
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 10.05.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Saksframlegg i følgende saker ettersendes:
PS 72/2012 Jordlovbehandling - deling av driftsenhet gbnr 12/66 m fl.

PS 73/2012 Fastsettelse av planprogram for regulering av havner i Tana kommune

02.05.2012

Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 69/2012 Godkjenning av innkalling
PS 70/2012 Godkjenning av saksliste

PS 71/2012 Godkjenning av protokoll fra 19.04.2012
PS 72/2012 Jordlovbehandling - deling av driftsenhet gbnr 12/66 

m fl.

PS 73/2012 Fastsettelse av planprogram for regulering av havner i 
Tana kommune

PS 74/2012 Fortetting av forretningsbebyggelsen i Tana bru 
sentrum: Vurdering av alternativer

2011/2722

PS 75/2012 Mikroflyplass på Máskejohguolbba/ Masjoksletta: 
Søknad om feste for oppføring av lagerhall

2012/477

PS 76/2012 Tilføyelse i reglement for godtgjørelse for folkevalgte 
- Godtgjørelse for ungdomsrådet

2009/629

PS 77/2012 Søknad om sekretariatbistand for reising av 
minnesmerke

2011/2910

PS 78/2012 Søknad om fritak som medlem av formannskapet -
Fred Johnsen (SP)

2012/1046

PS 79/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6

RS 16/2012 132 kV kraftledning Rakkocearro - Varangerbotn. 
Orientering om utredningsprogram

2011/2173

RS 17/2012 Uttalelser fra felles Fylkesmøte KS i Nord-Norge 2012/988
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L13

Arkivsaksnr: 2011/2722-6

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 74/2012 10.05.2012

Fortetting av forretningsbebyggelsen i Tana bru sentrum: Vurdering av 
alternativer

Rådmannens forslag til vedtak

Tana formannskap mener skisse A1, datert 25.04.12, skal legges til grunn for den framtidige 
fortettingen av Tana bru sentrum med følgende tillegg:

1) Et utvidet parkeringsareal ved Coop, som vist i skisse A2, tas med videre i prosjektet.
2) Parkeringsareal mellom Tanatorget og E6 tas inn i planene. 
3) Utvidelse av bebyggelsen ved banken mot FV 98 (vist i 1. skisse datert 13.04.12). 

Byggegrensa skal være 15 m fra senterlinja i FV 98.
4) Utvidelse av gatetunet til Rådhusveien og Fosseveien som vist i vedlegg 2.
5) Vurdering av nye parkeringsareal som samlet gir en p-dekning på minimum 1/50 (1 p-

plass for hver 50 m2 med forretnings-/kontorareal).
6) Beskrivelse av en framtidig, potensiell utvidelse av bygget foran dagens Idé-bygg til 

situasjonen i A2.
7) Beskrivelse av en framtidig, potensiell etablering av torgplass på dagens p-plass foran 

Coop, vist i skisse B.

Dette medfører at landskapsarkitektfirmaet Østengen og Bergo skal konsentrere seg om disse 
løsningene i den videre gjennomføringen av oppdraget.

Saksopplysninger
Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til alternative skisser for framtidig fortetting 
av forretningssentrum ved Tana bru, som vil gi føringer for framtidige tomtetildelinger og 
byggetillatelser.
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 Tana formannskap fattet i møtet den 01.12.2011 følgende vedtak: 
”Tana formannskap vil at forretningsområdet i Tana bru sentrum skal fortettes gjennom 
følgende utbygginger: 
 Utvidelse av Tanatorget helt ut til gatetunet.
 Framtidig utvidelse av Tanatorget som vist i alternativ A.
 To nybygg foran eksisterende bebyggelse i område BF1, fortrinnsvis lokalisert til den 

nordøstre delen av området, for å gi rom for at torghandelen fortsatt kan skje som i dag.

Det hentes inn råd og synspunkter på skissene fra arkitekt.”

Firmaet Østengen og Bergo, representert ved Johan Østengen, har utarbeidet flere alternative 
skisser for en framtidig fortetting av forretningssentrum ved Tana bru. Et første skisseutkast 
datert 13.04.12. og 3 alternative skisser datert 25.04.12. Skissene er vedlagt. Den konkrete 
oppdragsbeskrivelsen er også vedlagt (vedlegg 1).

Problemstillingene FSK må ta stilling til er:
1) Utbyggingsmønster i arealet foran forretningene fra Idé – Tana kontor og leketøy, samt 

parkeringsløsning og grønnstruktur i området.
2) Utbyggingsmønster i arealet frigjort for sentrumsformål når ny Tana bru er bygd.
3) Gangårer-/ forbindelser i sentrum.
4) Parkeringsløsningene i sentrum
5) Torghandel/ -plass
6) Framtidig utvidelse av gatetunet.

Alternativer til fortetting og videre utvikling av Tana bru sentrum:
Landskapsarkitekt Østengen har pekt på behovet for å skape lune uteplasser gjennom 
utformingen av byggene. Det gjør at byggene i skisseforslagene har en ”krok” mot sørvest. 

Kort oppsummering av innholdet i skissene: 
a) A1:
- Byggbart areal i BF1: Om lag 700 m2. Krever at busslomma langs Rådhusveien 

fjernes. 
- Lun, sørvestvendt uteplass mellom nybygg og eksisterende bygg.
- Konsentrert og strukturert parkering foran Idé for hele dette forretningsområdet. Rom 

for 20 p-plasser.
- Torgplassen opprettholdes.
- Byggbart areal bak banken (800 – 1000 m2). Kan bli en flott fasade mot E6. 
b) A2: 
- Kompakt handelssenter. Stort sett som A1, men hele BF1 bygges ut. 
- Byggbart areal: om lag 1000 m2. 
- De 20 p-plassene forsvinner. 
- Det opparbeides nye, erstatnings p-plasser ved Coop. 
c) B:
- To selvstendige bygg: Byggbart areal i BF1: Om lag 700 m2.
- Torgplassen opprettholdes delvis.
- Ny torgplass ved Coop.
- Konsentrert og strukturert parkering foran Smak/ Idé for hele dette 

forretningsområdet. Rom for 20 p-plasser.
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- Flere p-plasser ved Coop (mot Røberg)
- Bak banken: Et konsentrert signalbygg og mulig med økt p-areal på baksiden av 

Rema. 
d) Første skisse, datert 13.04: Dette var en fri idéskisse, uten tanke på eksisterende 

løsninger.
- Riving av Idé-bygget og opparbeiding av torgplass på dette området. 
- To nye forretningsbygg i BF1 langs Rådhusveien.
- Parkeringsareal i det nordvestre hjørnet av BF1.
- Utvidelse av gatetunet helt ned til FV 98.
- Nybygg på Shelltomta, ut mot Ringveien.
- Plassering av bygg på nordøst og sørøstsiden av banken, ut mot både FV 98 og E6.

