassdraget. Det vil si at man må legge til rette for at forvaltningen sikrer 
fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting og for samisk kultur. Dessuten at man 
ivaretar de fiskeberettigedes særskilte rettigheter og lokalbefolkningens rett til stangfiske og 
andres adgang til fiske.

TF må være en initiativtaker og pådriver for å få i gang forskningsprosjekter som bidrar til økt 
kunnskap om Tanalaksen, Tanavassdraget og den elvesamiske kulturen hvor lokalkunnskapen 
tas med. Det er av lokal, nasjonal og internasjonal betydning at kunnskaper om Tanalaksen tas 
vare på og videreformidles. Det bør og forskes mer på predatorer som sel, kobbe, oter, gjedde, 
lakseender m.m..

Tana kommune mener at TF`s nye forslag til fiskebegrensende tiltak vil være en betydelig 
begrensning i lokalbefolkningens rettigheter til laksefisket i vassdraget både for lokale 
stangfiskere og lokale garnfiskere. Kommunestyret vil ikke tilråde så omfattende 
fiskebegrensende tiltak i denne omgangen som det TF foreslår. Det er viktig at TF gjør en 
vurdering av virkninger av foreslåtte tiltak.

Tana kommune mener det vil være svært utfordrende på kort tid å sikre lokal forståelse for 
strenge fiskeregulerende tiltak uten gode lokale prosesser og ikke minst at tilsvarende tiltak 
gjøres på Finsk side. Det kan lokalt oppfattes som at reguleringen på norsk side vil i stor grad 
tilgodese det stadig økende finske turistfisket i Tanaelva. Tana kommune mener at prosessen og 
høringsfristen for å gjennomføre dette blir for kort.
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Det er viktig å ha et klart skille mellom lokalt stangfiske og turistfiske. Det stadig økende 
turistfisket, spesielt på finsk side, har større omfang enn antatt frem til nå og særlig 
høstfisketrykket når laksen gyter må kunne reduseres betraktelig for disse grupper.

Tilgjengelig fangststatistikk viser en fordeling av fangsten på 45% Norsk og 55% på Finsk side 
av vassdraget. Dette til tross for at største delen av vassdraget er på Norsk side. Derfor mener 
kommunen at det er en klar forutsetting for å gjennomføre tiltak på Norsk side, er at 
tilsvarende tiltak gjennomføres på Finsk side av vassdraget.

Hvis det ikke er vilje fra finsk side til å foreta endringer så bør overenskomsten mellom Norge 
og Finland om fisket i Tanaelvas fiskeområde sies opp. En oppsigelse av overenskomsten vil ha 
store økonomiske konsekvenser for lokalforvaltningsorganet, så en oppsigelse forutsetter 
nasjonal finansiering av elveoppsynet i grensestrekningen.

Overenskomsten må uansett revideres betydelig for at den skal være et verktøy for å få på plass 
formålstjenelige felles reguleringstiltak. Det må i overenskomsten tas høyde for at man nå har 
lokalforvaltning av vassdraget på norsk side. Dessuten må det etableres tettere samarbeide lokalt 
over landegrensene om fiskeregler.

Til forslaget fra Tanavassdragets fiskeforvaltning vil Tana kommune komme med 
følgende merknader:

Tana kommune vil oppfordre at de forslag og tiltak som TF styret har foreslått kan oppfordres 
gjennomført som frivillige tiltak for fiskesesongen i 2012

Begrensninger i drivgarnsfiske (§ 4 årsfredning)
Tana kommune vil ikke tilrå å redusere drivgarnsfisket med ett døgn i fiskesesongen fra 20. mai 
til 15. juni. Drivgarnsfisket er sterkt begrenset slik det allerede er i dag og vannstanden i 
vassdraget begrenser dette fisket automatisk på en naturlig måte. Uansett hvilken vannstand det 
er i elva så vil idealvannstand variere for de forskjellige sonene. Kommunen vil likevel 
oppfordre laksefiskerne til frivillig å redusere drivgarnsfisket. 

