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FSK-rapport mai 2012
Saksnr Sakstekst Ferdig 

(ja/beg/
nei)

Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv

1 Innkallinga ja FG
2 Sakslista ja FG
3 Godkjenning av protokoll fra 01.12.2011 ja Enst godkjent FG
4 Jordlovsbehandling - Søknad om deling av 

grunneiendom 40/3
ja Deling innvilget som omsøkt Vedtaksbrev sendt MSH

5 Jordlovsbehandling - søknad om deling av 
driftsenhet gnr 35 bnr 54

ja Deling innvilget som omsøkt Vedtaksbrev sendt MSH

6 Jordlovsbehandling - søknad om deling av 
grunneiendom gbnr 18/35

ja Søknaden avslått som foreslått Vedtaksbrev sendt. TN

7 Jordlovsbehandling - søknad om deling av 
eiendom gbnr 40/46 i Polmak.

ja Saken utsatt; ønske om å vurdere alternative 
arealer

TN

8 40/46 - Johan Anders Erke: Søknad om 
fradeling av parsell på 2,2 daa til landbruk.

ja Behandlet i FSK Melding om vedtak sendt. Saken er ferdig behandlet 
etter Plan- og bygningsloven.

IN

9 Søknad om forretningstomt i grøntområdet 
foran tidligere Tana papir- og bokhandel

Ja Vedtatt som foreslått Melding om vedtak sendt LS

10 Søknad om oppsett av permanent 
sperregjerde i reindrifta rundt Máskevárri

ja Saken oversendt til MLU Sendt brev til reindriftsforvaltningen med opplysning om 
at uttalelsen kommer etter KST 29. mars

LS

11 Planprogram for rullering av 
kommunedelplanen for idrett, fysisk 
aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

beg Enst vedtatt som foreslått Høringsutkast i juni BHSS

12 Delegasjonsreglement og reglement for 
hovedutvalg

ja Enst vedtatt som foreslått Innstillingssak til KST FE

13 Klage på vedtak - Støtte til kjøp av 
fiskefartøy - Roger Brodin Rist

ja Enst vedtatt som foreslått Klagen er satt opp på sakskartet til Klagenemnda FE

14 Startlån-Retningslinjer for tildeling i Tana 
kommune

ja Enst vedtatt som foreslått Innstillingssak til KST ØD

15 Valgbarhet til kontrollutvalget / 
suppleringsvalg - Tor Asle Varsi

ja Det velges nytt kontrollutvalg. Innstillingssak til KST. Ref.sak til valgnemnda 13.2 FG

16 Søknad om midler til Tana Cup - Tana 
bryteklubb

ja Innvilges 15.000, dekkes av FSK disp. Beløpet utbetales til klubben. MJ

17 Søknad om støtte/sponsing av NNM i 
skiskyting 2012

ja Innvilges 15.000, dekkes av FSK disp. Beløpet utbetales til klubben. BHSS

18 Støtte for bruk av flerbrukshallen skoleåret 
2011 /2012

ja Enst som foreslått. BHSS
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19 Reinbeitedistrikt 9 - Søknad om tilskudd til 

sperregjerde mellom Karasjok og Polmak 
reinsogn

ja Enst som foreslått. FE

20 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - 
kjøp av melkekvote

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

21 Søknad om støtte fra primærnæringsfondet 
til kjøp av melkekvote - Marie Jelti

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

22 Søknad om støtte fra primærnæringsfond 
til grøfting - Arnfinn Hoigari

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

23 Ulf og Else Ballo - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2011

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

24 Trygve Ballo - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2011

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

25 Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen - 
Søknad om støtte fra primærnæringsfond 
2011

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

26 Stig Arve Eriksen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

27 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - 
kjøp av melkekvote

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

28 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - 
kjøp av melkekvote

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

29 John Emil Juliussen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - melkekvote

ja Enst som foreslått. vedtaksbrev sendt MSH

30 Markus Heiberg - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond - melkekvote

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH

31 Nina Evjen Anthi - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet

ja Utsatt til neste søknadsrunde Saksbehandler må huske denne søknaden. 
Saksbehandler kommer ikke å glemme denne!

TN

32 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - 
kjøp av gård

ja 84 600 ble innvilget 9% av investeringen MSH

33 John Emil Juliussen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av gård

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

34 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - 
kjøp av eiendom

ja Enst som foreslått. vedtaksbrev sendt MSH

35 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - 
Nybygg

ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt MSH
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36 Stig Arve Eriksen - Søknad om støtte fra 

primærnæringsfondet
ja Enst som foreslått. Vedtaksbrev sendt TN

37 Favlemohkki samdrift DA - søknad om 
støtte fra primærnæringsfondet

ja Enst som foreslått. Innvilget støtte til krafforsterking TN

38 Søknad om støtte fra primærnæringsfond 
til nydyrking - Martin Ellefsen

ja Enst som foreslått. vedtaksbrev sendt MSH

39 Brev Nesseby ang landbrukssamarbeidet. 
Vi etterlyser svar.

39 Gaisa næringshage er ikke videreført etter 
to søknadsrunder: førstelinjetjenesten 
etablererveiledning.

39 HH: Isveg Polmak, flytte nedkjørselen? Rådm: dette er en sak som pol kan løfte 
frem i vegplanen.

39 Miniatyrskytebanen: samarbeid med 
skytterlaget ang byggingen

39 Referatsaker/Orienteringer
39 RS1 - Reguleringsplan for fv. 98 Ifjordfjellet, 

Parsell 2 - melding om vedtatt

39 RS2 - Energiutredning 2011 - UTKAST
39 RS3 - Protokoll fra lønnspolitisk utvalg
39 RS4 - Underretning om saksavgjørelse
39 RS5 - Arbeidsforholdene ved sivilforsvarets 

lager i Tana
39 RS6 - Søknadsskjema - Regionale 

utviklingsmidler (RUP) - vannverks…
39 RS7 - Tilbakemelding på søknad om ny 

snøskuterløype Tana - Nesseby
39 Spm fra Fred: varmt vann i flerbrukshallen Rådm: Separate varmtvannstanker til hver 

garderobe, dusjing i en garderobe
39 Spm fra Tone: Tomt til nytt helsebygg Rådm: Helse Finnmark styrebehandler 

saken i februar
39 Spm Fred: Elveforbygging Ordf: Det er invitert til folkemøte i Austertana 

i dag
39 Spm Fred: er fakturaer for flytebrygger 

sendt ut?
Rådm: skal undersøke

39 Tinglysing kunstgressbane OK, pengene 
anvist til utbetaling. Jobber med avtale 
TBK.
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40 14/13 - klage over vedtak, avslag på 

søknad om tillatelse og...
ja Rådmannen får fullmakt til å finne løsning i 

dialog med søkeren.
Befaring planlagt for ny tomt. BA

41 Godkjenning av innkalling ja FG
42 Godkjenning av saksliste ja FG
43 Godkjenning av protokoll fra 02.02.2012 ja FG
44 Jordlovsbehandling - søknad om deling 

av...
ja Fradelingen ble innvilget. HH erklært habil. TN

45 40/46 - Johan Anders Erke: Søknad om 
fra...

ja Fradelingen ble innvilget. Melding om vedtak fra FSK sendt søker. BA

46 Rullering av veiplanen ja Innstillinga vedtatt. Tillegg fra HH: 1 enst. 2 
falt.

Innstillingssak til KST. ØSS

47 Høringsdokument - Planstrategi for Tana ... ja Innstillinga vedtatt. Innstillingssak til KST. FE

48 Høring - Nasjonal transportplan (NTP) 20... ja Innstillinga vedtatt. Innstillingssak til KST. FE

49 Forskrift om gebyrer etter plan- og bygn... ja Innstillinga vedtatt. Innstillingssak til KST. LS

50 Ny gebyrforskrift for konsesjons- og del... ja Innstillinga vedtatt. Innstillingssak til KST. TN

51 Tana kommunes høringsuttalelse til 
FeFos...

ja Innstillinga vedtatt. Eskpedert SOH

52 Ny behandling av søkad om oppføring av 
g...

nei Utsatt. FSK vil ha mer info. Saken er sendt på høring. Fremmes for ny behandling 
7.juni.

LS

53 Opptak av startlån - Husbanken ja Innstillinga vedtatt. Innstillingssak til KST. ØD
54 Lang og tro tjeneste Ja Innstillinga vedtatt. Ny sak til FSK/ADU og KST: gavereglementet. VB
55 Referatsaker/Orienteringer - FSK ja FG
55 RS10 Forventninger til 

samfunnssikkerhetsarbe…
Ja KN

55 RS11 Kontrollrapport 2011 vedrørende 
skatteop…

SS

55 RS8 Båtsfjord kommunes planstrategi 2012 
- 2…

LS

55 RS9 Kommunal planstrategi 2012 - 
Lebesby kom…

LS

56 Innkallinga
57 Sakslista Sak 62 trukket av part. Ny sak 68.
58 Godkjenning av protokoll 15. mars 2012 Protokollen ble godkjent
59 Jordlovsbehandling - søknad om deling av 

driftsenhet gbnr 15/109
Ja Avslag på søknaden ble enst vedtatt. Vedtak sendt til søker MSH

60 Søknad om kjøp av utvidet tomt for 
Tanatorget

Ja Tilsagn som innstillinga, utenom nytt pkt 8 Vedtaksbrev sendt søker LS
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61 Søknad om utvidelse av tomt - Fosseveien 

16 - Byggebistand
Ja Tilsagn som omsøkt Vedtaksbrev sendt søker LS

62 Trukket
63 Budsjettkontroll jan-feb Ja Tatt til orientering Mer dataljert analyse i neste rapport SMS
64 Tana kunstgressbane - tilleggsbevilgning ja FSK innstiller på økning av rammen.

65 Abonnement på Tilskuddsportalen ja Bevilget fra "Til FSK disp". Avtale inngått for 1 år. Tilgang for kommunalt ansatte. 
Venter på lag og foreninger modulen.

FE

66 Møtegodtgjørelse for ungdomsrådet ja Adm innarbeider satsene i godtgj.regl. Ny sak til møte i 10.mai og KST 24.mai FG
67 Ordf: Nærtransportprosjektet - innledende 

info
67 Ordf: Tomtekjøp omsorgssenteret Deres takst: 768 000  (80/m2) Vår takst: 518 000  (54 m/m2).
67 RS12: Reguleringsplan Holmfjell 

motorsportanlegg
67 RS13: Kommunal planstrategi - Karasjok
67 RS14: Melding om oppstart av kommunal 

planstrategi - Porsanger kommune

67 RS15: Modernisering av mineralloven
67 Rådm: Fellesrådet/tannlegekontortomt FFK har søkt om tomt der arbeidskirka var 

tiltenkt
67 Rådm: Fylkesmannen har varslet om at 

han vurderer å opphve vedtak om fradeling- 
Ellila

FSK sak 5/2012 2012/149

67 Rådm: Har mottatt ren revisjonsberetning 
for 2011

67 Rådm: Henvendelser om kommunal 
vegovertakelse

Vi avslår administrativt med henvisning til 
vegplanen og rammene.

67 Rådm: Pålegg om internkontroll fra 
datatilsynet er rettet opp, saken avsluttet

67 Rådm: Regionalmidler til Alleknjarg 
vannverk- søknaden sendes til høsten

67 Rådm: Saken mot Evry Inntil 22 kommuner har sluttet seg til saken, 
og bruker KS advokat. Vi ønsker et forlik.

Vi venter på advokatens respons.