I telefonsamtale med landskapsarkitekten, har saksbehandler drøftet muligheten for å utvide 
gatetunet. Landskapsarkitekten mener gatetunet i dag framstår som fragmentert, og ikke fanger 
opp viktige gangakser som til/ fra banken og ferdselen fra Ringveien til Coop. Han mener derfor 
det vil være ønskelig å utvide gatetunet til Rådhusveien og til Fosseveien, slik det framgår av 
fotoskissa i vedlegg 2.

Internt har administrasjonen drøftet mulighetene for å utvide parkeringsarealet på dagens 
Rådhusplass, for å gi rom for publikumsparkering til forretningene i området. Dette ligger 
utenfor oppdraget til landskapsarkitekten, og kan planlegges av administrasjonen selv.

Vurdering
Rådmannen mener alle skissene viser spennende utviklingsmuligheter i Tana bru sentrum. Det 
vesentlige er å fortette sentrum med nye bygg både gir ny aktivitet, økt folkeliv og hever 
kvaliteten på sentrum, samtidig som en høy parkeringsdekning blir opprettholdt. 

Skisseløsning A1 er i tråd med vedtaket i FSK i desember i fjor. Samtidig har 
landskapsarkitekten kommet opp med flere gode forslag som rådmannen mener kan integreres i 
denne skissa. Dette framgår av innstillinga ovenfor.
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Vedlegg 1:

Oppdragbeskrivelse: Arkitektfaglige/ landskapsarkitektfaglige vurderinger

A) Forretningsområde BF1:
Formannskapet ønsker to nybygg foran eksisterende bebyggelse i område BF1, fortrinnsvis
lokalisert til den nordøstre delen av området, for å gi rom for at torghandelen fortsatt kan skje
som i dag. Kommunen har behov for vurderinger av forslagene fra arkitekt/ landskapsarkitekt, 
jf. skisse 5 og 6 i det vedlagte bakgrunnsmaterialet, med følgende, konkrete problemstillinger:

1) Gi en vurdering av forslagene til utbygging i skisse 5 og 6, og evt. andre, aktuelle 
utbyggingsformer, i forhold til målsettingene i Tana bru sentrumsutvikling. Beskriv 
positive og negative konsekvenser.

2) Gi en vurdering av endringene i grønnstruktur som følge av at eksisterende areal foran 
Tana bok- og papirhandel bygges ned, og hvilke alternative områder kommunen kan 
opparbeide/utvikle for å sikre gode grøntområder i sentrum.

3) Evt. nybygg skal bidra til en kvalitetsheving av bygningsmassen i sentrum. Beskriv 
estetiske elementer, herunder taktype, volum og materialvalg, som kommunen bør kreve 
i bygningsutformingen, jf. de vedlagte bildene av miljøbygget og banken (forbildebygg) 
og det aktuelle området, BF1.

4) På sikt kan det komme framtidige, store etableringer utenfor det som i dag er 
detaljhandelssenteret ved Tana bru. Gi en verbal beskrivelse av tiltak som kan 
gjennomføres for å unngå at sentrum blir splittet og fragmentert. (Aktuelt område er vist 
i skisse 7 i bakgrunnsmaterialet)

B) Området mellom Tanatorget/ Banken og E6:
I forbindelse med regulering av ny Tana bru med tilhørende E6 trasé, vil areal som i dag er
veiformål, bli frigitt til sentrumsformål. Reguleringsplanen er under utarbeiding og er planlagt
for sluttbehandling i februar/ mars 2013. I den forbindelse trenger Tana kommune
arkitektfaglige/ landskapsarkitektfaglige innspill på den framtidige arealbruken i området
avgrenset av Tanatorget/ Banken og E6/ FV 98, konkretisert gjennom:

1) En enkel skisse for detaljregulering av området.
2) Vurdering av hvordan evt. ny forretningsbebyggelse kan knyttes til eksisterende 

handelssentrum gjennom lokalisering av evt. framtidig(e) publikumsinngang(er) og evt. 
ferdselsårer til disse inngangene.

Krav til materialet:
De faglige vurderingene skal framgå av et tekstdokument sammen med enkle flatetegninger/ 
-skisser som illustrerer vurderingene.
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Vedlegg 2: Framtidig utvidelse av gatetunet 

Fotoskisse 1: Mulig, framtidig utvidelse av gatetunet til Rådhusveien og Fosseveien.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 14/71

Arkivsaksnr: 2012/477-3

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 75/2012 10.05.2012

Mikroflyplass på Máskejohguolbba/ Masjoksletta: Søknad om feste for 
oppføring av lagerhall

Vedlegg
1 Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven

Rådmannens forslag til vedtak
Under forutsetning av samtykke fra offentlige høringsinstanser, gir Tana kommune, med 
hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-3, midlertidig dispensasjon til fradeling av et 
feste på om lag 3 da for oppsett av et lagerbygg for oppbevaring av fly, for en periode på 12 år i 
tilknytning til eksisterende landingsstripe. Samtidig gis det, med samme hjemmel, dispensasjon 
til nyopparbeiding og bruk av eksisterende landingsstripe på Máskejohguolbba/ Masjoksletta til 
mikrofly i en periode på 12 år. Det er mulig å søke om forlengelse av tillatelsen. Bygget skal 
med letthet kunne flyttes.

Begrunnelse:
Den omsøkte bruken har tidligere foregått på samme lokalitet og skjer innenfor området avsatt 
til flyplass i kommuneplanens arealdel. Den planlagte bruken er i nær slektskap med 
arealformålet i arealdelen, og har tidligere foregått i området over en 10-årsperiode. 

På bakgrunn av at det er tale om områder som allerede har vært opparbeidet til det omsøkte 
formålet, og det ikke vil komme tiltak utenfor dette området, er ikke naturmangfoldloven §§ 7 –
12 relevante i denne sammenhengen.

Saksopplysninger
Saken dreier seg om Tana kommune skal tillate oppsett av bygg for oppbevaring av fly og bruk 
av eksisterende landingsstripe på Máskejohguolbba/ Masjoksletta til mikrofly, evt. med 
tidsbegrenset varighet.

Tana kommune har mottatt søknad fra FeFo om tillatelse til oppsett av bygg på tidligere festenr. 
14/71 og bruk av eksisterende flystripe til mikrofly. FeFo har vurdert søknaden etter 
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finnmarksloven og Sametingets retningslinjer, og oversendt den til kommunen for behandling 
etter plan- og bygningsloven. 

Plangrunnlag og tidligere bruk av området
Det aktuelle området er avsatt til flyplass i kommuneplanens arealdel, uten bestemmelser knyttet 
til seg. Det er en videreføring fra den første arealdelen i Tana kommune som ble vedtatt i 1991. 
Det omsøkte tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, da etablering av 
festerettigheter og bygg vil være til hinder for en framtidig opparbeiding av området til offentlig 
flyplass. 