Begrensninger i stengselsfisket (§ 11 antall redskaper)
TF foreslår stengselsfisket regulert ved å redusere antallet redskaper. Hver laksebreveier kan 
kun fiske med enten ett stengsel eller ett settegarn om gangen
Kommunen vil for 2012 ikke foreslå dette og oppfordrer laksefiskerne til frivillig å redusere 
garnfisket både med stengsel og settegarn, men fortsatt ha de samme regler som i dag. Det er 
mange fiskere som ikke har settegarnplass og mange har ikke stengselsplass slik at fisketrykket 
er ikke helhetlig så stort likevel. Kommunen anbefaler at det ikke gjøres endringer med antall 
joddu i stengsel. Det bør heller vurderes en ukekvote for antall fanget laks med stengsel fra 2013 
pr.uke og fiske med enten ett stengsel eller ett settegarn. Dette må drøftes i samråd med de 
berørte fiskerne.

Øvrige begrensninger i fisketid (§ 4 årsfredning)
Når det gjelder fiske med stang for lokale fiskere, settegarn og stengsel kan kommunen ikke 
godta flere begrensninger i fisketid. Det er urimelig at lokale stangfiskere ikke skal kunne fiske i 
august fra kl 18:00 om kvelden til kl 06:00 om morgenen. Dette vil oppfattes som en kraftig 
innskrenkning for lokale stangfiskere som i dag har fått en lovfestet stangfiskerett i vassraget. 

Gjenutsetting av hunnlaks for lokale og tilreisende stangfiskere
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Dette anbefales gjennomført som en frivillig ordning for lokale fiskere, men som et krav for 
turistfiskere.

Begrensning av fiskekort i sonen Boratbokča- Jalve, og i Seida/Skiippagurra stryket
(Guivvašguoika) (§ 4- tilreisendes forskrift)
Kommunen kan til en viss grad vurdere de foreslåtte tiltakene i sonen Boratbokča-Jalve som 
nødvendige for å minske fisketrykket i området og også redusere konfliktnivået mellom norske 
og finske fiskere, tilreisende og lokale. Lokalbefolkningen på norsk side har over de siste årene 
blitt fortrengt fra området. 

Tana kommune kan støtte forslaget om ny kortbegrensningssone for tilreisende i Seida- og 
Skiippagurra stryket (Guivvašguoika). Dette vil hindre framtidige konflikter ved denne viktige 
fiskeplassen i vassdraget, samtidig som det gjør fisket mer eksklusivt for de som fisker der. 

Begrensning i antall stenger ved fiske fra båt (§ 5- tilreisende)
Tana kommune støtter forslag til begrensning i antall stenger ved båtfiske til maksimalt 3 
stenger, uavhengig av om det i båten er flere personer eller personer som bor i elvedalen. 

Sesongkort for lokalbefolkningen- (§2 fiskekort)
Forslagene til økning i sesongkortprisene vurderes som rimelige. Det er forutsatt i 
Tanaforskriften at prisen for sesongkort skal være lav, noe den også fremdeles er med kr 200,-

Kortpriser for tilreisende fiskere (§ 3 fiskekortpriser- tilreisendes forskrift)
Tana kommune har ingen innvendinger til de foreslåtte økningene i fiskekortpriser for 
tilreisende. Fisket i Tanavassdraget er fremdeles billig i forhold til fiske i andre vassdrag i 
landet, og fiskekortprisene her hos oss bør på sikt samsvare mer med prisene øvrige steder.

Annet
Tana kommune mener at forvaltningsorganet bør åpne mulighet for lenger fiskesesong med 
stang etter sjøørret (komsa), da denne bestanden med fordel kan beskattes mer. Det vil både 
kunne kompensere noe for ulemper med redusert fiske etter laks og gi gytelaksen bedre 
muligheter. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk fellesforslaget.

Forslag nr. 1: SV v/Laura Kjølås fremmet følgende endringsforslag til MLUs innstilling: 

Nytt punkt 1 b):

b) I tillegg til foreslåtte tiltak som gjelder stengselsfisket, bør det vurderes en kvote for 
antall laks per uke. 

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

Endringer til MLU sin innstilling til KST: 

1 a. drivgarnfisket for 2013 reguleres 

3 … iverksatt i de norske delene av vassdraget fra og med neste års sesong 2013. 
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Forslag nr. 4: Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Sandra Lille, 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og Solbjørg Ravna og V v/Karen Inga 
Vars: 

Tana kommune viser til forslag fra Tanavassdragets fiskeforvaltning om endringer i fiskereglene 
i Tanavassdraget for 2012. 

Tana kommune deler bekymringen som forvaltningsorganet har i forhold til gytebestanden i 
sidevassdrag og øvre delen av vassdraget. Med det som bakgrunn er det fornuftig av 
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) å komme med forslag på tiltak for å redusere 
fangsttrykket i vassdraget. En regulering av fisket må skje i tråd med forskriften om lokal 
forvaltning for Tanavassdraget. Det vil si at man må legge til rette for at forvaltningen sikrer 
fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting og for samisk kultur. Dessuten at man 
ivaretar de fiskeberettigedes særskilte rettigheter og lokalbefolkningens rett til stangfiske og 
andres adgang til fiske.