67 Rådm: Sametinget etterspør FG sin valg-
kompetanse

67 Rådm: Språkmidlene, uklarheter i 
tilsagnsbrevet

Har hatt møte med Sametinget om saken 2012/152

67 Rådm: Tana eiendom, søknad om nytt 
bygg ved slakteriet

2012/899
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67 Rådm: TF har vedtatt et forprosjekt for 

Polmak skole - inviterer kommunen med til 
et fellesprosjekt

67 Rådm: Usikkerhet om tilskudd til 
servicebygg i Torhop

68 Detaljregulering for Deatnodearbmi 
industriområde

Ja Vedtatt som foreslått. Lars kjører prosessen LS

69 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga ble godkjent
70 Godkjenning av saksliste ja Endring i behandlingsrekkedølgen enst. FG
71 Godkjenning av protokoll fra 19.04.2012 ja FG
72 Jordlovbehandling - deling av driftsenhe... ja Fradeling ikke innvilget TN

73 Fastsettelse av planprogram for regulering 
av havner i Tana kommune

ja som rådm.forslag enst. Planprogram sendt ut og publisert på nett. FE

74 Fortetting av forretningsbebyggelsen i T... Ja som rådm.forslag enst. LS

75 Mikroflyplass på Máskejohguolbba/ 
Masjok…

ja som rådm.forslag enst. SOH

76 Tilføyelse i reglement for godtgjørelse ... ja som rådm.forslag vedtatt 6 mot 1 til KST 24.mai FG
77 Søknad om sekretariatbistand for reising... ja Kommunen undersøker mulighet for 

finansiering
Også aktuelt å søke finansiering til forprosjekt. SOH

78 Søknad om fritak som medlem av 
formannsk...

ja ikke fritak, som rådm.forslag vedtatt 5 mot 2 Frank, Randi, Sandra enst. inhabil. Vara ulf, Solbjørg. 
Laura tiltrådte. Til KST 24.mai

FG

79 132 kV kraftledning Rakkocearro - 
Varang...

Ja LS

79 Ordf: Ba om begrunnelse for stenging av 
skuterløye eter anmodning fra RB13.

79 Ordf: Har spurt fylkesmannen om evt 
forlenging av skuterløype på 
Båtsfjordfjellet.

79 Ordf: regionrådsmøte 30.-31. mai. Mulighet 
for politiske uttalelser.

79 Referatsaker/Orienteringer
79 Referatsaker/Orienteringer - FSK FG
79 RS: Uttalelser fra felles Fylkesmøte KS i 

No…
FI

79 Rådm: Arctic trail - endring av trase til 
Skiipagurra

79 Rådm: det er søkt om tillatelse til 
tiltak/brygge i Vesterbukt
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79 Rådm: Evry - sak om nytt økonomisystem Vi ønsker en rask avgjørelse. Systemet 

fungerer bra på lønn og regnskap nå. Får ny 
fakturascanning i vår. Påvirkes også av 
andre kommuners vurderinger.

79 Rådm: Gave fra SpNN gavefond 200' til 
BMX-bane.

Vi starter søkeprosessen.

79 Rådm: Kort info om forslag til ny fløy på 
Seida skole

79 Rådm: Kort om anskaffelse av 
gravemaskin (200' er nettobeløpet)

79 Rådm: KS melder om at tariffoppgjøret er 
gått til mekling, frist 23. mai

79 Rådm: Mulig feil i beregning av 
avdragsutsettelse på 1,5 mill - budreg i juni-
FSK/KST

79 Rådm: Nye brøyteavtaler 
konkurranseutsettes ila kort tid.

79 Rådm: Om servicebygg i Torhop - invitere 
fiskerne til informasjonsmøte - mulig 
endring av husleie

79 Rådm: Om stenging av skuterløyper 
rasfare/føre/reindrift, andre oppgaver med 
disputv.

79 Rådm: Omfordelt et skriv med tolking av 
fritaksregel 5 år eskatt.

79 Rådm: Sametinget anbefaler at 
språksenteret får eget 
organisasjonsnummer pga EØR-reglene

79 Rådm: Sametinget sender nytt tilsagnsbrev 
for tospråklighetsmidlene

79 Rådm: Sammen om en bedre kommune - 
initiativ fra FF.

Vi ønsker å høre mer om temaet.

79 Rådm: Soppen på Seida skole
79 Rådm: Viste en oversikt over planoppgaver 

under arbeid
Lars gjennomgikk prioriteringen av 
planoppgaver.

999 Ansettelsesreglementet nei Rulleres høsten 2012 VB
999
999
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Sak Sakstekst Ferdig 
(ja/beg
/nei)

Vedtakets hovedinnhold Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv

0 Bud: 150 000 til ultralydapparat Ja Apparatet er anskaffet
0 Bud: 20 000 til skadefelling av rovdyr, 

kommunal skadefellingslag
Beg Samarbeid med Sør-Varanger SOH

0 Bud: 200 000 til lag og foreninger Ja Fordelt av OKU i mai
0 Bud: 30 000 til skuddpremie på sel Nei SOH
0 Bud: 300 000 til primærnæringsfondet
0 Bud: 300 000 til samisk språkutvikling Ja OKU har fordelt midler BS
0 Bud: 50 000 til elveforbygging Julelva. Beg Prosess pågår SOH
0 Bud: 50 000 til erosjonstiltak Birkestrand. Beg Prosess pågår SOH
0 Bud: 50 000 til tolkeutstyr Ja Koffert med tolkeutstyr er innkjøpt BS
0 Bud: 50 000 til vedlikehold/merking av 

løyper i utmark
Beg Samkjøres med fastmerkingen RV

0 Bud: 500 000 til vegplanen (100 000 
øremerket jordbruksveger)

Beg Sommer og høst ØSS

0 Bud: 800 000 til styrking av helse og plo Ja Fordelt av HOU KN
0 Bud: Prioritere gatelys i Austertana og langs 

E6
Nei ØSS sender brev om saken til SVV ØSS

0 Bud: Utrede etterbruk av Polmak og 
Austertana

Nei BA inviterer til idedugnad ØD

0 Bud: Utrede mat i skole og barnehage Nei GT
0 Bud: Vurdere felles ungdomstrinn Beg Prosess pågår GT
0 Inv: 1000 Datautstyr til politikerne Beg Anbud med frist 1. juni. BS
0 Inv: 1200 Elektroniske møter, forbedret 

innsyn
Beg Avtale er forhandleet fram og  vil bli 

underskrevet
BS

0 Inv: 1210 Bærbare maskiner skoler 2012 Beg Innkjøp og fordeles nå BS
0 Inv: 1210 Data- og 

kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/
Beg Er i under jevnlig utbedring BS

0 Inv: 1210 Egen datakommunikasjon til 
Austertana oppvekstsenter

Beg Varanger kraftutvikling har satt i gang 
prosjektet, utstyr bestilt

BS

0 Inv: 1210 Nye arbeidsstasjoner Beg Delvis innkjøp og fordelt BS
0 Inv: 1210 Utbedring av datakommunikasjon 

og infrastruktur til
Beg Er i under jevnlig utbedring BS

0 Inv: 1210 Utskifting kantswitcher 
Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og

Beg Skifes ut fortløpende BS

0 Inv: 1210 Videreutvikle bruken av virituelle 
servere -

Beg Er i under jevnlig utbedring, nye servere er 
under installasjon

BS

0 Inv: 1210 www.tana.kommune.no 
kommunal info 2012-2016

Beg Tjenestene utvides jevnlig BS
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0 Inv: 1240 Ekstra studio til lærerutdanning Beg Avventer søkermengde som vil si om behovet 
er tilstede

BS

0 Inv: 7000 Videre utbygging av elektronisk 
låsesystem

Ja Årets investering er gjennomført ØD

0 Inv: 7020 Austertana skole - varmestyring Beg Materiell bestilt, utføres i egenregi. ØD
0 Inv: 7020 Boftsa skole - sikring inngang og 

etablere
Beg Erverv av tomt iverksatt. Utføres i høst. ØD

0 Inv: 7020 Deanu sameskuvla Ja Investering gjennomført. ØD
0 Inv: 7030 Heldøgns omsorgsboliger Tana 

bru
Beg Kontraktsforhandlinger fra uke 22 ORB

0 Inv: 7030 PU Bofellesskap Beg Prosjektet er i rute, inflytting i august ORB
0 Inv: 7035 Tana helsesenter -dørlukkere, 

blandebatteri og
Beg Materiell kjøpt, gjennstår montering. ØD

0 Inv: 7040 Fjernarkiv på rådhuset 2011 Beg Utføres til høsten ORB
0 Inv: 7040 Inventar til Flerbrukshallen 300 

000
Beg I rute ØSS

0 Inv: 7040 Miniatyrskytebane Beg Straks ferdigstilt ØSS
0 Inv: 7040 Oppgradering av Tana rådhus, 

del I
Nei Anbud planlegges i oktober, oppstart nov/des ORB

0 Inv: 8031 Kunstgressbane Beg Byggestart i juni. TBK har begynt dugnaden. ORB

0 Inv: 8040 Alleknjarg vannverk- 
sammenkobling med Lismajævre

Beg Seismikk ferdig i mai. Anbud sendes ut i juni. ØSS

0 Inv: 8040 Austertana vannverk Beg Pågår. RV
0 Inv: 8040 ROS analyse og beredskapsplan Nei Til høsten ØSS

0 Inv: 8040 Utskifting av vannledning 
Lismajavri vannverk

Beg Anbudsprosess i gang. Leveres i juni. RV

0 INV: 8050 Skiippagurra renseanlegg Beg Arbeid pågår, ferdigstilles høst 2012. RV
0 Inv: 8070 Utvidelse av brannstasjonen Beg Prosjektering startet. Anbudsprosess i juni. ORB
0 Inv: 8080 Havneformål i Torhop Beg Under planlegging. ØSS
0 Inv: 8080 Kjøp av maskinhenger Ja Anskaffet. ØSS
0 Inv: 8080 Trafikksikerhetstiltak - veilys Nei Utføres i sommer/høst ØSS
0 Inv: 8080Trafikksikkerhetstiltak - Fortau 

langs Maskevarreveien
Nei Utføres i sommer/høst ØSS

0 Inv: Søke medfinansiering til 
rådhusoppgradering

Nei Vil bli gjort før anbudsutlysing ORB

1 Innkallinga Ja Innkallinga ble godkjent FG
2 Sakslista Ja Ny sak 14 Skjenkebevilling Elva hotel og 15 Ny 

bussrute.
FG

3 Protokollen 15.12.2011 Ja Godkjent FG
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4 Delegasjonsreglement og reglement for 
hovedutvalg

Ja Vedtatt med noen endringer Delegasjonsdokument ferdig. Ligger på 
k:\alle\delegasjon

FE

5 Avtaler samhandlingsreformen Ja Ordet vesentlig strykes i HOUs innstilling. Føy til lovhjemmel i protokollen ang habilitet. KN

6 Planprogram idrett, fysisk aktivitet og 
kluturbygg

Beg Enst Saken avsluttes i november møtet BSS

7 Startlån - retningslinjer Ja Enst. FSK og KST får ny sak om opptak av startlån. 
Nye retningsliner sendes  inn til Husbanken 
for endelig godkjennelse.

ØD

8 Valgbarhet til kontrollutvalget - Tor Asle 
Varsi

Ja Kåre (leder), Sundelin (nl), Anja Melding om vedtak sendt valgte og til 
Kontrollutvalgan IS 24.02.12. Web oppdatert.

FG

9 Fritak leder kontrollutvalget - Tove J Utsi Ja Saken ikke behandlet. Uaktuell pga nyvalg i sak 8. FG
10 Valg av klagenemnd Ja Elle, Arne, Jan Oskar Melding om vedtak sendt 24.02. Web 

oppdatert.
FG

11 Valg av medlem til bibliotekbusstyret Ja Ingrid Rolstad med vara Ole Einar Olsen Melding om vedtak sendt 27.02. Web 
oppdatert

FG

12 Utnevnning - oppnevningsutvalget for 
konfliktsrådsmeglere

Ja Terje Ellila Melding om vedtak sendt 27.02 til valgte og 
ØF konflikråd. Web oppdatert

FG

13 Gratis leie av kommunale bygg for 
idrettslag, forening og idrettråd

Ja Oversendes OKU for videre oppfølging/behandling Reglement for flerbrukshallen og øvrige 
kommunale bygg vedtatt av OKU.