Området var i bruk til mikroflyaktivitet på 90-tallet, men de siste 10 årene har det ikke vært 
noen aktivitet. Det er behov for en avklaring av framtidig bruk av arealet i forbindelse med 
rullering av kommuneplanens arealdel, i og med at området er attraktivt og aktuelt for både 
bolig- og fritidsbebyggelse. 

Landingsplassen
Saksbehandler har vært i kontakt med Stian Hansen i Tana og Varanger Mikroflyklubb, og bedt 
om en vurdering av om en dragstripe på et framtidig motorsportsanlegg i Holmfjell kan brukes 
som landingsplass for mikrofly. Det er ikke mulig, fordi dragstripa vil ligge alt for nærme 
Holmfjellet, med fare for fallvinder. 

Bilde 1: Oversikt over Máskejohguolbbá/ Masjoksletta med landingsstripe og nytt/ eksisterende feste inntegnet.

Landingsstripa på Máskejohguolbbá/ Masjoksletta er ideell, fordi den ligger så langt fra fjell og 
dermed ikke blir påvirket av vinder/ luftstrømmer. Dersom det skal være mikroflyaktivitet i 
Tana, er det denne lokaliseringen som er aktuell. Selve landingsstripa vil være 400 m med 100 
m sikringssone i hver ende, totalt 600 m. Det vil være om lag 500 m fra landingsstripa til 
eksisterende bebyggelse i nordenden av Máskejohguolbbá/ Masjoksletta. Det optimale er å ha 
gressdekt mark, og dersom det blir gitt tillatelse etter pbl, vil landingsstripa bli opparbeidet som 
gressplen. Det planlagte bygget er tenkt brukt til oppbevaring/ lagring av evt. fly.
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Mikroflyene: 
Mikrofly er små fly, med plass til fører og én passasjer. De har et vingespenn på opp mot 8 m og 
en vektbegrensning på 450kg ved takeoff (inkl. fly, flygere, bensin, osv), jf. bilde 1. Dagens 
mikrofly har 4 taktsmotor som gir et lavt støynivå, sammen med et lavt drivstofforbruk.

Bilde 1: Mikrofly.

Per i dag er det ingen mikrofly som er hjemmehørende i Tana. Det er 2 fly i Vadsø, 2 i Lakselv, 
2 i Alta og 2 i Hammerfest. Kontaktperson for en framtidig mikroflyklubb, Stian Hansen, mener 
at det kan bli opptil 3 personer som kan tenkes å drive med denne aktiviteten i Tana kommune. 
Det vanlige er at hver person vil ha inntil 10 turer pr år. 

Det er kun i barmarkssesongen fra juni - september, når det er klarvær og lite vind, det er mulig 
å operere flyene. Bruken vil fortrinnsvis skje på ettermiddagstid og i helgene. I tillegg til lokale 
landinger, vil det kunne være aktuelt med inntil 10 landinger fra utenbygdsboende i året. Det vil 
si at det vil være om lag 40 flybevegelser pr sesong, noe som vil ligge godt under kravet til 
konsesjon i Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1), der § 4 lister opp de 
landingsplassene som er unntatt fra konsesjonskravet: 
”Følgende landingsplasser er unntatt fra konsesjonskravet: 
Naturlig landingsplass der det ikke foretas mer enn 12 flybevegelser per uke. (…)”

Saken er nettopp sendt på høring til aktuelle høringsinstanser, men p.g.a. at det haster for søker 
med en avklaring, fremmes saken for politisk behandling. En evt. tillatelse vil være avhengig av 
samtykke fra offentlige høringsparter.

Vurdering
Rådmannen mener det er bra at det gis rom for et bredt spekter av fritidsaktiviteter i kommunen. 
I det aktuelle tilfellet er det tale om en aktivitet som legger beslag på store arealer. 
Máskejohguolbba/ Masjoksletta ligger nær Tana bru, og er attraktivt for både framtidig 
boligbygging og fritidsbebyggelse om kommunen ønsker å åpne opp for det. 
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Det er viktig at en evt. bruk av området som mikroflyplass ikke hindrer en annen, framtidig 
arealbruk som kommunen senere finner er ønskelig. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen 
at tillatelsen gis med en tidsbegrensning på 12 år. I forbindelse med rulleringen av 
kommuneplanens arealdel vil det bli en endelig avklaring av framtidig arealbruk i området. 
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Finnmarkseiendommen
Finnmarkkuopmodat

Tana kommune
Rådhusveien 3

9845 TANA

Med hilsen/Dearvvuodaiguin

1./
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Sverre Pavel
leder - grunn og rettigheter

16.02.2012 12/00120 AKX
463.2 (25)

vinTTA !

B 2011

SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Vedlagt følger søknad om tillatelse etter plan og bygningsloven.

Søker til Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat (FeFo) er:
Tana og Varanger mikroflyklubb v/ Stian Hansen, Moseveien 14, 9845 Tana

Søknaden gjelder:
Oppsett av bygg på eiendom 14/71 og bruk av flystripe

0126331007/06

Søknaden er vurdert etter finnmarksloven og Sametingets retningslinjer, men fordi det her
gjelder oppføring av midlertidig byggverk og bruk av eksisterende flystripe er ikke søknad vært
på høring.

Søker får kopi av dette brevet og underrettes hermed om at FeFo innvilger søknaden etter å
ha vurdert den i forhold til finnmarksloven og Sametingets retningslinjer. Kontrakt vil ikke bli
opprettet og tiltaket kan ikke gjennomføres før kommunen har gitt tillatelse etter plan- og
bygningsloven. Dersom kommunen gir tillatelse vil vi sende tilbudsbrev til søker.

Etter plan og bygningsloven kan søkeren ta muntlig kontakt med kommunen for å avklare
forhold rundt søknaden (forhåndskonferanse). Samtidig vil da søkeren få informasjon om
nødvendig nabovarsling og eventuelle gebyrer som kommunen krever.

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Annbjørg Kvalevåg på telefon 09975.

4'14C '.1 /QC(/(/.AC
Annbjør K evåg
grunnfoivalter og rettiijeter

Kopi:
Tana og Varanger mikroflyklubb v/ Stian Hansen, Moseveien 14, 9845 Tana

postfefo.no
www.fefo.no
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Johnsen feell Håkon

Fra: stianh (stianh@me.coml
Sendt: 30. januar 2012 17:45
Til: Finnmarkseindommen Post
Emne: brukstillatelse

ber om runneiers tillatelse til å ben tte stri e

Vi( Tidligere Tana og varanger mikroilyklubb) Tenker og ta opp interessen ved å fly.
Dette blir gjort ved nye medlemmer, der er for tiden ingen aktive flygere.
Området har tidligere "tilhørt''  Tana og varanger mikrollyklubb,  de brukte denne som landingsplass for mikrofly.
De utarbeidet området ved å hogge ved og planere området.
Tidens tann har gjort sitt på området men det er ikke mye arbeid som skal til for å gjennopta aktiviten der.
Presiserer at det ikke er snakk om stor aktivitet grunnet veldig lite miljø rundt dette. Vi gjennoptar drillen på et lavt nivå(en
flyger) inntil videre.