TF må være en initiativtaker og pådriver for å få i gang forskningsprosjekter som bidrar til økt 
kunnskap om Tanalaksen, Tanavassdraget og den elvesamiske kulturen hvor lokalkunnskapen 
tas med. Det er av lokal, nasjonal og internasjonal betydning at kunnskaper om Tanalaksen tas 
vare på og videreformidles. Det bør og forskes mer på predatorer som sel, kobbe, oter, gjedde, 
lakseender m.m. og hvordan endret forvaltning av ulike predatorer og nye fredningsregler kan 
ha bidratt til endringer i laksebestanden.

Tana kommune mener at TF`s nye forslag til fiskebegrensende tiltak vil være en betydelig 
begrensning i lokalbefolkningens rettigheter til laksefisket i vassdraget både for lokale 
stangfiskere og lokale garnfiskere. Kommunestyret vil ikke tilråde så omfattende 
fiskebegrensende tiltak i denne omgangen som det TF foreslår. Det er viktig at TF gjør en 
vurdering av virkninger av foreslåtte tiltak.

Tana kommune mener det vil være svært utfordrende på kort tid å sikre lokal forståelse for 
strenge fiskeregulerende tiltak uten gode lokale prosesser og ikke minst at tilsvarende tiltak 
gjøres på Finsk side. Det kan lokalt oppfattes som at reguleringen på norsk side vil i stor grad 
tilgodese det stadig økende finske turistfisket i Tanaelva. Tana kommune mener at prosessen og 
høringsfristen for å gjennomføre dette blir for kort.

Det er viktig å ha et klart skille mellom lokalt stangfiske og turistfiske. Det stadig økende 
turistfisket, spesielt på finsk side, har større omfang enn antatt frem til nå og særlig 
høstfisketrykket når laksen gyter må kunne reduseres betraktelig for disse grupper.

Tilgjengelig fangststatistikk viser en fordeling av fangsten på 45% Norsk og 55% på Finsk side 
av vassdraget. Dette til tross for at største delen av vassdraget er på Norsk side. Derfor mener 
kommunen at det er en klar forutsetting for å gjennomføre tiltak på Norsk side, er at 
tilsvarende tiltak gjennomføres på Finsk side av vassdraget.

Hvis det ikke er vilje fra finsk side til å foreta endringer så bør overenskomsten mellom Norge
og Finland om fisket i Tanaelvas fiskeområde sies opp. En oppsigelse av overenskomsten vil ha 
store økonomiske konsekvenser for lokalforvaltningsorganet, så en oppsigelse forutsetter 
nasjonal finansiering av elveoppsynet i grensestrekningen.
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Overenskomsten må uansett revideres betydelig for at den skal være et verktøy for å få på plass 
formålstjenelige felles reguleringstiltak. Det må i overenskomsten tas høyde for at man nå har 
lokalforvaltning av vassdraget på norsk side. Dessuten må det etableres tettere samarbeide lokalt 
over landegrensene om fiskeregler.

Til forslaget fra Tanavassdragets fiskeforvaltning vil Tana kommune komme med 
følgende merknader:

Tana kommune vil oppfordre at de forslag og tiltak som TF styret har foreslått kan oppfordres 
gjennomført som frivillige tiltak for fiskesesongen i 2012

Begrensninger i drivgarnsfiske (§ 4 årsfredning)
Tana kommune vil ikke tilrå å redusere drivgarnsfisket med ett døgn i fiskesesongen fra 20. mai 
til 15. juni. Drivgarnsfisket er sterkt begrenset slik det allerede er i dag og vannstanden i 
vassdraget begrenser dette fisket automatisk på en naturlig måte. Uansett hvilken vannstand det 
er i elva så vil idealvannstand variere for de forskjellige sonene. Kommunen vil likevel 
oppfordre laksefiskerne til frivillig å redusere drivgarnsfisket. 