ØSS

13 Orientering - avtale om språkmidler OKU-leder Solbjørg redegjorde for arbeidet med 
språkavtalen med Sametinget

13 Orienteringer Ja Rådmann: regnskapet avlagt innen fristen 15. feb.
13 RS budsjettvedtaket i HOU Ja HOU-leder Laura gikk gjennom budsjettvedtaket ang 

fordeling av 800 000.
13 RS: Notat om endring i plo-struktur Ja Administrasjonen følger opp saken overfor HOU. KN
14 Skjenkebevilling Elva hotel Ja Enst AV
15 Ny bussrute Kirkenes - Tanabru Ja Enst Uttalelsen sendt til FFK v/KNS, kopi til 

Nesseby og Sør-Varanger kommune 
27.02.12

FG

16 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga ble godkjent. Kommunestyret var fulltallig. FG

17 Godkjenning av saksliste Ja Sakslista godkjent. FG
18 Godkjenning av protokoll fra 23.02.2012 Ja FG
19 Høring - Nasjonal transportplan (NTP) 20... Ja Innst: enst. Fellesforslag: enst. Farled: enst. Gruppe 

med 3 personer: falt mot 3 st.
Vedtaket sendt samferdselsavdelingen hos 
fylkeskommunen

FE

20 Høringsdokument - Planstrategi for Tana ... Ja Innt: enst.+ trykk på en del planer. Sendt ut på høring fredag 30. mars via epost 
til alle høringsinstanser.

FE

21 Høring av forslag til endring av fiskeregler i 
Tanavassdraget_ Tanavassdragets 
fiskeforvaltning (TF).

Ja Det ble vedtatt en høringsuttalelse og denne er sendt 
til TF

Høringsuttalelse sendt. AS
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22 Prosjektet "Tana vannområde (2013-
2015):...

Beg Enst vedtak om deltakelse i prosjektet ”Tana 
vannområde (2013-2015)

Det vil bli sendt søknad om skjønnsmidler 
innen 18.05.

AS

23 Rullering av veiplanen Ja Vedtatt Planen vedtatt, saken avsluttet. ØSS
24 Forskrift om gebyrer etter plan- og bygn... Ja Enst Forskriften er kunngjort på hjemmesida vår 

og sendt Norsk lovtidend for kunngjøring og 
innarbeiding i Lovdata. Gjennomgang i 
forhold til tjenestebeskrivelsene og 
gebyrmaler gjøres etter påske, og innen 
20.april.

LS

25 Ny gebyrforskrift for konsesjons- og del... Ja Enst TN
26 Opptak av startlån - Husbanken Ja Enst Tilsagnsbrev stemples og signeres av 

ordfører og sendes til Husbanken. Kr. 
2.000.000,- overført til kommunen den 
20.04.12

ØD

27 Lang og tro tjeneste Beg Enst Felles markering 27. juni VB
28 Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Fi... Ja Enst Vedtak ekspedert til Finnmark 

Fylkeskommune 30.03.12
FG

29 Referatsaker/Orienteringer - KST Orientering om kunstgressbane, prosess sålangt. V/ORB. Nevnte også at PU-bofellesskap og 
utleieboliger ihht plan. Godt innenfor 
budsjettet.

FG

29 RS3 Møteprotokoll ELD 140212 Ja AI
30 Innkallinga Ja Innkallinga ble godkjent
31 Sakslista Ja Ny sak 44.
32 Protokollen fra 29.03.12 Ja Kåre og Laura signerer protokollen
33 Søknad om fritak som medlem av 

formannskapet - Fred Johnsen ...
Beg Det ble ikke innvilget fritak FG

34 Budsjettkontroll Januar og februar 2012 Ja Tatt til orientering SMS
35 Tana kunstgressbane - tilleggsbevilgning Beg Tilleggsbevilgning 800 000 vedtatt Arbeidet igangsatt. TBK utfører dugnad. ORB
36 Rullering av samordnet rus- og 

psykiatriplan 2010 - 2014
Ja Planen ble vedtatt med noen tillegg JL

37 Kontrollutvalgets årsrapport 2011 Ja Tatt til orientering
38 Skatteetatens kontrollrapport 2011 / 

Skatteoppkrevers årsrap...
Ja Pålegg om å øke antall kontroller Informasjon om skatteinnkrevingen gis i 

tertialrapporten
SMS

39 Tilføyelse i reglement for godtgjørelse for 
folkevalgte - Go...

Ja Nye satser for ungdomsrådet vedtatt. FG

40 Gavereglement - revidering Ja Nye satser for honnørgaver vedtatt. VB
41 Valg av meddommere til Indre Finnmark 

tingrett og lagretteme...
Beg Vedtatt som foreslått Tilskrive de som er valgt FG

42 Valg av jordskiftemeddommere til Finnmark 
jordskifterett - 2...

Beg Vedtatt som foreslått Tilskrive de som er valgt FG
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43 RS04 - Stortingsvalget og sametingsvalget 
2013 - fastsetting av val...

Tatt til orientering

43 RS05 - Uttalelse fra Tana kommunestyre 
om losplikt farled inn til L...

Tatt til orientering

43 RS06 - Åpent brev til regjeringen i 
forbindelse med landbruksoppgjø...

Tatt til orientering

43 RS07 - Korrigert møteprotokoll KU - møte 
22. mars

Tatt til orientering

43 RS08 - Melding om vedtak - 
kontrollutvalgets årsplan 2012

Tatt til orientering

43 RS09 - Eldrerådets årsmelding 2011 Tatt til orientering
44 Høringsutalelse strukturendring vgs Beg Vedtatt som foreslått Ordfører får fullmakt til språkvask etc. FG
999 Ansettelsesreglementet Rulleres høsten 2012
999 Eierskapsstrategi Utarbeide en eierskapsmelding eller lign til FSK.
999 Revidere reglement for FSK Bill har innkalt til møte BS
999 Revidere reglement for KST Bill har innkalt til møte BS
999 Revidere reglement for pol godtgjørelser Bill har innkalt til møte BS
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Sak Sakstekst Ferdig 
(ja/beg
/nei)

Vedtakets hovedinnhold Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv

0 KST 29/2011 Budsjettregulering Ja Budsjettregulering vedtatt. Nye tall legges inn i Arena og ERV FE;SS
1 Innkallinga Ja enst. FG
2 Sakslista Ja enst. tilleggssak fra H; PS 19/11 Landbruksmelding FG
3 Protokollen fra 15.12.10 Ja enst. FG
4 Kommunedelplan for vannforsyning - 

Hoved...
Ja FSKs innstilling vedtatt OSS

5 Ressurser til rustjenesten Ja Saken utsatt JL
6 Kommunens tilskudd til ikke-kommunale 

ba...
Ja Innstillinga vedtatt. 91% av kostnadsgrunnlaget. GT

7 Revisjon av gebyrregulativet knyttet til... Ja Innstillinga vedtatt. Gebyrene vedtatt. LS
8 Regnskap 2010 Ja Innstillinga vedtatt. Regnskap avlegges innen 31. 

mars.
Regner med å være ferdig til 31. mars SS

9 Budsjett 2011 - Økonomiplan 2011 - 2014 - 
avklaringer..

Ja Forslag fra SP vedtatt. 550 000 bevilges. Saka er behandlet i HOU som innstilling til 
KST

KN

10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Ja FSKs innstilling vedtatt. + noen tillegg Dokumentene oversendt Fylkesmannen i 
Finnmark, finnes på kommunens hjemmeside 
og distribuert ut til avdelingene

FE

11 Nye vedtekter - Kontrollutvalgan IS Ja Enst vedtatt. Melding om vedtak sendt. JA
12 Oppnevning av medlemmer til 

Tanavassdrag...
Ja Oppnevning av medlemmer til Tanavassdragets 

fiskeforvaltning:  1. Tor Ørjan Store som medlem med 
Hartvik Hansen som personlig stedfortreder. 2. Ingrid 
Nordal som medlem med Mildrid Sofie Mudenia som 
personlig stedfortreder.

Følgende personer/instanser har fått 
orientering om vedtaket: Tor Ørjan Store, 
Hartvik Hansen, Ingrid Nordal, Mildrid 
Mudenia, Karasjok kommune, Fylkesmannen 
i Finnmark, Miljøverndepartementet, Indre 
Finnmark tingrett, Jordskiftedomstolene.

AS

13 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - 
BLUE X NATT...

Ja Skjenkebevilling ble gitt med 11-5 stemmer. AV

14 Samarbeidsprosjekt mellom kommunene i 
Øs...

Ja Samarbeidsprosjektet vedtatt. Og tilleggsforslag fra H. Kontrakt er inngått mellom de samarbeidende 
partene.

KN

15 ØFAS ANS - Omdannelse til AS Ja Innstilling enst. Ordfører fikk fullmakt til å representere 
kommunen.

JA

16 Finansreglement for Tana kommune Innstilling enst. Endring fra SP: KST velger 
hovedbankforbindelse

SMS

17 Søknad om fritak fra samarbeidsutvalget ... Ja Innstilling enst. Ikke fritak. Svarbrev sendt 22.2.11 FG

18 Referatsaker/Orienteringer Ja Orientering: Hartvik ”nazimoteliste” Forslag fra SP v/Einar om ytterligere 
bevilling(kr 150000)  til pleie og omsorg 
oversendt HOU uten realitetsbehandling.

FG

18 RS1 - Møteplan 2011 Ja FSK-møte 9.6 flyttes. Ordfører finner ny dato. FG

Side 1     30.05.2012



KST-rapport 2011

18 RS2 - Møteprotokoll_VAS_040211 Ja Til orientering. FG
18 RS3 - Ungdomsråd eller andre 

samarbeidsorgan f…
Ja Til orientering. FG

18 RS4 - Møteprotokoll ELD 190111 Ja Til orientering. AI
18 RS5 - Møteprotokoll ELD 270111 Ja Til orientering. AI
19 Felles opprop til ny landbruksmelding fra 

Tana kommunestyre
Ja Fellesforslag enst. Opprop sendt pr e-post 21.2.11 FG

20 Innkallinga Ja FG
21 Sakslista Ja 2 tilleggssaker enst. FG
22 Protokollen Ja FG
23 Godkjenning av møteprotokoll 25.02.2010 Ja Utforming budsjettdokument, opplæring i bruk av 

Arena
FE

24 Budsjettendring Polmak sykehjem Ja Satt av midler til bemanningsøkning. Det følger av vedtakets ordlyd at dette må 
behandles på nytt i HOU.

AV

25 Barnehagetilbud i Sirma fra høsten 2011 Ja Vedtatt å etablere barnehage. Odd Reidar Biti vil sende arbeidene ut på 
anbud. Stillinger i barnehagen vil bli lyst vil bli 
lyst ut.

GT

26 Reguleringsplan for Levajokmunningen 
hytteområde:Sluttbehandling

Ja Inst.enst. Klagefrist utløper 06.05.2011 TEM

27 Justering av kommunens plan for 
kriseledelse

Ja Inst. I 3 punketer enst. KN

28 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 Ja Inst. enst - til orienteirng Vedtak ekspedert i e-post til Kontrollutvalgan 
12.04.11 (fg)

JA

29 Rapport eierskapskontroll Nora-senteret 
IKS

Ja Inst. Enst Vedtak ekspedert i e-post til Kontrollutvalgan 
12.04.11 (fg)

JA

30 Revidering av reglement for kontrollutvalget 
i Tana

Ja Inst. enst + nytt punkt 7. Sekr. for KUT sørger for 
saksutredning og sekr.hjelp

Vedtak ekspedert i e-post til Kontrollutvalgan 
12.04.11 (fg)

JA

31 Kontrollrapport 2010 vedr. 
skatteoppkreverfunksjonen

Ja inst. Enst. Vedtak ekspedert i e-post til Kontrollutvalgan 
12.04.11 (fg)

JA

32 Søknad om skjenkebevilling - TE Drift AS Ja inst. Enst - AV
33 Tana næringsforening - Søknad om støtte 

til sekretærfunksjon
Ja inst. Enst - vedtak i 6 punkter - kr 35 000 Vedtaket er sendt FE

34 RS6 - Melding om vedtak - kontrollutvalgets 
sak 6/11

34 RS7 - Møteprotokoll 21.3.2011 - 
kontrollutvalget i Tana

34 RS8 - Gáisá næringshage AS - rapport 
2010

35 Fiskeripolitisk uttalelse fra Tana kommu… Ja fellesforslag enst. Uttalelse ekspedert 11.04.11 (fg). Lagt ut på 
web.

FI
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36 Innspill til viktige utfordringer i Finn... Ja inst. + 4 tilleggsforslag enst vedtatt Ordfører sydd sammen vedtaket til et 
helhetlig dok. Ekspedert til FFK pr e-post 
09.04.11 (fg)

FE

37 Godkjenning av innkalling Ja AI
38 Godkjenning av sakliste Ja AI
39 Godkjenning av protokoll 07.02.2011 Ja Signere protokollen: Fred Johnsen og Mette 

Hammer
AI

40 Servicebygg i Torhop for fiskere Ja Utrede mer. Søke tilskudd. Utarbeide forslag til vedtekter for andelslag og 
prospekt som skal følge søknad om tilskudd 
påbegynt. Byggets størrelse reduseres.