Mikrofly er små fly, betegnes som mikrofly grunnet deres vektbegrensninger på 450kg ved takeoff(med flygere,bensin,fly osv).
Kjennetegn som veldig lavt støynivå er veldig gunstig, samtidig som de er veldig økonomisk å tly med tanke på drivstoff.
Ber også om tillatelse til og oppfore midlertidig værbeskyttelse for fly i form av hurtighall( fly skal stå inne skjermet fra
sol/vind/regn)
Området er gunstig til denne typen bruk grunnet at det allerede er opparbeidet. Naboene ligger langt unna så stoy vil ikke bli et
tema.
Håper selvfølgelig på et positivt svar fra dere. Skulle det mangle noe så ta kontakt pr mail eller tlf.

Mvh
stian hansen
9845 Tana
Ring gjerne 40 20 32 22 ved spørsmål.

I

L-163 ('),5) 1,Q
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 082

Arkivsaksnr: 2009/629-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 76/2012 10.05.2012
Kommunestyret 24.05.2012

Tilføyelse i reglement for godtgjørelse for folkevalgte - Godtgjørelse for 
ungdomsrådet

Vedlegg
1 Reglement - Godtgjørelse for folkevalgte ver290311

Rådmannens forslag til vedtak
1. Det innføres følgende godtgjørelse for ungdomsrådets representanter:

Nytt punkt 3.4.7    Godtgjørelse for ungdomsrådet
Leder gis en møtegodtgjørelse på kr. 400,- pr. møte. Medlemmer og møtende 
varamedlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr. 300,- pr. møte. Møtegodtgjørelse for rådets 
medlemmer som deltar i kommunestyret og utvalgene fastsettes til kr. 300,- pr. møte. 
Utbetaling foretas ved avsluttet skoleår.

2. Møtegodtgjørelse skal ha tilbakevirkning for skoleåret 2011/2012.

Saksopplysninger
Saken om møtegodtgjørelse for ungdomsrådets representanter var oppe til behandling i 
formannskapets møte 19.04.12 som PS 66/2012 med slikt vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen lager nytt saksframlegg hvor det 
innarbeides i godtgjørelsesreglementet. 

Forslaget om møtegodtgjørelse til ungdomsrådets representanter etter møtet med andre 
ungdomsråder i Finnmark. Ungdomsrådene i Finnmark er organisert ulikt, men de fleste har 
valgt å ha møtegodtgjørelse som andre kommunale utvalg og råd. 
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I forhold til saksprotokoll saksnr. 19/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd av 
15.03.2012 vedtok rådet følgende anbefalinger:

Leder får en samlet sum på kr 2400 hvis han/hun møter til alle møtene. 
Leder får kr 400 per møtet i møtegodtgjørelse 
Hvert medlem får kr 300 per møte i møtegodtgjørelse. 
Hvert medlem får kr 300 per møtet som blir oppnevnt av ungdomsrådet til å møte i kommunestyret, 
formannskapet eller utvalgene. 
Sluttsummen utbetales på slutten av skoleåret. 
Møtegodtgjørelse for ungdomsrådet skal ha tilbakevirkende for skoleåret 2011/2012.

Ungdomsrådet har 9 faste medlemmer (inkl. leder og nestleder) og det gjennomføres 5 møter i 
året. Jf. punkt 2 i reglement for ungdomsrådet har rådet møte- og talerett i kommunestyret med 
to representanter, samt med en representant i oppvekst- og kulturutvalget, miljø-, landbruks- og 
utmarksutvalget, helse- og omsorgsutvalget. 

Dersom ungdomsrådet er fulltallig i alle sine møte, samt at rådets to representanter til 
kommunestyret og rådets ene representant til utvalgene møter på samtlige møter i året, vil den 
totale årlige møtegodtgjørelse utgjøre kr. 26 000,-

Vurdering
Rådmannen vurderer at innføring av møtegodtgjørelse for ungdomsrådet vil ha en positiv effekt 
for interesse for deltakelse og fremmøte i møtene. 
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 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 
 
1.  GENERELT 

 
Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som 
ytes av de folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å 
dekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet. 
 

2.  UTGIFTSDEKNING 
 

2.1  Reiseutgifter og kostgodtgjørelse 
 
Reiseutgifter og kostgodtgjørelse til kommunale møter dekkes slik: 
Etter statens regulativ. 

 
Det forutsettes at møtedeltakerne samordner skyss til møtene der det lar seg gjøre. 
 

2.2 Tapt arbeidsfortjeneste 
 
Gjelder alle typer politiske møter innkalt av kommunen. 
 
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 1.200 pr. dag 
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste private næringsdrivende dekkes med kr. 650,- pr. 
dag. Deler av dag, inntil 5 timer, dekkes med kr. 150,- pr.time. 
 

2.3 Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid 
 
Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke eldre eller 
funksjonshemmede får dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er 
fraværende for å ivareta kommunale verv. 
 
Legitimerte utgifter dekkes pr møtedag med kr. 400,- for ett barn, for barn nr. to 
utbetales det i tillegg kr. 180,- for øvrige barn kr. 80,- 
Andre omsorgsoppgaver dekkes med kr. 600.- pr. møtedag. 
 

3.  GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 
 

3.1  Godtgjørelse til ordfører 
 
Godtgjørelse til ordfører fastsettes av kommunestyret særskilt.   
Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentantenes faste årlige 
godtgjørelse.  

 
Møtegodtgjørelse utbetales ikke til ordfører. 

 
Ordføreren gis godtgjørelse under sykdom og ferie tilsvarende for tjenestemennenes 
sykelønns- og ferierettigheter. 
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Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper: 
- i 1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden 
- i 3 måneder dersom vedkommende ikke tiltrer i ny stilling etter valgperioden. 

 
Gjeninntredelse i tidligere stilling kommer inn under formuleringen ”inntrer i ny 
stilling” 
 

3.2 Varaordførerens godtgjørelse 
Varaordførerens godtgjørelse fastsettes til 20 % av ordførerens godtgjørelse og 
reguleres etter denne. 

 
Dekker stedfortreder for ordfører, samt hver gang varaordførervervet utføres.  
Godtgjørelsen inkluderer fungering som ordfører, for eksempel i ordførerens ferie 
eller ved sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden.  
Godtgjørelsen dekker også fast godtgjørelse som formannskapsmedlem, men ikke 
som kommunestyrerepresentant.   
Varaordfører får godtgjørelse i 12 måneder. Godtgjørelsen er ikke 
feriepengberettiget. 
 