Begrensninger i stengselsfisket (§ 11 antall redskaper)
TF foreslår stengselsfisket regulert ved å redusere antallet redskaper. Hver laksebreveier kan 
kun fiske med enten ett stengsel eller ett settegarn om gangen
Kommunen vil for 2012 ikke foreslå dette og oppfordrer laksefiskerne til frivillig å redusere 
garnfisket både med stengsel og settegarn, men fortsatt ha de samme regler som i dag. Det er 
mange fiskere som ikke har settegarnplass og mange har ikke stengselsplass slik at fisketrykket 
er ikke helhetlig så stort likevel. Kommunen anbefaler at det ikke gjøres endringer med antall 
joddu i stengsel. Det bør heller vurderes en ukekvote for antall fanget laks med stengsel fra 2013 
pr.uke og fiske med enten ett stengsel eller ett settegarn. Dette må drøftes i samråd med de 
berørte fiskerne.

Øvrige begrensninger i fisketid (§ 4 årsfredning)
Når det gjelder fiske med stang for lokale fiskere, settegarn og stengsel kan kommunen ikke 
godta flere begrensninger i fisketid. Det er urimelig at lokale stangfiskere ikke skal kunne fiske i 
august fra kl 18:00 om kvelden til kl 06:00 om morgenen. Dette vil oppfattes som en kraftig 
innskrenkning for lokale stangfiskere som i dag har fått en lovfestet stangfiskerett i vassraget. 

Gjenutsetting av hunnlaks for lokale og tilreisende stangfiskere
Dette anbefales gjennomført som en frivillig ordning for lokale fiskere, men som et krav for 
turistfiskere.

Begrensning av fiskekort i sonen Boratbokča- Jalve, og i Seida/Skiippagurra stryket
(Guivvašguoika) (§ 4- tilreisendes forskrift)
Kommunen kan til en viss grad vurdere de foreslåtte tiltakene i sonen Boratbokča-Jalve som 
nødvendige for å minske fisketrykket i området og også redusere konfliktnivået mellom norske 
og finske fiskere, tilreisende og lokale. Lokalbefolkningen på norsk side har over de siste årene 
blitt fortrengt fra området. 

Tana kommune kan støtte forslaget om ny kortbegrensningssone for tilreisende i Seida- og 
Skiippagurra stryket (Guivvašguoika). Dette vil hindre framtidige konflikter ved denne viktige 
fiskeplassen i vassdraget, samtidig som det gjør fisket mer eksklusivt for de som fisker der. 

Begrensning i antall stenger ved fiske fra båt (§ 5- tilreisende)
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Tana kommune støtter forslag til begrensning i antall stenger ved båtfiske til maksimalt 3 
stenger, uavhengig av om det i båten er flere personer eller personer som bor i elvedalen. 

Sesongkort for lokalbefolkningen- (§2 fiskekort)
Forslagene til økning i sesongkortprisene vurderes som rimelige. Det er forutsatt i 
Tanaforskriften at prisen for sesongkort skal være lav, noe den også fremdeles er med kr 200,-

Kortpriser for tilreisende fiskere (§ 3 fiskekortpriser- tilreisendes forskrift)
Tana kommune har ingen innvendinger til de foreslåtte økningene i fiskekortpriser for 
tilreisende. Fisket i Tanavassdraget er fremdeles billig i forhold til fiske i andre vassdrag i 
landet, og fiskekortprisene her hos oss bør på sikt samsvare mer med prisene øvrige steder.

Annet
Tana kommune mener at forvaltningsorganet bør åpne mulighet for lenger fiskesesong med 
stang etter sjøørret (komsa), da denne bestanden med fordel kan beskattes mer. Det vil både 
kunne kompensere noe for ulemper med redusert fiske etter laks og gi gytelaksen bedre 
muligheter. 

Votering
MLUs innstilling: Falt med 6 mot 17 stemmer. 
Forslag nr. 1: Falt med 5 mot 18 stemmer.
Forslag nr. 2: Falt med 6 mot 17 stemmer.
Forslag nr. 3: Falt med 4 mot 19 stemmer.
Forslag nr. 4: Vedtatt med 19 mot 4 stemmer. 

Vedtak
Tana kommune viser til forslag fra Tanavassdragets fiskeforvaltning om endringer i fiskereglene 
i Tanavassdraget for 2012. 

Tana kommune deler bekymringen som forvaltningsorganet har i forhold til gytebestanden i 
sidevassdrag og øvre delen av vassdraget. Med det som bakgrunn er det fornuftig av 
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) å komme med forslag på tiltak for å redusere 
fangsttrykket i vassdraget. En regulering av fisket må skje i tråd med forskriften om lokal 
forvaltning for Tanavassdraget. Det vil si at man må legge til rette for at forvaltningen sikrer 
fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting og for samisk kultur. Dessuten at man 
ivaretar de fiskeberettigedes særskilte rettigheter og lokalbefolkningens rett til stangfiske og 
andres adgang til fiske.