ØSS

41 Polmak skole - sanering av bygningen Ja Bygningen selges/avhendes. Kunngjøres på 
hjemmesiden, annonseres i presse. Sett av midler til 
tilsyn. Annonseres nå i desember 2011. Avventes til 
nærmere ordre før eventuell annonsering i 2012. 
Avventer nærmere om eventuell overlevering/salg i 
løpet av so

Viser til sak 59 ØD

42 Etablering av ungdomsråd i Tana Ja Etableringen vedtatt med 9 medlemmer som foreslått 
av OKU.

Utvinklingsavdelingen har midlertidig 
organiseringsansvar for ungdomsrådet

BHS

43 RS09 - Melding av vedtak KUT 12/11
43 RS10 - Møteprotokoll 31.3.2011
43 RS11 - Møteprotokoll ELD 27.04.2011
43 RS12 - Kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskap 2010
44 Høringsuttalelse modulvogntog Ja Ber om 60 tonns totalvekt. Sekr. kommentar: Uttalelsen ble sendt 

samme dag
AI

45 Midler til samisk språkutvikling Ja Saken oversendt til OKU, kopi til FSK Det er annonsert på kommunens web om nye 
språkmilder. Søkn.frist 1.8.2011

BS

46 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga ble godkjent FG
47 Godkjenning av saksliste Ja Sakslista ble godkjent Ordførers tillegg i innstilling til 

budsjettregulering ble omdelt.
FG

48 Godkjenning av protokoll fra 19.05.2011 Ja Protokollen ble godkjent FG
49 Rullering av handlingsprogrammet til 

kommuneplanens samfunnsdel 2012-2015
Ja Innstillinga vedtatt med en rekke forslag som 

vedlegges høringa
Sendt ut på høring og lagt ut til offentlig 
ettersyn

FE

50 Revidering av vedtatte retningslinjer og 
rutiner for tildeling av tospråklighetsmidler

Ja Endrede retningslinjer ble vedtatt. Tolking til samiske 
barnehager.

BS

51 Regnskapskontroll 2010 Tatt til orientering SS
52 Budsjettkontroll 1. terital 2011 Tatt til orientering SS
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53 Søknad om midler til utsiktsrydding Ja 1. Tana kommune bevilger kr. 30.000,- til 
utsiktsrydding ved følgende ulykkesteder langs 
riksveien i Tana kommune: Laksjok, Gollevarre-
Alleknjarg og Masjoksletta.

Tiltaket er gjennomført og utbetaling foretatt. AS/IDNI

54 Revidert framdriftsplan for arbeidet med 
utmarksplanen

Ja Ble satt av 150 000 for å øke fremdriften. Det er avtalt med MLU at tilbudsinnbydelse 
(konsulentoppdrag) blir sendt ut før 
sommerferien.

AS

55 Tiltak for å forebygge erosjon i området 
Skoglund-Fagernes (Birkestrand)

Fond 25599804 kr 150 000 settes av som egenandel 
til søknad om elveforbygging ved Fagernes. MLU lager 
utredning (plan for elveforbygning).

Søknad om tiltak ved Fagernes er oversendt 
NVE.

AS/SS

56 Oppføring av utleieboliger 2011 Ja Det bygges 8 leiligheter som planlagt. Gjennomført kontraktsforhandlinger 24/6-11, 
byggestart 15.august – 11 mnd byggetid, 
ingen avvik å melde per 24/02/12

JonA 
(byggherr
erepresen
tant Odd 
Reidar Biti

57 Bygging av bofellesskap for psykisk 
utviklingshemmede

Ja Bofellesskapet realiseres som planlagt. Byggearbeidet pågår. ØSS

58 Tana mot 2030 - framtidig eldreomsorg i 
Tana kommune

Ja Prosjektering av omsorgsboliger igangsettes Forprosjekt ferdig men det gjenstår å 
saksbehandle

KN

59 Budsjettregulering Ja Sissel har innarbeidet årsbudsjett i Arena FE
59 Budsjettregulering Ja Økning tilskudd private barnehager 890 000 Inndekning som foreslått av ordfører GT
59 Budsjettregulering Ja Tospråklighetstiltak 250 000 Budsjettet oppdateres. Økonomisjef får 

beskjed pr. mail.
BS

59 Budsjettregulering Ja Bevilget kr. 30.000,- til utsiktsrydding. Se kommentarer under søknad om midler til 
utsiktsrydding.

FE

59 Budsjettregulering Ja Utmarksplan 150 000. Se kommentarer under sak om utmarksplan. FE

59 Budsjettregulering Ja Planlegging av eldreomsorgen 500 000 Bevilgningen legges inn i 
investeringsbudsjettet (2011)

SS

59 Budsjettregulering Ja Turistinformasjon sommer 2011, hotellet får tilskudd Tilsagn om tilskudd sendt til hotellet. JA
59 Budsjettregulering Beg Erosjonssikring Juleelva, fra fond 251999614 Saken legges fram i folkemøte innen februar 

2012, med planer om gjennomføring 
sommeren 2012. Austertana bygdelag har 
utarbeidet rapport om sjørøya i Julaelva, 
inkludert tiltak for å øke fiskeoppgangen. MLU 
har bevilget kr. 70.000,- fra fiskefondet til byg

AS

59 Budsjettregulering Ja Plan for elveforbygning, MLU Søknad om erosjonssikringsanlegg ved 
Fagernes er sendt til NVE.

ØSS

59 Budsjettregulering Ja Barnehage i Sirma 90 000 GT
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59 Budsjettregulering Ja Samhandlingsreformen 100 000 Bevilgningen legges inn i driftsbudsjettet for 
2011 (prosjekt)

SS

59 Budsjettregulering Ja PLO, HOU fordeler 550 000 Fordeles av HOU 27.6.2011 KN
59 Budsjettregulering Ja Digital kino 80 000 Ansvar overført til info/service BS
59 Budsjettregulering Ja Tilsyn gml Polmak skole 100 000 Løpende tilsyn iverksatt. Dør/vindu sikret. 

Annonsering for salg skal gjennomføres i 
sommer og til høsten..

ØSS

59 Budsjettregulering Ja Renhold Kunnskapens hus Løpende renhold gjennomføres. ØSS
59 Budsjettregulering Ja Feilført tomteinntekter boligfelt 1 mill Gjennomført FE
59 Budsjettregulering Ja Oppreisningsordningen for tidl barnehjemsbarn 122 

000
Beløpet er utbetalt til fellesordningen JA

59 Budsjettregulering Ja Renter og avdrag 288 000, momskomp 1809 000 Momskomp brukes til eo låneavdrag SS
59 Budsjettregulering Ja Investering barnehage Sirma 800 000 Byggearbeidet ferdig 1. oktober. ØSS
59 Budsjettregulering Ja PU boliger 26,5 mill ØSS
59 Budsjettregulering Ja Tak FIG lager 120 000 Ferdig ØSS
59 Budsjettregulering Ja Snøfangere Seida skole 200 000 Anbudsforespørsel sendes ut i uke 26 ØSS
59 Budsjettregulering Ja Isolering av bassengtak Seida 30 000 Iolering utført av eget personell ØSS
59 Budsjettregulering Ja Utstyrslager bibliotek 60 000 Gjennomført i egenregi. ØSS
59 Budsjettregulering Ja Fullmakt til å innvilge støtte til fiskebåtkjøp FE
59 Budsjettregulering Elveforbygning Austertana 150 000
59 Budsjettregulering Vedlikehold jordbruksveger 150 000
59 Budsjettregulering Reparasjon av barmarksløyper 50 000
59 Budsjettregulering Overføre 25699811 til disp.fond 3 709 940,81
60 Søknad om godkjenning av ny styrer og 

stedfortreder - Chrisma grill og bistro pub 
AS

Ja Innvilget AV

61 Søknad om utvidelse av skjenkeareal - 
Doffens mat og naturopplevelse, Masjok

Ja Innvilget Skjenkekontroll, lag sak til HOU. Se vedtak 
sak 64 Ref./Orientering

AV

62 Søknad om skjenkebevilling - Tana musikk 
og maskin as, Bonakas

Ja Innvilget AV

63 RS13 - Velferd for småfe på beite
63 RS14 - Felles opprop - Landbruksmelding
64 Godkjenning av innkalling Ja
65 Godkjenning av saksliste Ja Tilleggsak: Uttalelse om landbruket i Tana. Sak 65: 

flere vedlegg (alt som kom fra kontrollutvalget)
Også tilleggsreferatsak.

66 Godkjenning av protokoll fra 22.06.2011 Ja Protokollen ble godkjent enstemmig. Einar og Randi signerer protokollen.
67 Regnskap og årsberetning 2010 Ja FSK innstilling falt. Forslaget fra H mfl ble vedtatt 9-8. 

Regnskapet ble godkjent.
Økonomisjefen har oversendt regnskapet til 
fylkesmannen

SS

68 Ombygging av fløy i Sirma skole til 
barnehage - tilleggsbevilgning

Ja Ble bevilget som foreslått. Byggearbeidet ferdig 1. oktober ØSS

69 Lokalisering av kunstgressbane ved 
Tanabru

Ja Forslaget fra H m fl ble vedtatt. Forhåndsgodkjenning. Kåre Breivik og Trond Are Anti erklært habil. KN
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70 RS16 - Fiskeripolitisk uttalelse fra Tana 
kommunestyre

Sissel orienterte om skatteinngangen hittil i 
år.

71 Kommunestyrets vedtak om 
reguleringsplan for gnr 3 bnr 2, Levajok - 
klagebehandling

Ja Vedtatt som innstillinga. KN

72 Evaluering - direktevalg ordfører Ja 3 uttalelser ble samlet inn Frode sender alle sysnpunkter til rett 
adressat.

FG

73 Uttalelse om landbruket i Tana Ja Uttalelse enstemmig vedtatt. Frode sendes til rette adressater, også 
sametinget og IN. Legg ved tidligere uttalelse.

FG

74 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga ble enstemmig godkjent. FG
75 Godkjenning av saksliste Ja Sakslista ble enstemmig godkjent. Sp ønsker å vurdere 5 eller 7 medl i 

hovedutvalgene.
FG

76 Godkjenning av protokoll fra 01.09.2011 Ja Protokollen ble enstemmig godkjent. Liz og Fred signerer protokollen FG
77 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011 Ja Valget ble godkjent. Kåre vil revurdere søndagsvalg i kretsene, og 

kortere kjernetid (kl 10-14) i 
forhåndsstemmingen.

FG

78 Valg av Formannskap 2011 - 2015 Ja Formannskapet ble valgt som avtalevalg. Brev sendt valgte 18.10. Web oppdatert. FG
79 Valg av ordfører og varaordfører 2011 - ... Ja Ordfører: Frank, varaordfører: Hartvik Brev sendt valgte 17.10. Web oppdatert. FG
80 Konstituerende valgnemnd Ja Valgnemnda ble endret til konstituerende valgnemnd. Tilleggsforslag fra Ap ble vedtatt. FG

81 Valg av valgnemnd 2011 - 2015 Ja Valgnemnd ble oppnevnt. Brev sendt valgte 17.10. Web oppdatert. FG
82 Valg av Kontrollutvalg 2011 - 2015 Ja Kontrollutvalg ble valgt. Tove J Utsi leder. Anja nestleder, Tor Asle 

medlem. Brev sendt valgte 14.10. Web 
oppdatert.