3.3 FAST ÅRLIG GODTGJØRELSE 
 

3.3.1 Formannskapets medlemmer: (unntatt ordfører og varaordfører) 
 
Formannskapets øvrige faste medlemmer får en fast årlig godtgjørelse på 4,0 % av 
ordførerens godtgjørelse. 

 
Formannskapet faste medlemmer tilkjennes møtegodtgjørelse. 
 

3.3.2 Hovedutvalgsledere                
 

Hovedutvalgsledere godtgjørelse fastsettes til 2,0 % av ordførerens godtgjørelse. 
Hovedutvalgsledere kan frikjøpes en dag i forkant av hvert hovedutvalgsmøte. 

  
Hovedutvalgsledere tilkjennes møtegodtgjørelse. 
 

3.3.3 Nestledere hovedutvalg: 
 
Godtgjørelse til nestledere i hovedutvalg fastsetts til 0,6 % av ordførerens 
godtgjørelse. 

Nestledere tilkjennes møtegodtgjørelse. 
 

3.3.4 Haveutvalget/havnestyret 
 
Havnestyret leders godtgjørelse fastesettes til 3,5 % av ordførerens godtgjørelse. 
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Havnestyrets leder tilkjennes møtegodtgjørelse. 
 

3.3.5 Ledergodtgjørelse i faste underutvalg, styrer og råd som opprettes av 
kommunestyret: 

- leder kontrollutvalget    - 1,2 % av ordførerens godtgjørelse 
- leder dispensasjonsutvalget   - 1,2  % av ordførerens godtgjørelse 
- leder i eldrerådet                      - 0,6 % av ordførerens godtgjørelse 
- leder i viltnemda                       -        0,6 % av ordførerens godtgjørelse 
 
(overformynderiet har fått fastsatt godtgjørelse særskilt.) 
 

3.3.6 Godtgjørelse til Tana kommunale eiendomsselskap KF1

 

 
Styrets leder mottar en fast årlig godtgjørelse på kr. 16.000,- 
Styrets øvrige medlemmer mottar en fast årlig godtgjørelse på kr.5.000,- 
Møtegodtgjørelse skal være kr. 600,-. 

3.4  MØTEGODTGJØRELSE 
 

3.4.1 Godtgjørelse ved kommunestyremøter 
 
Møtegodtgjørelse for kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer 
(unntatt ordfører) fastsettes til kr. 500,- pr møte med varighet under 5 timer, møte 
med varighet over 5 timer kr. 700.-pr. møte. 

   
3.4.2 Godtgjørelse ved formannskapsmøter  

 
Medlemmer og møtende varamedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) i 
formannskapet gis møtegodtgjørelse med kr. 400.- pr. møte med varighet under 5 
timer, møter med varighet over 5 timer fastsettes til kr. 600.- pr. møte. 
 

3.4.3 Godtgjørelse for medlemmer i hovedutvalg: 
 
Medlemmer og møtende varamedlemmer i hovedutvalg gis møtegodtgjørelse på kr. 
400,- pr. møte med varighet under 5 timer, møter med varighet over 5 timer 
fastsettes til kr. 600,- pr. møte. 
 

3.4.4 Godtgjørelse til medlemmer i faste underutvalg, styrer, råd og Ad-hoc utvalg.   
 
Medlemmer og møtende varamedlemmer av disse gis en møtegodtgjørelse på kr. 
300,- pr. møte med varighet under 5 timer, møter med varighet over 5 timer 
fastsettes til kr. 500,-pr. møte. 
 

3.4.5 Utvalgsmøter som avvikles i forbindelse med møter i formannskapet 
 

                                                 
1 Vedtatt av kommunestyret 29.06.2006 i utv.saksnr. 040/06. (Lagt inn i reglementet 29.03.11) 
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Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjørelse i administrasjonsutvalget, valgstyret, 
fast utvalg for plansaker og næringsfondsstyret når disse gjennomføres i forbindelse 
med møter i formannskapet. Det kan kun utbetales en -1 møtegodtgjørelse pr.dag. 
 

3.4.6 Godtgjørelse til havneutvalget/havnestyrets medlemmer 
 
Medlemmer og møtende varamedlemmer i havnestyret gis en møtegodtgjørelse på 
kr.500,- pr. møte. 
 

4. ANDRE BESTEMMELSER 
 

4.1 Andre bestemmelser: 
Fast godtgjørelse under pkt. 3.3 utbetales fullt ut til representanter som har møtt det 
enkelte år i mer enn 75 % av aktuelle møter. 
For faste medlemmer som har møtt mindre enn 75 % avkortes fast godtgjørelsen 
tilsvarende. 

 
Samlet utbetaling av fast godtgjørelse foretas 2 ganger pr. år.  
Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter regning for hvert møte. 

 
Bruk av ATV ved kommunale oppdrag (terrengkjøring), godtgjøres med 3 ganger 
satsen til snøscooter. 

 
4.2 Kommunal støtte til lister/folkevalgte 

 
Den kommunale støtten til lister/folkevalgte i Tana kommunestyret endres slik. 
(vedtatt i kommunestyret 13.12.2007)  
1. Det ytes kr. 5000,- pr. gruppe i kommunestyret. 
2. Det ytes kr. 1500,- pr, medlem i kommunestyret. 
 

4.3  Ikrafttredelse/justering 
 
Reglemente gjelder fra 08.05.20092

 

. Det anbefales at reglementet evalueres/endres i 
slutten av hver kommunevalgperiode. 

Dette reglementet erstatter tidligere reglement av 01.06.2006. 
 

 

                                                 
2 Punkt 3.3.6 lagt til i reglementet 29.03.11 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/2910-3

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 77/2012 10.05.2012

Søknad om sekretariatbistand for reising av minnesmerke

Vedlegg
1 Søknad om sekretariatsbistand
2 Minnesmerke kommune
3 Minnesmerke, endelig forslag._doc

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om sekretariatbistand avslås.

Begrunnelse:
Det omsøkte tiltaket har en nasjonal karakter som minnesmerke over krigen og frigjøringen av 
Finnmark. Historielaget anbefales å ta kontakt med Forsvarsmuseet for å drøfte ideen og finne 
en alternativ fremgangsmåte for mulig realisering. Det store flertall av krigsminnesmerker er 
reist på bakgrunn av lokalt initiativ, men Forsvaret har også selv reist krigsminnesmerker – både 
innenfor og utenfor militært område. 

Kommunen kan ikke avse administrative ressurser for formålet som omsøkt men kommunen 
kan gi råd og veiledning innenfor rammen av de tjenester som ligger i Utviklingsavdelingen.