TF må være en initiativtaker og pådriver for å få i gang forskningsprosjekter som bidrar til økt 
kunnskap om Tanalaksen, Tanavassdraget og den elvesamiske kulturen hvor lokalkunnskapen 
tas med. Det er av lokal, nasjonal og internasjonal betydning at kunnskaper om Tanalaksen tas 
vare på og videreformidles. Det bør og forskes mer på predatorer som sel, kobbe, oter, gjedde, 
lakseender m.m. og hvordan endret forvaltning av ulike predatorer og nye fredningsregler kan 
ha bidratt til endringer i laksebestanden.

Tana kommune mener at TF`s nye forslag til fiskebegrensende tiltak vil være en betydelig 
begrensning i lokalbefolkningens rettigheter til laksefisket i vassdraget både for lokale 
stangfiskere og lokale garnfiskere. Kommunestyret vil ikke tilråde så omfattende 
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fiskebegrensende tiltak i denne omgangen som det TF foreslår. Det er viktig at TF gjør en 
vurdering av virkninger av foreslåtte tiltak.

Tana kommune mener det vil være svært utfordrende på kort tid å sikre lokal forståelse for 
strenge fiskeregulerende tiltak uten gode lokale prosesser og ikke minst at tilsvarende tiltak 
gjøres på Finsk side. Det kan lokalt oppfattes som at reguleringen på norsk side vil i stor grad 
tilgodese det stadig økende finske turistfisket i Tanaelva. Tana kommune mener at prosessen og 
høringsfristen for å gjennomføre dette blir for kort.

Det er viktig å ha et klart skille mellom lokalt stangfiske og turistfiske. Det stadig økende 
turistfisket, spesielt på finsk side, har større omfang enn antatt frem til nå og særlig 
høstfisketrykket når laksen gyter må kunne reduseres betraktelig for disse grupper.

Tilgjengelig fangststatistikk viser en fordeling av fangsten på 45% Norsk og 55% på Finsk side 
av vassdraget. Dette til tross for at største delen av vassdraget er på Norsk side. Derfor mener 
kommunen at det er en klar forutsetting for å gjennomføre tiltak på Norsk side, er at 
tilsvarende tiltak gjennomføres på Finsk side av vassdraget.

Hvis det ikke er vilje fra finsk side til å foreta endringer så bør overenskomsten mellom Norge 
og Finland om fisket i Tanaelvas fiskeområde sies opp. En oppsigelse av overenskomsten vil ha 
store økonomiske konsekvenser for lokalforvaltningsorganet, så en oppsigelse forutsetter 
nasjonal finansiering av elveoppsynet i grensestrekningen.

Overenskomsten må uansett revideres betydelig for at den skal være et verktøy for å få på plass 
formålstjenelige felles reguleringstiltak. Det må i overenskomsten tas høyde for at man nå har 
lokalforvaltning av vassdraget på norsk side. Dessuten må det etableres tettere samarbeide lokalt 
over landegrensene om fiskeregler.

Til forslaget fra Tanavassdragets fiskeforvaltning vil Tana kommune komme med 
følgende merknader:

Tana kommune vil oppfordre at de forslag og tiltak som TF styret har foreslått kan oppfordres 
gjennomført som frivillige tiltak for fiskesesongen i 2012

Begrensninger i drivgarnsfiske (§ 4 årsfredning)
Tana kommune vil ikke tilrå å redusere drivgarnsfisket med ett døgn i fiskesesongen fra 20. mai 
til 15. juni. Drivgarnsfisket er sterkt begrenset slik det allerede er i dag og vannstanden i 
vassdraget begrenser dette fisket automatisk på en naturlig måte. Uansett hvilken vannstand det 
er i elva så vil idealvannstand variere for de forskjellige sonene. Kommunen vil likevel 
oppfordre laksefiskerne til frivillig å redusere drivgarnsfisket. 