FG

83 Valg av Helse- og omsorgsutvalg 2011 - 2... Ja HOU ble valgt. Laura leder, Per Ivar nestleder. Brev sendt 
valgte 14.10. Web oppdatert.

FG

84 Valg av Oppvekst- og kulturutvalg 2011 -... Ja OKU ble valgt. Solbjørg leder, Liz nestleder. Brev sendt 
valgte 17.10. Web oppdatert.

FG

85 Valg av Miljø-, landbruks- og utmarksutv... Ja MLU ble valgt. Ulf leder, Ansgar nestleder. Brev sendt valgte 
17.10. Web oppdatert.

FG

86 Valg av representant til KS Fylkesmøte (... Ja Utsendinger ble valgt. Rekkefølge: Frank, Hartvik, Tone, Rebeke. 
Brev sendt valgte og FKS 14.10. Web 
oppdatert.

FG

87 Referatsaker/Orienteringer Ja FG
88 Godkjenning av innkallinga Ja FG
89 Godkjenning av saksliste Ja FG
90 Godkjenning av protokoll fra 13.10.2011 Ja Protokollen ble godkjent med endringa fra Kåre. Sandra og Einar signerer protokollen. 

Protokoll rettet opp, ny side lagt i 
hovedutskriften

FG
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91 Rullering av veiplanens handlingsplan Ja Saken utsettes. Tas i første KST-møte i 2012. Fremlegg hele 
planen, med oppdatert status for alle veger.

ØSS

92 Alleknjarg vannverk - sammenkobling med 
Lismajævre vannverk

Ja 2,5 mill inkl mva avsettes. Miljøtilstanden må ivaretas 
på en sikker måte.

Undersøk om det finnes midler. Rapporter om 
dette til FSK:

ØSS

93 Hovedplan vannforsyning - revidert 
handlingsplan

Ja Vedtatt som innstilt fra FSK. ØSS

94 Kjøp av arealer i tilknytning til Torhop kai Ja Vedtatt som innstilt fra HAV. ØSS
95 Fond og ubrukte lånemidler Ja Vedtatt som innstilt fra FSK. SMS
96 Budsjettkontroll 2. tertial 2011 Ja Vedtatt som innstilt fra FSK. SMS
97 Budsjettregulering Ja Vedtatt som innstilt fra FSK. Også dekke 816 000 

primærnæringsfond.
SMS

98 Vedtektsendring pkt. 6.2 i Kontrollutvalgan 
IS's vedtekter

Ja Som foreslått + uttalelse. Melding om vedtak til IS-et og uttalelsen 
sendes til de andre kommunene og 
fylkeskommunen er sendt.

FG

99 Rapport om økonomisk intern kontroll i 
Tana kommune

Ja KUT + Høyre sitt forslag. Forbedre rutinene, lage plan til FSK. KN og 
SMS ser på Coso.

JA

100 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern Ja KUT + Høyre sitt forslag JA
101 Bidrag TV-aksjon 2011 / Tillegg til 

delegasjonsreglementet
Ja Som innstillinga. Delegasjonsreglementet endret i pkt 9.1. lagt 

ut på web..
FG

102 Fritak som leder av Kontrollutvalget -Tove 
Julianne Utsi

Ja Utsatt. Midlertidig svar sent TJU 21.11. Endring av 
regl. For KUT, samt endring av godtgjørelse. 
Nyvalg når regl er klar. Saken behandlet i 
KST 15.12, se sak 140/2011

FG

103 Suppleringsvalg av mannlig meddommer 
nr. 17 til Indre Finnmark tingrett

Ja Bjørn Kajander valgt Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

104 Suppleringsvalg av kvinnelig meddommer 
nr. 18 til Indre Finnmark tingrett

Ja Hege T Pedersen valgt Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

105 Søknad om fritak som meddommer til Indre 
Finnmark tingrett

Ja Fritak innvilget. Solgunn Rasmussen valgt. Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

106 Utpekning av barnas 
representant/vararepresentant i plansaker

Ja Retningslinjer ble vedtatt på møte 15.12.2011 . SOH

107 Valg av eldreråd 2011-2015 Ja Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

108 Valg av representanter til rådet for 
funksjonshemmede 2011-2015

Ja Som foreslått fra valgnemnda Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

109 Valg av medlemmer til Næringsfondsstyret 
2011-2015

Ja Retningslinjene tas opp til vurdering i 2013. Frank og 
Tone med hhv Hartvik og Fred som vara.

Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

110 Valg av lønnspolitisk utvalg 2011-2015 Ja Som foreslått av valgnemnda. Frank, Randi, Fred. Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

111 Valg av Politiråd 2011-2015 Ja Som foreslått av valgnemnda. Ordf, varaordf, 
utvalgsledere, Tona, adm

Melding om vedtak til de involverte er sendt 
21.11

FG
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112 Valg av representanter til Øst-Finnmark 
Regionråd 2011-2015

Ja Som foreslått av valgnemnda. Frank (Hartvik, 
Solbjørg, Laura) og Elle (Rebeke, Fred)

Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

113 Valg av representant og vararepresentanter 
til IKA Finnmark IKS…

Ja Som foreslått av valgnemnda. Frank (Hartvik, Nancy, 
Randi)

Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

114 Valg av representant og vararepresentant til 
Polmak og Tana kirkelig fellesråd 2011-
2015

Ja Som foreslått av valgnemnda. Frank (Hartvik) Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

115 Oppnevning av voksenkontakter til 
ungdomsrådet

Ja Som foreslått av valgnemnda Melding om vedtak til de involverte er sendt 
18.11

FG

116 RS19: Melding om vedtak - Tana 
kontrollutvalgs sak 23/11 - Rapport…

116 RS20: Kirkegårdsbefaring i Polmak og 
Tana sokn i Indre Finnmark pr...

116 RS21: Brev til de nyvalgte politikerne
116 Ordf: valg til nestleder KS-Finnmark, Møte i 

Lakseforvaltninga
116 Varaordf: IKA-møtet. Sjølaksefiskemøtet.
117 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga er godkjent
118 Godkjenning av saksliste Ny sak 140 Fritak og supplering KUT
119 Godkjenning av protokoll fra 17.11.2011 Protokollen ble godkjent. Liz og Helge signerer protokollen
120 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 

2012-2015
Ja Hele planen m/innstilling vedtatt sammen med forslag 

fra V/FrP/H
Dokument publisert på web FE

121 Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk 
aktivitet

Ja FSK sin innstilling vedtatt. BSS

122 Inndekning primæringsfond Ja Ny inndekning vedtatt. SMS
123 Årsberetning og særregnskap 2010 - TKE 

KF
Ja Vedtatt som innstilt fra styret. Regnskap oversendt Fylkesmannen jfr 

melding fra Øk.sjefen
JonA

124 Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 
TKE KF

Ja Vedtatt som innstilt fra styret. Lagt inn i ERV (alt ok) JonA

125 Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-
2015

Ja Vedtatt med en rekke tillegg og endringer

126 Navneendring Norasenteret Ja Navneendringen vedtatt Informasjon sendes til IKS-et. Sendt 20.12 FG
127 Retningslinjer for barn og unges 

representant i behandling av plansaker
Ja Reglementet vedtatt. Hege T Pedersen valgt, Sandra 

Lille vara.
Valg, HTJ og SL brev sendt 21.12 fg. FE

128 Valg av Dispensasjonsutvalg 2011-2015 Ja Håvald (leder), Torill (nl) og Jan Larsen. 2% 
ledergodtgjørelse.

Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

FG

129 Valg av Havneutvalg 2011 - 2015 Ja Einar Johansen, Randi Lille, Jon Georg Dikkanen Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

FG

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

Ja Representantskapet: Ordfører. Styret: Jon Arild 
Aslaksen

Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

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

Ja Karen Inga (Hartvik vara) Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

FG

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

Ja Laura Kjølås repr.sk, Viktoria Nilsen styret Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

FG

133 Valg av kommunal takstnemnd - 2011-2015 Ja Bjørn Breivik (leder), Marit Knotten, Terje Ellila Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

FG

134 Valg av overtakstnemnd - 2011-2015 Ja Ingefred Dervo, Arne Røberg, Elle K Saba Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

FG

135 Valg av overformynderiet Ja Stig Erling Einarsen, Aslaug Dervola Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

FG

136 Valg av medlemmer til kommunal 
Heimevernsnemnd

Ja Åsmund Nilsen, Gry Hege Lille Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

FG

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

Ja Rebeke Tapio (Seida), Inger Haldis Apmir 
(sameskolen), Tom Ivar Utsi (Austertana), Torstein 
Emanuelsen (Boftsa), Nancy Porsanger (Sirma), Per-
Ivar Henriksen (Tanabru bh)

Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

FG

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

Ja Gry Hege Lille Informasjon sendes til de som er valgt. Sendt 
21.12

FG

139 RS22: Status evaluering av 
økonomiavdelingen i Tana kommune

Tatt til orientering

139 RS23: Melding om vedtak - Samiske 
rettigheter

Tatt til orientering

139 RS24: Møteplan 2012 (ver 011211) Tatt til orientering
139 RS25: Protokoll Kontrollutvalget 30.11.2011 Tatt til orientering

139 RS26: Møteprotokoll ELD 031111 Tatt til orientering
139 RS27: Møteprotokoll ELD 061211 Tatt til orientering
139 RS28: Møteprotokoll ungdomsrådet 

24.november 2011
Tatt til orientering

140 Fritak og supplering kontrollutvalg Ja Saken utsatt. Ny sak til neste KST-møte FG
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Statlige organer, regionale organer og nabokommuner

Arkivsaksnr. Arkivkode
12/43 140

Med vennlig hilsen
Båtsfjord kommune

/7/

Øyvind Hauken
Rådmarm

02.05.2012

Avd/Sek/Saksb Deres ref
ADM/STAB/OEH

BÅTSFJORD KOMMUNES FORSLAG TIL PLANSTRATEGI FOR 2012 - 2015

Jeg viser til vårt varsel om oppstart med kommunal planstrategi tidligere i år. Jeg takker også
for innspill fra noen av dere i den anledning.

Vedlagt følger Båtsfjord kommunes forslag til kommunal planstrategi for 2012 — 2015. Vi tar
sikte på at planstrategien blir vedtatt av kommunestyret 13.06.2012. I henhold til plan og
bygningslovens § 10-1 offentliggjøres med dette vårt forslag.

Vedlagt følger Båtsfjord kommunestyre sitt vedtak når det gjelder forslaget til kommunal
planstrategi. Vedlagt følger også selve planstrategidokumentet inkludert vedlegg 4 og 8.
Forslaget til planstrategi med alle vedlegg er også offentliggjort på Båtsfjord kommunes
hjemmeside på følgende adresse: htt ://www.batsford.kommune.no/kommunal-

lanstrate i.5017210-51333.html

Innspill kan sendes på epost til ostmottak batsf ord.kommune.no eller med post til:

Båtsfjord kommune, Postboks 610, 9991 Båtsfjord.

Postboks 610, 9991 Båtsfjord — Telefon 78 98 53 00 — Telefax 78 98 53 10
E-post: postmottak@batsfjord.kommune.no
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Statlige og regionale organer:

Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø
Fylkesmannen  i  Finnmark Statens hus 9815 Vadsø
Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 7441 Trondheim
Fiskeridirektoratet Region Finnmark Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen
Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 Ålesund
Mattilsynet Troms og Finnmark Postboks 383 2381 Brummunddal
Norges Vassdrags- og Energidirektorat Region Nord Kongens gate 14-18 8514 Narvik
Reindriftsforvaltningen  i  Øst-Finnmark Postboks 174 9735 Karasjok
Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 Karasjok
Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø
Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø
Reinbeitedistrikt 7 Ringveien 43 9845 Tana
Reinbeitedistrikt 6 Rasengveien 2 9840 Varangerbotn
Samisk kulturminneråd Postboks 103 9820 Varangerbotn



Utvalg:  Kommunestyret
Møtedato:  26.04.2012
Sak:  29/12

Resultat:  Annet forslag vedtatt

Arkivsak:  12/43
Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNAL PLANSTRATEGI BÅTSFJORD

KOMMUNE FOR 2012  -  2015

Behandling:

Saksprotokoll

Endringsforslag fra BAP v/Geir Knutsen:
Ny reguleringsplan for industriområde på Storholmen Nord skal utarbeides snarest mulig og
senest innen 31.12.2012.