Saksopplysninger
Tana historielag har den 21.12.2011 søkt om sekretariatbistand for prosjektering av et 
minnesmerke i Rustefjelbma som markerer den sovjetiske framrykkingen i Finnmark 1944.  
Bakgrunnen er at en komite i historielaget har utarbeidet en grovskisse, blant annet om 
utforming, størrelse og plassering av minnesmerket. Rådmannen oppfatter søknaden om 
sekretariatbistand og redegjørelsen for reisingen av minnesmerket i brevet fra Tana historielag 
til kommunen datert 20.desember 2011, som en søknad til kommunen om å overta ansvaret for 
prosjektet. 
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I redegjørelsen av 20.12.11 fremgår det bl.a. ”På årsmøtet i Tana historielag den 20.03.2011 ble 
styret bedt om å undersøke mulighetene for å få reist et minnesmerke i forbindelse med Den 
røde armés frigjøring av Øst Finnmark høsten 1944. Den russiske framrykkinga stoppet som 
kjent i Rustefjelbma, og i løpet av 1945 var alle russiske tropper trukket ut av Finnmark. I 
europeisk sammenheng er dette ganske spesielt, for i områder utenfor Sovjetunionen som 
russerne besatte, ble deres tropper stående ganske lenge mange steder. De sovjetiske 
myndigheter sikret seg også politisk kontroll i flere område der de dreiv tyskerne ut. Det 
spesielle ved Øst Finnmark er derfor verdt en markering. Russerne kom som befriere, de ble 
oppfattet som befriere, og de trakk seg tilbake da tyskerne kapitulerte.”

Videre anfører de at reising av et minnesmerke er en stor oppgave som ikke kan basere seg på 
dugnad og frivillig innsats. Offentlig involvering er nødvendig, og et eventuelt minnesmerke bør 
også være i offentlig eie. De hevder at prosjektets karakter og omfang krever at Tana kommune 
involveres i den videre diskusjon om prosjektet og at russiske myndigheter bør kontaktes, slik at 
de er orientert om det som skal skje i Tana. Historielaget mener også at både Finnmark 
fylkeskommune og Barentssekretariatet kan være aktuelle parter i det videre arbeidet.

Videre skriver de:
”Å drive fram dette arbeidet vil kreve stor sekretariatskapasitet og mye arbeidstid man ikke kan
forvente at et frivillig lag kan få utført på dugnad. Tana historielag søker derfor Tana
kommune om bistand til dette arbeidet ved at kommunen bruker administrative ressurser på
en lønnet sekretærfunksjon som kan benytte kommunens eget tekniske apparat. Vi vil også tro
at man derved lettere vil kunne involvere offentlige instanser som tilhører kommunens
naturlige kontaktnett, og som man allerede samarbeider med. Også bistand fra russisk side vil
være mulig. Om sekretariatet legges til kommunen, bør det inngå i det samarbeidet
kommunen allerede har med ulike instanser. Også russiske instanser vil lettere kunne
involveres enn om det hele baserer seg på ulønnet, tidkrevende dugnadsarbeid i et frivillig lag.
Historielaget vil kunne bistå med ei referansegruppe, bestående av de personer som hittil har
arbeidet med saken. Målet må være å få opp minnesmerket før den 8. november 2014, som er 
70-årsdagen for russernes etablering av en kompanistab i Rustefjelbma, hvor deres framrykking 
stanset. Det framtidige eierforhold og vedlikeholdsansvar er svært viktig i denne sammenheng. 
Håper kommunen vil kunne påta å bidra til realiseringa av et minnesmerke slik vi har skissert 
ovenfor.”

Vurdering
Det omsøkte tiltaket har en nasjonal karakter som minnesmerke over krigen og frigjøringen av 
landet. Forsvarsmuseet har ansvar for å føre oversikt over norske krigsminnesmerker. 
Historielaget anbefales å ta kontakt med Forsvarsmuseet for å drøfte ideen og for å få råd om 
alternative fremgangsmåter for mulig realisering. Det store flertall av krigsminnesmerker er reist 
på bakgrunn av lokalt initiativ, men Forsvaret har også selv reist krigsminnesmerker – både 
innenfor og utenfor militært område. Forsvarsmuseet vil ventelig også kunne formidle kontakt 
til instanser i Forsvaret som kan ha interesse av det påtenkte prosjektet. 

Rådmannen kan ikke tilrå å nytte kommunens begrensede administrative ressurser for formålet.

Side 29



Sendt fra min HTC

----- Forwarded message -----
Fra: "Kjell Ballari" <kjelball@online.no>
Til: "Jørn Aslaksen" <ja@tana.kommune.no>
Kopi: "Solbakk Aage Agnar" <aage@noras.no>, "Jørgensen, Marit" <uhca-maret@ofir.dk>, "Arne 
Josvald Sabbasen" <ar-josab@online.no>, "Marie Jelti" <marie.jelti@tana.kommune.no>, "Rolstad 
Ingrid" <irolstad@hotmail.com>, "Pettersen, Gisle" <gisp@online.no>, "Kjell Ballari" 
<kjelball@online.no>, "Reidar Ravna" <reidarravna@hotmail.com>
Emne: Sønad om sekretariatsbistand
Dato: ons., des. 21, 2011 12:44

Hallo
 
Tana historielag har har hatt et arbeid gående med å undersøke mulighetene for å reise et minnesmerke 
i Rustefjelbma i forbindelse med frigjøringa av Øst Finnmark høsten 1944. Den 8. november kom 
 russiske tropper til Rustefjelbma, hvor de stanset framrykkinga, ble en kort stund, og senere trakk   
seg tilbake.
 
Vi innser at reising av et minnesmerke  i denne forbindelse er en såpass stor oppgave at det ikke kan 
basere seg på dugnad og frivillig innsats. Offentlig involvering er nødvendig, og et eventuelt 
minnesmerke bør også være i offetlig eie.
 
Viser til vedlagte søknad, hvor rapport fra ei arbeidgruppe følger med.
 
Lederen har hatt kontakt med bl. a. Svein Ottar Helander og Britt Somby om dette. Ytterligere 
opplysninger kan fås av dem, eller ved å henvende seg til lagets leder, Ingrid Smuk Rolstad. 
 
Håper kommunen kan bidra med framdrift og fullføring av prosjektet, slik det er skissert i vedlagte 
søknad.
 
Ønsker de kommuneansatte ei god jul og et godt nytt år, og håper at vi får et godt samarbeid i tida 
framover.
 
Søknaden sendes også som brev.
 