Begrensninger i stengselsfisket (§ 11 antall redskaper)
TF foreslår stengselsfisket regulert ved å redusere antallet redskaper. Hver laksebreveier kan 
kun fiske med enten ett stengsel eller ett settegarn om gangen
Kommunen vil for 2012 ikke foreslå dette og oppfordrer laksefiskerne til frivillig å redusere 
garnfisket både med stengsel og settegarn, men fortsatt ha de samme regler som i dag. Det er 
mange fiskere som ikke har settegarnplass og mange har ikke stengselsplass slik at fisketrykket 
er ikke helhetlig så stort likevel. Kommunen anbefaler at det ikke gjøres endringer med antall 
joddu i stengsel. Det bør heller vurderes en ukekvote for antall fanget laks med stengsel fra 2013 
pr.uke og fiske med enten ett stengsel eller ett settegarn. Dette må drøftes i samråd med de 
berørte fiskerne.
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Øvrige begrensninger i fisketid (§ 4 årsfredning)
Når det gjelder fiske med stang for lokale fiskere, settegarn og stengsel kan kommunen ikke
godta flere begrensninger i fisketid. Det er urimelig at lokale stangfiskere ikke skal kunne fiske i 
august fra kl 18:00 om kvelden til kl 06:00 om morgenen. Dette vil oppfattes som en kraftig 
innskrenkning for lokale stangfiskere som i dag har fått en lovfestet stangfiskerett i vassraget. 

Gjenutsetting av hunnlaks for lokale og tilreisende stangfiskere
Dette anbefales gjennomført som en frivillig ordning for lokale fiskere, men som et krav for 
turistfiskere.

Begrensning av fiskekort i sonen Boratbokča- Jalve, og i Seida/Skiippagurra stryket
(Guivvašguoika) (§ 4- tilreisendes forskrift)
Kommunen kan til en viss grad vurdere de foreslåtte tiltakene i sonen Boratbokča-Jalve som 
nødvendige for å minske fisketrykket i området og også redusere konfliktnivået mellom norske 
og finske fiskere, tilreisende og lokale. Lokalbefolkningen på norsk side har over de siste årene 
blitt fortrengt fra området. 

Tana kommune kan støtte forslaget om ny kortbegrensningssone for tilreisende i Seida- og 
Skiippagurra stryket (Guivvašguoika). Dette vil hindre framtidige konflikter ved denne viktige 
fiskeplassen i vassdraget, samtidig som det gjør fisket mer eksklusivt for de som fisker der. 

Begrensning i antall stenger ved fiske fra båt (§ 5- tilreisende)
Tana kommune støtter forslag til begrensning i antall stenger ved båtfiske til maksimalt 3 
stenger, uavhengig av om det i båten er flere personer eller personer som bor i elvedalen. 

Sesongkort for lokalbefolkningen- (§2 fiskekort)
Forslagene til økning i sesongkortprisene vurderes som rimelige. Det er forutsatt i 
Tanaforskriften at prisen for sesongkort skal være lav, noe den også fremdeles er med kr 200,-

Kortpriser for tilreisende fiskere (§ 3 fiskekortpriser- tilreisendes forskrift)
Tana kommune har ingen innvendinger til de foreslåtte økningene i fiskekortpriser for 
tilreisende. Fisket i Tanavassdraget er fremdeles billig i forhold til fiske i andre vassdrag i 
landet, og fiskekortprisene her hos oss bør på sikt samsvare mer med prisene øvrige steder.

Annet
Tana kommune mener at forvaltningsorganet bør åpne mulighet for lenger fiskesesong med 
stang etter sjøørret (komsa), da denne bestanden med fordel kan beskattes mer. Det vil både 
kunne kompensere noe for ulemper med redusert fiske etter laks og gi gytelaksen bedre 
muligheter. 

PS 22/2012 Prosjektet "Tana vannområde (2013-2015): Godkjenning av 
prosjektplan og søknad om finansiering (skjønnmidler).

Saksprotokoll saksnr. 22/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet Miljø-, landbruks og utmarksutvalgets innstilling: 
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For å oppfylle krav til kommunene i vannforskriften deltar Tana kommune i prosjektsamarbeid i 
Tana vannområde (2013-2015). Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektplanen av 
16.02.2012. Følgende vilkår gjelder: 

 Prosjektet har en tidsramme på 3 år.  Prosjektperioden er fra 1.1.2013 tom. 31.12.2015.
 Tana kommune bidrar med en egenandel til prosjektet på kr. 40.000,- årlig, som avsettes 

i driftsbudsjettet. 
 Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik søker om skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen til prosjektet, samt om tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. 
 Prosjektet styres av en styringsgruppe bestående av en politisk representant fra hver av 

de deltakende kommunene (Karasjok, Gamvik og Berlevåg). Styringsgruppen fatter 
beslutninger som gjelder prosjektets framdrift og økonomi. 