Avstemming:
Endringsforslag fra BAP enstemmig vedtatt.
Innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagte utkast til planstrategi med endring kunngjøres som Båtsfj ord kommunes forslag til
pIanstrategi.

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 610 Hindberggata 18
9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD

Telefon: 78985301
Telefaks: 78985310



Kommunal planstrategi for Båtsfjord

1. INNLEDNING/OM PLANPROSESSEN

Gjennom ny plan- og bygningslov (heretter forkortet til pb1) § 10-1 er kommunene pålagt

følgende:

§  10-1.  Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør
omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling,
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra
statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til
bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak
i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller
deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid
med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller
oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være
del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

Vedlagt følger Båtsfjord kommunestyres vedtak 26.01.2012 om oppstart av arbeidet med

kommunal planstrategi (vedlegg 1). Det framgår av vedtaket at utarbeiding og behandling av
kommunal planstrategi skal foregå for seg selv. Det skal ikke slås sammen med og skal ikke

være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. Prioriteringer innenfor det videre

arbeidet med kommuneplanen skal det tas stilling til i selve planstrategien.

Utarbeidelsen av kommunal planstrategi for Båtsfjord er varslet i brev (vedlegg 2) til

nabokommuner (alle kommunene i Øst-Finnmark regionråd), Finnmark Fylkeskommune,
Fylkesmannen i Finnmark og følgende statlige og regionale organer:

-

Sametinget

-

NVE
Mattilsynet

-

Kystverket
Statens vegvesen
FeFo
Fiskeridirektoratet

-

Reindriftsforvaltningen



I tillegg er det lagt ut informasjon på Båtsfjord kommunes hjemmeside med oppfordring om å
komme med innspill.

Vi vil kommentere innkomne innspill nedenfor i eget kapittel.

Tidsplanen vedtatt av kommunestyret er senere blitt justert i følge brev fra rådmannen til

kommunestyret (vedlegg 3), referert i deres møte 22.03.2012 hvor det ble tatt til orientering.

Justert tidsplan er som følger:

Innen

01.02.2012

15.02.2012

22.03.2012

16.04.2012

26.04.2012

27.04.2012

01.06.2012

05.06.2012

13.06.2012

Tiltak Ansvarlig

Planarbeidet varsles i
samsvar med lovens
krav
Eksisterende planer er
kartlagt
Administrasjonens
forslag til prioritering av

laner er ferdig
Forslag til kommunal

lanstrategi er ferdi
Forslaget til kommunal
planstrategi er behandlet
i kommunestyret
Forslaget til kommunal
planstrategi er kunngjort
o sendt ut
Forslaget til kommunal
planstrategi er behandlet

eldreråd, råd for
funksjonshemmede,
formannskapet og
hovedutval ene
Rådmannens reviderte
forslag til kommunal

lanstrate i er ferdig
Kommunestyret vedtar

lanstrate ien

Rådmannen

Ledergruppen

Ledergruppen

Rådmannen

Kommunestyret

Rådmannen

FSK og hovedutvalg

Rådmannen

Kommunestyret

Dette er første gangen vi utarbeider en kommunal planstrategi for Båtsfjord. Vi har lagt vekt
på at dette dokumentet ikke skal bli for omfattende. Den kommunale planstrategiens
hovedanliggende er å vurdere og å konkludere når det gjelder kommunens planbehov de

kommende 4 årene. Vi mener at mer inngående analyser av Båtsfjord kommune sin status og

mulige utvikling framover hører hjemme i kommuneplanens samfunnsdel. Vi har derfor ikke i

noen særlig omfattende grad brukt analyser av statistikk i dette planstrategi-dokumentet.
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2.  PLANSTATUS OG PLANEVALUERING

Vedlagt følger en oversikt over eksisterende planer i Båtsfjord kommune (vedlegg 4).

Oversikten er delt inn i planer med kart (arealplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner) og

rene temaplaner.

I henhold til pb1 § 2-2 skal kommunen ha et planregister hvor alt av planer er samlet:

§ 2-2.  Kommunalt planregister

Kommunene skal ha et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og
andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes.

Departementet kan gi forskrift om kommunalt planregister, herunder bruk av
elektronisk planregister.

Planregisteret skal være digitalt. Båtsfjord kommune har i dag ikke et slikt digitalt

planregister. Det er meget påkrevd at dette etableres snarest. I henhold til pb1 § 2-2, 1. ledd

har også kommunen et ansvar for et offentlig oppdatert kartgrunnlag:

§  2-1.  Kart og stedfestet informasjon

Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de
formål som omhandles i loven. Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle
kommuner. Statlige, regionale og kommunale organer skal legge stedfestet
informasjon til rette slik at informasjonen er lett tilgjengelig for bruk i plan- og
byggesaksbehandlingen. Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes til andre offentlige og
private formål.

I den forbindelse er det meget påkrevd å anskaffe oppdaterte kartverktøy og gi egne ansatte en

tilstrekkelig opplæring i bruk av dette verktøyet.

Kommune lanens samfunnsdel

Oversikten viser at den overordnede kommuneplanens samfunnsdel er så gammel at vi

realiteten må si at den mangler. Dette er en overordnet plan som skal vise retning for alle

andre planer. Det er derfor uten tvil første prioritet å få utarbeidet og vedtatt ny samfunnsdel i
løpet av inneværende planperiode. Arbeidet bør starte opp tidlig høst 2012.

Kommune lanens arealdel

Når det gjelder kommuneplanens arealdel så er den sist vedtatt i 2003. I forhold til dagens
situasjon vurderer vi det slik at den pga. sin alder har tre svakheter/ mangler:

• Varangerhalvoya nasjonalpark, med tilhørende landskapsvernområder, er ikke tegnet
inn på arealplanen

• Nye klausuleringsbestemmelser i Båtsfjorddalen, vedtatt av kommunestyret i 2011, er
ikke tegnet inn på arealplanen
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• Nordfjord i Syltefjord er i arealdelen regulert som boligområde. Dette stemmer ikke
lengre da det ikke er noen fastboende der. Boligene er i realiteten fritidsboliger.

Vi vurderer det slik at ingen av disse svakhetene/ manglene er så prekære å rette opp i en ny
arealplan at dette arbeidet bør prioriteres i denne planperioden. Nasjonalpark og

langskapsvernområdene har vi god oversikt over selv om de ikke er tegnet inn i gjeldende
arealplan. Klausuleringsbestemmelsene i Båtsfjorddalen kan innarbeides i revidert
kommunedelplan for Båtsfjord tettsted (se nedenfor). For Nordfjord er det et behov for å lage
bebyggelssplan for området, og dette bør nok prioriteres i neste planperiode etter valgte i
2015.

Selv om det kun skal gjøres mindre endringer i arealplanen vil det være en omfattende prosess
å revidere denne. Konklusjonen blir derfor at nåværende arealplan fra 2003 også gjøres

gjeldende for planperioden 2012 — 2016.

Kommunedel laner

Det er i dag to kommunedelplaner for tettstedet Båtsfjord; en for Båtsfjord sentrum og en for
Båtsfjorddalen. I tillegg viser oversikten i vedlegg 4 at det finns en mengde reguleringsplaner
i Båtsfjord tettsted. Noen av disse er gamle og gjelder for svært avgrensede områder. Noen av
disse skaper praktiske problemer i en hensiktsmessig forvaltning og bruk av arealer i
Båtsfjord tettsted. Det vil derfor være hensiktsmessig å lage en ny kommunedelplan for
Båtsfjord tettsted som erstatter både gjeldende kommunedelplan for Båtsfjord sentrum og
Båtsfjorddalen. I en slik ny kommunedelplan kan det klargjøres hvilke reguleringsplaner som
ikke lengre er gjeldende og hvilke som er det, slik at de uhensiktsmessige kan "nulles ut".

I dag er det slik at alle innbyggerne i Båtsfjord kommune bor i Båtsfjord tettsted. Det er for
tiden en omfattende aktivitet i og rundt Båtsfjord havn med store nye industriarealer på
Storholmen Nord, ny molo, planer om omfattende mudring i Båtsfjord havn, nytt
sentralfryselager, nært forestående etablering av torskehodefabrikk og interessenter når det
gjelder bygging av ny fiskeindustrifabrikk på Holmen. I tillegg vil bygging av vindkraftverk
på Hamnefjellet skape betydelig aktivitet i Båtsfjord, i alle fall i anleggsperioden.

Samlet gjør dette at det er et stort behov for å se utvik1ingstrekk i sammenheng og
tilrettelegge for en mest mulig hensiktsmessig og samordnet arealbruk i Båtsfjord tettsted.
Arbeidet med en slik ny kommunedelplan vil kreve store ressurser og vil føre til at andre
planoppgaver blir nedprioritert i denne planperioden.

Videre har vi to kystsoneplaner; en for Båtsfjorden og en for resten av kommunen.
Førstnevnte bør innarbeides i ny kommunedelplan for Båtsfjord tettsted.

Båtsfjord kommune har også 7 bebyggelsespIaner for hytteområder. Det har kommet politiske
signaler om at disse bør revideres med sikte på å åpne for anledning til å bygge større hytter
enn 80 m2. Vi vurderer det slik at i inneværende planperiode må dette arbeidet nedprioriteres

i forhold til å lage ny kommunedelplan for Båtsfjord tettsted.
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Kommunestyre vedtok 14.04.2011 for første gang en energi- og klimaplan for Båtsfjord

kommune.I planens kapittel 3.1.5 står det at:

Forankring i kommunens planarbeid
Den foreliggende energi- og klimaplanen forankres som kommunedelplan og inngår

som en del av Båtsfjord kommune sin kommuneplan. Energi- og klimaplanen rulleres
minimum hvert 4. år og tiltak oppdateres iht. justerte/nye målsettinger.

I den vedtatte planens del 2 står det:

Del  2:  Scenariobetraktninger

Denne delen blir ikke utarbeidet i denne versjonen av planen da Båtsfjord kommune
ikke har en godkjent samfunnsdel ti1 kommuneplanen. Denne delen viI bli utarbeidet
ved neste rullering av planen.

Vi legger derfor opp til at energi- og klimaplanen rulleres i løpet av 2015 og at

scenariobetraktninger da innarbeides i pIanen. Vi forutsetter at sIike scenariobetraktninger vil
bli utarbeidet i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel.

Båtsfjord kommune har gode rutiner når det gjelder 4-årig revisjon og årlig rullering av
kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Neste hovedrevisjon står for tur høsten 2012.

Re ulerin s laner

Som nevnt ovenfor er det en mengde reguleringsplaner i Båtsfjord tettsted (jfr. vedlegg 4)

som det kan være hensiktsmessig å "nulle ut" gjennom en ny kommunedelplan.

For tiden arbeides det med ny reguleringsplan for Storholmen nord. Dette arbeidet må

sluttføres snarest mulig.

Det har også kommet signaler fra kulturminneavdelingen i Finnmark fylkeskommune om at
gjeldende reguleringsplan for Hamningberg bør revideres. Vårt standpunkt overfor
fylkeskommunen er at Båtsfjord kommune ikke ser seg i stand til å prioritere et slikt arbeid

inneværende planperiode.