Kopi av denne henvendelsen sendes styremedlemmene i historielaget.
 
mvh
 
For historielaget
 
 
Kjell Ballari
Boftsa, 9845 Tana
Telefon 78927190
Epost: kjelball@online.no

______________________________________________________________________
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Tana historielag 20. desember 2011

v/Ingrid Smuk Rolstad,

9845 Tana

Tana kommune,

9845 Tana

DEN RØDE ARMÉS FRIGJØRING AV ØST FINNMARK HØSTEN 1944 – REISING 

AV MINNESMERKE

Viser til samtaler lederen i Historielaget, Ingrid Smuk Rolstad, har hatt med 

kommuneadministrasjonen

På årsmøtet i Tana historielag den 20.03.2011 ble styret bedt om å undersøke mulighetene for 

å få reist et minnesmerke i forbindelse med Den røde armés frigjøring av Øst Finnmark høsten 

1944. Den russiske framrykkinga stoppet som kjent i Rustefjelbma, og i løpet av 1945 var alle 

russiske tropper trukket ut av Finnmark. I europeisk sammenheng er dette ganske spesielt, for 

i områder utenfor Sovjetunionen som russerne besatte, ble deres tropper stående ganske lenge 

mange steder. De sovjetiske myndigheter sikret seg også politisk kontroll i flere område der 

de dreiv tyskerne ut.

Det spesielle ved Øst Finnmark er derfor verdt en markering. Russerne kom som befriere, de 

ble oppfattet som befriere, og de trakk seg tilbake da tyskerne kapitulerte.

Styret nedsatte ei gruppe til å utrede og arbeide videre med saken. Medlemmer her er Reidar 

Ravna (leder), Ole Einar Olsen (sekretær), Gerd Sundelin og Kjell Ballari. Gruppa holdt fire -

4 -  møter og leverte en rapport 6. oktober (se vedlegg!)

Gruppas konklusjon er denne:

”Styret gjør vedtak om at arbeidet med å reise et minnesmerke i Rustefjelbma til minne om 

Den røde armés framrykking i 1944 igangsettes. Styret bør også diskutere hvem som i 
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framtiden skal være eiere av minnesmerket slik at noen har ansvar for at minnesmerket og 

plassen omkring blir tatt vare på.

Prosjektets karakter og omfang vil etter Komiteens mening, kreve at Tana kommune 

involveres i den videre diskusjon om prosjektet. Bl.a. bør de russiske myndigheter kontaktes, 

slik at de er orientert om det som skal skje i Tana. Komiteen mener også at både Finnmark 

fylkeskommune og Barentssekretariatet kan være aktuelle parter i det videre arbeidet.

Det nedsettes så et utvalg med mandat å reise et minnesmerke i Rustefjelbma. Utvalget får i 

oppdrag å fastsette endelig plassering, finne fram til aktuelle finansieringskilder/ sponsorer 

og søke disse om midler, innhente eventuelle anbud om levering av bautastein og få 

minnesmerket på plass.

Målsettingen bør være at minnesmerket er på plass høsten 2014.”

Rapporten ble behandlet på styremøte i historielaget der følgende vedtak ble gjort:

”Sak 13.  Den røde armés frigjøring av Øst-Finnmark.

Styret takker komiteen for godt grunnlagsarbeid, og ber medlemmene fortsette som 

arbeidsgruppe. Kommunen anmodes om å bistå med sekretariat for komiteens arbeid. Lagets 

leder undersøker muligheten til å få etablert et lønnet sekretariat ved Tana kommune. Et 

eventuelt framtidig minnesmerke bør være i offentlig eie, og derfor er det naturlig at offentlige 

organer, i første omgang Tana kommune, trekkes inn i det videre arbeidet med prosjektet.”

Styret i Tana historielag mener at reising et minnesmerke som nevnt ovenfor bør finansieres 

gjennom offentlige midler og være i offentlig eie når det er ferdig. Det vil være vanskelig for 

historielaget å skaffe midler til veie, kjøpe og få tinglyst tomt, inngå avtaler med 

samarbeidspartnere og sørge for framtidig vedlikehold og stell av et eventuelt minnesmerke. 

Det vil også være naturlig å trekke inn Finnmark fylkeskommune og Barentssekretariatet i 

den videre prosessen, eventuelt også Sametinget og aktuelle statlige organer. Også samarbeid 

med russerne vil her være svært aktuelt. Minnesmerket skal markere en sentral hendelse i vår 

lokale historie, men det dreier seg også om norgeshistorie, europeisk historie og 

verdenshistorie. 

Å drive fram dette arbeidet vil kreve stor sekretariatskapasitet og mye arbeidstid man ikke kan 

forvente at et frivillig lag kan få utført på dugnad. Tana historielag søker derfor Tana 

kommune om bistand til dette arbeidet ved at kommunen bruker administrative ressurser på 

Side 33



- 3 -

en lønnet sekretærfunksjon som kan benytte kommunens eget tekniske apparat. Vi vil også tro 

at man derved lettere vil kunne involvere offentlige instanser som tilhører kommunens 

naturlige kontaktnett, og som man allerede samarbeider med. Også bistand fra russisk side vil 

være mulig. Om sekretariatet legges til kommunen, bør det inngå i det samarbeidet 

kommunen allerede har med ulike instanser. Også russiske instanser vil lettere kunne 

involveres enn om det hele baserer seg på ulønnet, tidkrevende dugnadsarbeid i et frivillig lag.

Historielaget vil kunne bistå med ei referansegruppe, bestående av de personer som hittil har 

arbeidet med saken.

Målet må være å få opp minnesmerket før den 8. november 2014, som er 70-årsdagen for 

russernes etablering av en kompanistab i Rustefjelbma, hvor deres framrykking stanset. Det 

framtidige eierforhold og vedlikeholdsansvar er svært viktig i denne sammenheng. Håper 

kommunen vil kunne påta bidra til realiseringa av et minnesmerke slik vi har skissert ovenfor.

Etter fullmakt

For historielaget

Kjell Ballari
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RAPPORT FRA MINNEPLATEKOMITEEN

Styret i Tana historielag nedsatte i styremøtet 04.05.2011 sak 3 følgende komite for å fremme 
forslag til minneplate i Rustefjelbma som markerer vestgrensa for den sovjetiske framrykking i 
Finnmark høsten 1944:

Reidar Ravna, leder
Ole Einar Olsen, sekretær
Gerd Sundelin, medlem
Kjell Ballari, medlem

Mandat: Komiteen utarbeider en plan for gjennomføring av prosjektet. Denne legges fram for styret 
innen utgangen av september.

Bakgrunn.

I bokserien « Bygd og by i Norge, Finnmark» skriver Harald Sandvik bl.a. følgende:

Den siste kamp mellom russiske og tyske tropper fant sted natt til 6. november. Tyskerne sprengte 
da broen over Tana. 7. november drog de siste tyske tropper fra Rustefjelbma over fjellet mot Ifjord 
og dagen etter kom et russisk kompani til Rustefjelbma, hvor de stanset. ( side 293)

........... 24.november fikk major Sturla Rongstad russisk operasjonsordre nr.1, hvoretter hans 
kompani ble stilt under den russiske divisjon i Sør-Varanger og beordret til fronten på vestsiden av 
Tana for å avløse den russiske forposten der. 27. november fant avløsningen sted i Rustefjelbma. 
Samme dag tok kompanisjefen kontakt med bygdens myndigheter. (  side 306)

Komiteen har avholdt følgende møter:
24. 05. 2011 hos Ole Einar
30. 06. 2011 hos Reidar
06.10. 2011 hos Ole Einar

På første møtet ønsket lederen følgende tema til drøfting i komiteen:

1. Utforming av minnesmerket
2. Størrelse på minnesmerket
3. Plassering av minnesmerket
4. Innhenting av stein
5. Kostnader

Utforming og størrelse av minnesmerket.