Styringsgruppen inngår i vannområdeutvalget, som skal samordne og sikre konsensus omkring 
det faglige arbeidet i vannområdet.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
For å oppfylle krav til kommunene i vannforskriften deltar Tana kommune i prosjektsamarbeid i 
Tana vannområde (2013-2015). Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektplanen av 
16.02.2012. Følgende vilkår gjelder: 

 Prosjektet har en tidsramme på 3 år.  Prosjektperioden er fra 1.1.2013 tom. 31.12.2015.
 Tana kommune bidrar med en egenandel til prosjektet på kr. 40.000,- årlig, som avsettes 

i driftsbudsjettet. 
 Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik søker om skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen til prosjektet, samt om tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. 
 Prosjektet styres av en styringsgruppe bestående av en politisk representant fra hver av 

de deltakende kommunene (Karasjok, Gamvik og Berlevåg). Styringsgruppen fatter 
beslutninger som gjelder prosjektets framdrift og økonomi. 

Styringsgruppen inngår i vannområdeutvalget, som skal samordne og sikre konsensus omkring 
det faglige arbeidet i vannområdet.

PS 23/2012 Rullering av veiplanen

Saksprotokoll saksnr. 23/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

Behandling
Brynly Ballari (H) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken grunnet annet 
møte, fra kl. 15:30 og for resten av møtet. 
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: 

Fremlagte forslag til veiplan inkludert handlingsplan vedtas.

Kommunale veier
1. Nedkjøringene til begge isveiene i Hárrejohka/Ruostafielbmá og Buolmát/Polmak må 

utredes til en akseptabel standard. 

Eventuelt i Polmak må nedkjøringa til elva vurderes flyttet til gamle Polmak skole og til 
Museet ovenfor dagens Fielbmajohka. Isveien kan da tidligere tas i bruk og 
brøytestrekninga blir mer enn halvert. 

Kommunen må vurdere å sette av ressurser til vanning, scootertråkking m.m om høsten av 
private når sikkerheten er god nok.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag: 

Gatelys til hele strekningen på Maskevarreveien settes inn i investeringsplanen. Dette som et 
trafikksikkerhetstiltak. 

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Forslag fra H: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Fremlagte forslag til veiplan inkludert handlingsplan vedtas.

Kommunale veier
1. Nedkjøringene til begge isveiene i Hárrejohka/Ruostafielbmá og Buolmát/Polmak må 

utredes til en akseptabel standard. 

Eventuelt i Polmak må nedkjøringa til elva vurderes flyttet til gamle Polmak skole og til 
Museet ovenfor dagens Fielbmajohka. Isveien kan da tidligere tas i bruk og 
brøytestrekninga blir mer enn halvert. 

Kommunen må vurdere å sette av ressurser til vanning, scootertråkking m.m om høsten av 
private når sikkerheten er god nok.

Gatelys til hele strekningen på Maskevarreveien settes inn i investeringsplanen. Dette som et 
trafikksikkerhetstiltak. 
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PS 24/2012 Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven og 
gebyrregulativ for 2012 for plan- og byggesaker

Saksprotokoll saksnr. 24/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

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

1) Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan-
og bygningsloven, datert 30.01.2012, og vedtar samtidig at gebyrregulativet for saker etter 
plan- og bygningsloven vedtatt av kommunestyret 15.12.2011, videreføres med hjemmel i 
denne forskriften.

2) Kommunestyret vedtar endringer i gebyrregulativet av 15.12.2011 slik det framgår av 
vedlagte dokumenter for følgende gebyrområder:

a) Gebyrer for bygge- og plansaker punkt 3.3.3 2) Boliggarasje, uthus og naust
b) Gebyrer for plan-, kart- og eiendomsinformasjon 
c) Innfestingssum og kjøp av tomt 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1) Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan-

og bygningsloven, datert 30.01.2012, og vedtar samtidig at gebyrregulativet for saker etter 
plan- og bygningsloven vedtatt av kommunestyret 15.12.2011, videreføres med hjemmel i 
denne forskriften.