Tema laner o sektor laner

Båtsfjord kommune har i perioden 2007 — 2012 hatt status som omstillingskommune. I den
forbindelse har vi mottatt årlige tilskudd til næringsutvikling fra Finnmark fylkeskommune på
mellom 2 og 3 millioner kr. I tillegg har vi selv bidratt med en egenandel på ca. kr. 700.000,-
pr. år. I den forbindelse har det vært laget strategisk næringsplan med årlig rullerende
handlingsplaner. Nåværende strategiske næringsplan går ut 2012, samtidig som
omstillingsperioden er over. Det er påkrevd å revidere den strategiske næringsplanen i løpet

av høsten 2012.

Følgende temaplaner er planlagt ferdigbehandlet i løpet av våren 2012:
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• Boligsosial plan
• Trafikksikkerhetsplan
• Ruspolitiske retningslinjer

Arbeidet med revidert havneplan har også pågått en tid. Vi planlegger at den sluttbehandles i

løpet av høsten 2012.

Innenfor beredskap er det også et planbehov. Lovpålagt overordnet ROS-analyse foreslår vi

innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. Lovpålagt plan for helsemessig og sosial
beredskap utarbeides snarest mulig og sluttbehandles senest innen 31.12.2012. Plan for

kommunal kriseledelse ble vedtatt av kommunestyret 22.03.2012.

I tillegg har det startet opp et nokså omfattende arbeid med sektorplan for helse og omsorg.

Denne planen er planlagt ferdigbehandlet innen 31.12.2012. Planen vil avklare behovet for

ytterligere delplaner innen sektoren.

Vi foreslår at så snart sektorplan for helse og omsorg er ferdig så starter det opp et arbeid med
å utarbeide en sektorplan for oppvekst, dvs. aldersgruppen 0 — 19 år. Dette arbeidet antas å

være ennå mer omfattende enn arbeidet med sektorplan for helse og omsorg. Vi legger derfor
opp til at denne planen sluttbehandles av nåværende kommunestyre innen 31.12.2014.

3. BEFOLKNINGSUTVIKLING

3.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

Båtsfjord kommune hadde 2089 registrerte innbyggere pr 01.01.2012. Dette hadde økt med 18

personer fra forrige årsskifte. Økningen skyldes netto innflytting fra utlandet som var på 41
personer i 2011. Folketallet har de siste 5 årene vært relativt stabilt etter en forutgående

periode med kraftig nedgang.

Befolkningsgrunnlaget var på topp i 1978 med et folketall på 2901.

Befolkningsutvikling i Båtsfjord pr.1.1.1980 - 1.1.2010.
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Ved siste årsskifte (01.01.2012) hadde Båtsfiord kommune følgende alderssammensetning

fordelt på kjønn:

I framskrivingen av folketallet i Båtsfjord er det brukt en befolkningsprognose fra SSB kalt
MMMM, middels nasjonal vekst.

Framskriving av folketallet i Båtsfjord

Befolkningsframskrivningen analysert for de ulike aldersgruppene viser at antall barn og
personer i yrkesaktiv alder vil synke fram mot år 2030. Dette gjelder også for gruppen 18-39
år som er den mest attraktive gruppen på boligmarkedet.

Antall personer over 69 og eldre viser en tydelig økning fra mot år 2030. Fra 2010 fram til
2030 vil det kunne bli en økning på 189 personer.
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Dette er fremskrivning. Fra tidligere vet vi at Båtsfjord har endt opp med noe lavere antall
eldre enn det fremskrivingen viser. Dette er likevel tall som det er viktig å ta hensyn til i
planleggingen, spesielt med tanke på hvor mange eldre som skal ha omsorg fra forholdsvis få
yrkesaktive personer.

01.01.2011 hadde Båtsfiord kommune følgende familiesammensetning:

I Båtsfjord er 84,75 % av boligene eneboliger. 83,79 % av boligene er bygget mellom 1946 og

1990.

levekårsundersøkelsen i 2001 ble det registrert totalt 1162 boliger/ boenheter i Båtsfjord.

Disse fordeler seg slik prosentvis på byggeår:

0,3 0,8 4,6 0,8 23,8 24,2 27,5 9,7 8,5

(Kilde: SSB)

Jeg viser til statistikk ovenfor om at det pr. 01.01.2011 var 1025 familier i Båtsfjord.
Sammenholdt tyder disse tallene på at det fortsatt er et visst slingringsmonn før det blir akutt
boligmangel i Båtsfiord. Der er ledige tomtearealer i Båtsfjord, ca 20. Utfordringen vil kunne
være å stimulere folk til å bygge. I forbindelse med mulige utsikter til nyetableringer innen
fiskeindustrien, med tilhørende økt behov for arbeidskraft, kan det likevel innen kort tid bli
behov for boligbygging.
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3.2 Planbehov

Det kan være, dog med noe usikkerhet, behov for å utrede nye boligtomter innen kort tid.
Dette må vurderes nærmere i arbeidet med ny kommunedelplan for Båtsfjord tettsted.

Det er også behov for å planlegge for en befolkning med flere eldre. Dette må det tas høyde
for i boligsosial plan og i sektorplan for helse og omsorg.

4. UTDANNING OG KOWETANSE

4.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

Det er en solid dokumentert sammenheng i Norge mellom høyt utdanningsnivå og god helse.
Innen denne sektoren betrakter vi derfor det generelt lave utdanningsnivået som den største og
viktigste utfordringen. Vi ser av statistikken nedenfor at Båtsfjord ligger langt under
gjennomsnittet for fylket og enda lengre under gjennomsnittet for landet når det gjelder
utdanningsnivå. Når det gjelder andel med fullført videregående skole kan vi likevel ane en
viss bedring som muligens kan skyldes et bedret videregående skoletilbud i Båtsfjord siden vi
startet om et kommunalt tilbud i 2003.

Andel høyere utdanning

I

år-

Andel fullført videregående skole

f'?

-ao- I I o • F nimark -A- Råt!;fic rd

bedrekommuno, no/sslo no

1 0

I RÅ,s/"...lenrri

Kilde bedrekOmfnune no/lOb nO
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4.2 Planbehov

Vi legger opp til å utarbeide en sektorplan for oppvekst 0-19 år. I denne planen vil et
samordnet opplæringsløp for 1 — 19 åringer stå sentralt. Vi tror at det er viktig å se hele
grunnopplæringen, fra barnehage og til og med videregående skole i sammenheng. Kvaliteten
på dette 18-årige skoleløpet vil avgjøre om den enkelte elev fullfører videregående skole og

tilegner seg fagbrev eller tar fatt på høyere utdanning.

5. NÆRING OG ARBEIDSPLASSER

5.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

Båtsfjord kommune er avhengig av fiskeindustrien. Dette er en industri med raske endringer.
Etter en periode hvor utsiktene ikke har sett ut til å bli by på hverken stor økning eller
nedgang, er det nå tegn på at det kan bli en økning de kommende årene. Dette er likevel

usikkert ennå.

Prosentvis fordeling i 2010 etter næring viser følgende:

(Tertiærnæring omfatter privat og offentlig tjenesteproduksjon. Sekundærnæring omfatter
håndverk og industriproduksjon. Primærnæringer omfatter landbruk, skogbruk, fiske og
reindrift.)

(Kilde: SSB)

TERTIÆR
55,5  %

SEKUND
ÆR
33  %

PRIMÆR
11,5  %

En mer detaljert oversikt over sysselsatte fordelt på næring viser følgende:
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Pr. 31.03.2012 var det 47 helt arbeidsledige personer i Båtsfjord. Dette er 4,3 % av
arbeidstyrken.

Gjennomsnittet i 2005, 2010 og 2011 var følgende for Båtsfjord, her sammenlignet med
Finnmark og hele landet:
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Arbeidsledigheten har holdt seg noenlunde stabil i Båtsfjord de siste par årene, og vi er ikke i
blant de kommunene i Finnmark som har høyest arbeidsledighet lengre. Vi har økt bruken av
tiltaksplasser for at arbeidssøkerne lettere kan være i aktivitet, og ikke bare motta ytelser
passivt fra NAV. Vi er blant de kommunene i Finnmark som har høyest tiltaksaktivitet.

5.2 Planbehov

Strategisk næringsplan revideres i løpet av høsten 2012. Det må i forbindelse med revidert
plan tas stilling til hvordan omstillingsarbeidet i Båtsfjord kommune skal videreføres når

Båtsfjord kommune opphører å være omstillingskommune fra 01.01.2013.

6. FOLKEHELSE/LEVEKÅR

6.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

01.01.2012 trådte ny folkehelselov i kraft. Den nye folkehelseloven flytter ansvaret for
folkehelsa fra helsesektoren til kommunens sentrale organer slik at folkehelse ivaretas på alle
samfunnsområder Dette fremkommer tydelig av folkehelselovens § 4  Kommunens ansvar for
folkehelsearbeid:

"Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra
til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og
tjenesteyting. "

Folkehelseinstituttet har januar 2012 utarbeidet folkehelseprofil for alle fylker og kommuner,
herunder Båtsfjord kommune, som sier noe om vårt lokalsamfunns helse. Se vedlegg 5. Den
flnns også på følgende nettadresse: htt ://kh .fhi.no/PDFVindu.as x?Nr=2028&s =1

Noen av de viktigste funnene i Båtsfjord kommune sin folkehelseprofil er:
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Andel uføretrygdede under 45 år 2002-2010
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Denne viser en bekymringsverdig utvikling de siste årene for Båtsfjord sin del.

Dødelighet av hjerte- og karsykdom 1995-2009
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Denne viser at gapet mellom Båtsfjord og resten av landet øker betydelig selv om
dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har gått litt ned i Båtsfjord i perioden.
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Det må skilles mellom brede folkehelsetiltak som gjelder hele befolkningen, både friske og
syke, og de med spesielt høy risiko. Som  en  tommeffingerregel kan vi si at tiltak for folk i
høyrisikogruppene gir god uttelling for den gruppa, men har mindre innvirkning på folkehelsa
til et lokalsamfunn da de er relativt få. Tiltak som gjelder hele befolkningen vil gi mindre
uttelling for den enkelte, men større uttelling for folkehela i Båtsfjord, da generelle tiltak
virker på mange/hele befolkningen.

I løpet av de siste 30 år har alle grupper i landet fått bedre helse men de med høy utdanning /
høy inntekt har fått størst helsegevinst.

6.2 Planbehov

Folkehelseperspektivet må innarbeides i all kommunal planlegging. Dette må derfor  være  et
svært  viktig tema i kommuneplanens samfunnsdel. Likeledes må folkehelse og
helseforebyggende tiltak være en sentral del både i sektorplan for helse og omsorg og
sektorplan for oppvekst. Folkehelseperspektivet må også  være  med i all arealplanlegging.

7  REGIONAL SAMBANDLING

Båtsfjord kommune deltar i Øst-Finnmark regionråd og i flere interkommunale selskaper i
Øst-Finnmark. Det er imidlertid liten tradisjon for felles regional planlegging. Fra Båtsfjord
kommune sin side vil ikke regional samhandling bli prioritert i vår kommunale planstrategi
for denne perioden. Dette skyldes ikke minst at Finnmark fylkeskommune er så pass forsinket
med sin regionale planstrategi at den ikke vil kunne legges til grunn for kommunal
planstrategi denne perioden. Vi forutsetter at dette samspillet vil fungere bedre om 4 år.

8. NASJONALE FORVENTNINGER OG REGIONALE FØRINGER

Disse framgår i stor grad av mottatte innspill på vårt varsel om oppstart av arbeidet med
planstrategi. Det er kommet innspill fra følgende:

• Fylkesmannen i Finnmark
• Sametinget
• Kystverket
• NVE

• Statens vegvesen
• Fiskeridirektoratet
• Harald Aas (privatperson i Båtsfjord)

I tillegg har vi mottatt forslag til kommunal planstrategi fra Tana kommune som også gir
innspill til vår planstrategi.

Alle disse følger vedlagt, samlet i vedlegg 6.
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Fylkesmannen i Finnmark har følgende innspill som vi finner relevante å ta hensyn til i den
kommunale planstrategien:

-

Klima- og energiplan: Fylkesmannen er her av den feilaktige oppfatningen at
Båtsfjord kommune ikke har en egen klima- og energiplan.
Samfunnssikkerhet og beredskap: Overordnet ROS-analyse skal oppdateres minst en
gang hver valgperiode.