Komiteen har sett på ulike utforminger som:
 Kunstnerisk bearbeidet minnesmerke
 Bearbeidet naturstein
 Innskripsjon på en passende naturstein

Dersom det skal utformes et bearbeidet minnesmerke, må det inngås kontrakt med en utøvende 
kunstner. Ut fra komiteens vurdering vil det være uaktuelt ut fra de kostnader dette vil medføre.
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Naturstein sprengt ut fra et steinbrudd kan ofte ha form og størrelse som kan passe til minnesmerke
En slik steinblokk er det mulig å skaffe fra steinbrudd i Finnmark. Det bør undersøkes om en bedrift 
kan være villig til overlate en passende blokk til formålet. På denne kan det festes passende tekst 
f.eks. på en metallplate.

Ved å søke litt i naturen, vil det kunne finnes en passende stein utformet av naturen. Problemet kan 
være frakt ut fra finnested.
Begge disse  alternativene  kan være aktuelle. ( Se vedlagte foto av minnesteiner fra andre steder i 
Finnmark)
Komiteen har innhentet steinprøver fra noen steinbrudd.

Plassering av minnesmerket.

I  Rustefjelbma kan det være flere aktuelle steder der minnesmerket kan plasseres. Sekretæren 
mener å ha hørt fra sin far at de sovjetiske styrkene lå i leir ruinene etter fjøset til Bjarne Midtgård. 
Ut fra dagens situasjon, vil det ikke være aktuelt med en passering der. Komiteen har vurdert et par 
aktuelle steder:

- Ved Tana kirke
- I  Rustefjelbmakrysset

Det bør være litt plass og muligheter for parkering der minnesmerket plasseres. Begge disse stedene 
har slike muligheter.
En plassering ved Tana kirke åpner for at de som har med stell av området ved kirka, også kan sørge 
for at området rundt minnesteinen holdes i orden.
I området rundt krysset er det flere steder der minnesmerket kan plasseres. Sørsiden av riksvegen 
ved Essostasjonen kan være et aktuelt område.  Eiendommen tilhører Esso, og eieren er positiv til å 
avstå plass til et minnesmerke. Det må regnes med at området  må utfylles noe og planeres. Her må 
det også tenkes på senere stell og pass av området.

Kostnader.

Hva kostnadene vil komme på, avhenger av utformingen av minnesmerket. Dersom det skulle 
velges en skulptur i stein eller bronse, ville kostnadene kunne bli langt over 1 million kroner.
Dersom valget blir en stein med plate, vil det bli langt rimeligere. Se vedlagt skriv fra Dag F. 
Simonsen av 29.06.2011.

Finansiering.

Etter at styret har gjort vedtak om minnesmerkets utforming, vil det kunne søkes om midler til 
finansiering fra ulike offentlige og private kilder.

Videre framdrift.

Styret gjør vedtak om at arbeidet med å reise et minnesmerke i Rustefjelbma til minne om Røde 
armes framrykking i 1944 igangsettes. Styret bør også diskutere hvem som i framtiden skal være 
eiere av minnesmerket slik at noen har ansvar for at minnesmerket og plassen omkring blir tatt vare 
på.
Prosjektets karakter og omfang vil etter Komiteens mening, kreve at Tana kommune involveres i 
den videre diskusjon om prosjektet. Bl.a. bør de russiske myndigheter kontaktes, slik at de er 
orientert om det som skal skje i Tana. Komiteen mener også at både Finnmark fylkeskommune og 
Barentssekretariatet kan være aktuelle parter i det videre arbeidet.
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Det nedsettes så et utvalg med mandat å reise et minnesmerke i Rustefjelbma. Utvalget får i 
oppdrag å fastsette endelig plassering, finne fram til aktuelle finansieringskilder/ sponsorer og søke 
disse om midler, innhente eventuelle anbud om levering av bautastein og få minnesmerket på plass.
Målsettingen bør være at minnesmerket er på plass høsten 2014.

Rustefjelbma, 6. oktober 2011.

Reidar Ravna                           Gerd Sundelin                         Kjell Ballari

Ole Einar Olsen, sekr.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/1046-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 78/2012 10.05.2012
Kommunestyret 24.05.2012

Søknad om fritak som medlem av formannskapet - Fred Johnsen (SP)

Rådmannens forslag til vedtak
Fred Johnsen (SP) innvilges ikke fritak som medlem av formannskapet. 

Saksopplysninger
Fred Johnsen søker i brev av 16.04.2012 om fritak som medlem at Tana formannskap. Johnsen 
begrunner søknaden med at han er valgt inn i Finnmark fylkesting og sitter i mange utvalg der. 
Johnsen representerer Senterpartiet. Det framkommer ikke i søknaden om fritaket gjelder for en 
tidsbegrenset periode eller om det gjelder for resten av perioden. Johnsen sitter som fast medlem 
for SP i formannskapet. Medlemmer/varamedlemmer av formannskapet utgjør også 
administrasjonsutvalget og valgstyret. 

Senterparitet har slik sammensetning i formannskapet:
Fast Fred Johnsen
1.vara Einar Johansen
2.vara Nancy Porsanger Anti 

Johnsen søker ikke fritak fra andre politisk verv han har i valgperioden; medlem i 
kommunestyret, samt som varamedlem i miljø-, landbruks- og utmarksutvalget og valgnemnda. 

Kommunestyrets muligheter og myndighet til å frita fra politiske verv for hele eller deler av
valgperioden er hjemlett i kommunelovens § 15-2: 

”Kommunestyret (…) kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 
den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 
vervet”.
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Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlige helse, familiesituasjon
eller andre tungtveiende velferdsgrunner gjør det urimelig byrdefullt å oppfylle de plikter vervet
medfører. Forhold som knytter seg direkte til virksomheten som folkevalgt; at man synes det går
for mye tid med vervet, personlige konflikter eller politisk motbør, vil derimot normalt ikke 
være tilstrekkelig grunn.

Vurdering
Slik rådmannen vurderer det er forhold knyttet direkte til virksomheten som folkevalgt ikke 
grunn nok til og fritak Johnsen. Rådmannen foreslår at søknaden ikke innvilges. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-22

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 79/2012 10.05.2012

Referatsaker/Orienteringer - FSK

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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RS 16/2012 132 kV kraftledning Rakkocearro - Varangerbotn. Orientering om

utredningsprogram

RS 17/2012 Uttalelser fra felles Fylkesmøte KS i Nord-Norge
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