2) Kommunestyret vedtar endringer i gebyrregulativet av 15.12.2011 slik det framgår av 
vedlagte dokumenter for følgende gebyrområder:

a) Gebyrer for bygge- og plansaker punkt 3.3.3 2) Boliggarasje, uthus og naust
b) Gebyrer for plan-, kart- og eiendomsinformasjon 
c) Innfestingssum og kjøp av tomt 

PS 25/2012 Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker

Saksprotokoll saksnr. 25/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

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

Med hjemmel i Forskrift for gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av 
Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. Kgl res. Av 23. desember 
1988 nr. 1073 jf. Delegasjonsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6 vedtar Tana kommunestyre 
følgende nye gebyrsatser: 
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For delingssaker etter jordloven:
Der formålet i søknaden samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel fastsettes 
behandlingsgebyret til kr 1 000,-.
Der formålet i søknaden ikke samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Konsesjonssaker etter konsesjonsloven:
For konsesjonssøknader fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Med hjemmel i Forskrift for gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av 
Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. Kgl res. Av 23. desember 
1988 nr. 1073 jf. Delegasjonsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6 vedtar Tana kommunestyre 
følgende nye gebyrsatser: 

For delingssaker etter jordloven:
Der formålet i søknaden samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel fastsettes 
behandlingsgebyret til kr 1 000,-.
Der formålet i søknaden ikke samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Konsesjonssaker etter konsesjonsloven:
For konsesjonssøknader fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

PS 26/2012 Opptak av startlån - Husbanken

Saksprotokoll saksnr. 26/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

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

Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av ”Startlån” på kr. 2.000.000,- for videre
tildeling til privatpersoner i forbindelse med etablering i egen bolig.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av ”Startlån” på kr. 2.000.000,- for videre
tildeling til privatpersoner i forbindelse med etablering i egen bolig.

PS 27/2012 Lang og tro tjeneste

Saksprotokoll saksnr. 27/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

Behandling
Habilitetsvurderinger: 

- Einar Johansen (SP) ba KST vurdere hans habilitet i saken da ektefelle er del av saken.
- Hartvik Hansen (Fe/Ol) ba KST vurdere hans habilitet i saken da samboer er del av 

saken. 
- Tone O. Kollstrøm (H) ba KST vurdere Marit Johansen (H) sin habilitet i saken da hun 

står på listen/er en del av saken.
- Solbjørg Ravna (SfP/NSR) vurdere hennes habilitet i saken da hun står på listen/er en del 

av saken.
- Nancy Porsanger Anti (SP) ba KST vurdere hennes habilitet i saken da mor er en del av 

saken.
Samtlige fratrådte mens kommunestyret vurderte deres habilitet. Samtlige ble enstemmig erklært 
som habil i saken. 

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

Det foretas en felles markering med overrekkelse av gavesjekk på kr. 5.000 til ansatte med lang 
og tro tjeneste fra 2001. Markeringen må skje innen utgangen av juni 2012.

Utgifter på 350.000 vedtar inndekket ved bruk av disposisjonsfondet.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Det foretas en felles markering med overrekkelse av gavesjekk på kr. 5.000 til ansatte med lang 
og tro tjeneste fra 2001. Markeringen må skje innen utgangen av juni 2012.

Utgifter på 350.000 vedtar inndekket ved bruk av disposisjonsfondet.
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PS 28/2012 Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn -
2013-2016

Saksprotokoll saksnr. 28/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

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

Tana kommunes forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn for perioden 1.1.2013 
– 31.12.2016:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommunes forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn for perioden 1.1.2013 
– 31.12.2016:

PS 29/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr. 29/2012 i Kommunestyret - 29.03.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsak:

RS 3/2012 Møteprotokoll ELD 140212

Referatsaken tas til orientering. 

Yrke og stilling Særlig kyndig i
1. Else Margrethe Utsi Lærer 
2. Viktoria V. Nilsen Bonde Jordbruk 
3. Nils Arvid Guttorm Reineier / Høyprodusent Reindrift, jordbruk
4. Magnar Helander Bygningsingeniør Bygningsvesenet  
5. John Øystein Jelti Bonde Jordbruk 

Yrke og stilling Særlig kyndig i
1. Else Margrethe Utsi Lærer 
2. Viktoria V. Nilsen Bonde Jordbruk 
3. Nils Arvid Guttorm Reineier / Høyprodusent Reindrift, jordbruk
4. Magnar Helander Bygningsingeniør Bygningsvesenet  
5. John Øystein Jelti Bonde Jordbruk 
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Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmannen (Odd Reidar Biti):
- orienterte om fremdriften med etablering av kunstgressbanen (ble tatt etter PS 18/2012).

Arne Røberg (AP):
- orienterte om status i arbeidet i TKF 

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsaken og orienteringene tas til orientering. 

RS 3/2012 Møteprotokoll ELD 140212