-

Folkehelse: Fylkesmannen viser til kommunens forpliktelser i ny folkehelselov.
Universell utforming.

Til innspillet om universell utforming minner vi om at Båtsfjord kommune i perioden 2005 —
2008 deltok i et landsomfattende pilotkommuneprosjekt om universell utforming. Den
kompetansen vi tilegnet oss da vil vi videreføre inn i kommuneplanarbeidet ved at vi legger
opp til at universell utforming skal inngå som ett av hovedtemaene i kommuneplanens
samfunnsdel som skal utarbeides.

Fylkesmannen viser også til følgende nasjonale føringer for kommunenes planlegging som

framkommer i egen veileder fra miljøverndepartementet (vedlegg 7). Føringene gjelder
følgende hovedområder, hvor vi her har tatt med de underpunktene vi oppfatter som mest
relevante for Båtsfjord:

•  Klima og energi:
o Kommunene tar hensyn til klimautfordringene og norsk

energiomleggingspolitikk i planleggingen
o Vedtatt klima- og energiplan følges opp i øvrige kommunale planer
o Kommunene legger til rette for en mer robust energiforsyning, herunder

energieffektivisering, i arealplanleggingen
o Kommunene legger til rette for økt produksjon av fornybar energi
o Kommunene kartlegger gjennom ROS-analyser områder som er sårbare for

klimaendringer
•  By- og tettstedsutvikling:

o Hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell
utforming legges til grunn i planleggingen

o Det legges til rette for en aktiv livsstil og økt friluftsliv bl.a. ved
sammenhengende gang- og sykkelstier

o Kommunene tar vare på og videreutvikler en sammenhengende grønnstruktur
og bevarer stegne planter og dyr

o Tettstedsutviklingen tilpasses kommende klimaendringer
•  Samferdsel og infrastruktur

o Grunnlaget for klimavennlige transportformer styrkes
o Planlegging av gang- og sykkelveier vektlegges, disse skal være universelt

utformet
o Unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, og unngå inngrep i

viktige kulturminner og kulturmiljø
o Klimagassutslipp, luftforurensing og støy reduseres og forebygges
o Virksomheter som skaper tungtransport lokaliseres til områder med god

tilgjengelighet til hovedvegnett og havn
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o Godsterminaler og havner utvikles som effektive logistikknutepunkt, ogi
planlegging av sjøområder tas hensyn til farledene for skipstrafikken

o Gjennom planleggingen å bidra til et helsemessig trygt drikkevann
•  Verdiskaping og næringsutvikling

o Det tas hensyn til bedrifters og næringers behov for beliggenhet og egnede
arealer, samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og verneinteresser

o Kommunen legger til grunn et bredt verdiskapingsperspektiv for
næringsutviklingen der eksisterende og nye næringer basert på lokale natur- og
kulturressurser vektlegges

o Planleggingen legger til rette for å opprettholde og videreutvikle fiskeri- og
havbruksnæringen innenfor en miljømessig bærekraftig ramme

o Reindriftens interesser og behov synliggjøres og ivaretas på en helhetlig måte i
arealplanleggingen

•  Natur, kulturmiljø og landskap:
o Forekomster av utvalgte naturtyper og prioriterte arters økologiske

funksjonsområder innarbeides i planleggingen på land og i sjø, jfr.
naturmangfoldlovens bestemmelser

o Kommunene følger opp regionale vannforvaltningsplaner i sin planlegging
o Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs

sjøen legges til grunn for planleggingen
o Kommunene vurderer behov for å fastsette et byggeforbud i en sone på inntil

100 meter langs vassdrag i kommuneplanen
o Kommunene legger til rette for friluftsliv ved å ta vare på og videreutvikle

grønnstrukturen
o Hensyn til inngrepsfrie naturområder uten tyngre tekniske inngrep (INON-

områder) vektlegges i planleggingen
o Kommunene registrer og verdisetter kulturminner og kulturmiljøer som har

lokal verdi og innarbeider disse i planer etter pbl
o Kommunene legger til rette for en mer miljøbasert utbygging av fritidshus, der

hensynet til landskap, naturmangfold, ressursbruk, energibruk og estetikk blir
vektlagt

o Kommuner med et visst omfang av motorisert ferdsel i utmak tar dette opp
som et tema i planleggingen

o Kommunene i planleggingen medvirker til å sikre naturgrunnlaget for samisk
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv

•  Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
o Kommunene har oversikt over helsetilstanden i kommunens befolkning og de

faktorer som virker inn på denne. Folkehelseutfordringene inngår som
grunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi

o Utfordringer som følger av endringer i alderssammensetning og helsetilstand i
befolkningen, bl.a. som en følge av en større andel eldre, inngår i arbeidet med
kommunal planstrategi

o Kommunene gjennom planlegging legger til rette for faktorer som bidrar til å
fremme psykisk helse

o Kommunene legger til rette for fysisk aktivitet for hele befolkningen, og
friluftslivets arealbehov ivaretas i planleggingen

o Kommunene tar hensyn til barn og unges oppvekstmiljø i planleggingen og
sørger for involvering i planprosessene
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o Kommunal planlegging bidrar til universell utforming av omgivelser og
bygninger

o Nye miljø- og helseulemper i form av forurensing, støy, radon, eller økt
ulykkesrisiko forebygges ved planlegging av ny boligbebyggelse, institusjoner,
næringsvirksomhet og infrastruktur, og at eksisterende problemer samtidig
søkes fjernet eller redusert

Innspillene fra de statlige regionale myndighetene bærer preg av å være bygget på maler som
brukes for en stor del likelydende til alle kommuner.

Innspillene fra Harald Aas dreier seg om nye omsorgsboliger i sentrum, nytt hurtigruteanløp i

sentrum og tilrettelegging av nye arealer for oljevirksomhet.

Innspillet fra Tana kommune med særlig relevans for Båtsfjord kommune gjelder en
oppfordring til nabokommunene å vurdere om det er mulig å etablere en interkommunal
snøscooterløype med noen av kommunene i Finnmark. Til dette innspillet vi vil også nevne at
Båtsfjord kommune har startet opp et arbeid med å revidere noen av våre snøscooterløyper. Vi
foreslår derfor at dette tas med som en av planoppgavene i denne planstrategien.

9. FORSLAG TIL VEDTAK

Kommunal planstrategi for Båtsfjord kommune 2012 — 2016 slår fast at følgende planarbeid
skal prioriteres i planperioden:

Overordnet kommune lan:

• Kommuneplanens arealdel vedtatt i 2003 videreføres for planperioden
• Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides på nytt. Den skal sluttbehandles innen

31.12.2013. I samfunnsdelen skal følgende inngå:
o Båtsfjord kommunes verdigrunnlag
o Overordnet ROS-analyse
o Vurderinger i forbindelse med folkehelse
o Vurderinger i forbindelse med universell utforming
o Vurderinger i forbindelse med klimautfordringene og energibruk
o Minst tre alternative framtidsscenarier for Båtsfjords utvikling

Kommunedel laner:

• Det utarbeides ny kommunedelplan for Båtsfjord tettsted. Denne skal erstatte
nåværende kommunedelplan for Båtsfjord sentrum og kommunedelplan for
Båtsfjorddalen. Den skal sluttbehandles innen 31.12.2014. I kommunedelplanen skal
følgende inngå:

o Hvilke gjeldende reguleringsplaner i Båtsfjord tettsted som skal videreføres,
revideres, utgå eller utarbeides nye
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o Kystsoneplan for Båtsfjorden skal innarbeides i kommunedelplanen
o Behovet for nye boligområder

• Kommunedelplan for idrett og friluftsliv skal rulleres innen 31.12.2012
• Kommunedelplan for energi og klima skal rulleres senest innen 31.12.2015

Re ulerin  s  laner:

• Ny reguleringsplan for industriområde på Storholmen Nord skal utarbeides snarest
mulig og senest innen 31.12.2012

Tema laner o sektor laner:

• Følgende temaplaner utarbeides/ rulleres våren 2012:
o Boligsosial plan
o Trafikksikkerhetsplan
o Ruspolitiske retningslinjer

• Ny havneplan skal sluttbehandles innen 31.12.2012
• Strategisk næringsplan skal rulleres innen 31.12.2012
• Plan for helse og sosialmessig beredskap skal sluttbehandles senest innen 31.12.2012
• Snøscooterløyper i Båtsfjord kommune revideres snarest mulig, helst innen

31.12.2012
• Sektorplan for helse og omsorg skal sluttbehandles innen 31.12.2012
• Sektorplan for oppvekst 0 — 19 år skal sluttbehandles innen 31.12.2014

Vi viser til vedlegg 8 som gir oversikt over prioritert planbehov.

I tillegg skal Båtsfjord kommune snarest mulig, og senest innen 30.06.2013, etablere et
digitalt planregister. Rådmannen pålegges å utrede utgiftene til dette i forbindelse med
budsjettforslag for 2013.
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KARTLEGGING AV VEDTATTE OG PÅBEGYNTE PLANER

Del 1: Arealplaner og reguleringsplaner (planer med kart)

Navn på plan Vedtatt
(oppgi dato og

arkivn r.

Påbegynt
(oppgi arkivnr.)

Kommentarer Pri

Overordnet kommuneplan
Kommune lanens arealdel 2002 - 2006 KS 07.04.03 2

Kommunedel laner
Delplan for Båtsfjord sentrum 2004-2008
(kommunedelplan)

KS 13.10.04 De to kommunedelplanene
for Båtsford tettsted og

1

Båtsfjorddalen bør slås
sammen til en

Kommunedelplan for Båtsfjorddalen KS 18.06.07 1
Bebyggelsesplan med bestemmelser for hytteområdene KS 20.06.03 Politisk ønske om revisjon av 1
Hl-H7 (03/489) størrelse å h tter
Kommunedel lan for kystsonen i Båtsfjord kommune KS a ril 02 ?? 2

Re ulerin s laner
Re ulerin s lan for hestesenter i Maridalen 09/285 Klar *øres for kunn *ørin
Regulerings lan for industriområde på Storholmen 10/164 Under utarbeidelse
Regulerings lan for Foma 08/767 Under sluttbehandlin 1
Båtsfjord torg 08/866 2
Reguleringsplan Båtsfjord sentrum — del av RV 891 KS 25.01.06 Vurderes i forbindelse med

n kommunedel lan



Reguleringsplan B-22 Nordskogen

Re ulerin s lan for Storholmen nord
Reguleringsplan — Strømmen Neptunelva — Gang- og
sykkelve .
Reguleringsplan — Indre Båtsfjord — Strømmen m/ reg.
endrin
Reguleringsplan - Indre Båtsfjord — deler av
Fiskeværsve en o Solheimsve en til Perselva
Reguleringsplan for avkjørsel til Solheimsvegen 32

Reguleringsplan for garasjetomt vis å vis
Fiskeværsve en 3
Reguleringsplan — Indre Båtsfjord Strømmen

Reguleringsplan for campingplassområdet indre
Båtsf ord
Regulerings lan for Hamningberg
Reguleringsplan for Skolegata og Fjordveien

Prioritet:  

1: Må prioriteres

2: Må vurderes nærmere

3: Ikke prioritert

KS 06.09.95

KS 07.03.01
KS 18.06.96

KS 02.10.75

KS 08.10.86

KS 08.11.90

KS 29.05.86

KS 02.10.75

KS 04.07.90

KS 05.12.94
Esa

Vurderes i forbindelse med 2
n kommunedel lan
Skal erstattes av n 3
Vurderes i forbindelse med 2
ny kommunedel lan
Vurderes i forbindelse med 2
n kommunedel lan
Vurderes i forbindelse med 2
n kommunedel lan
Vurderes i forbindelse med 2
ny kommunedel lan
Vurderes i forbindelse med 2
n kommunedel lan
Vurderes i forbindelse med 2
ny kommunedel lan
Vurderes i forbindelse med 2
n kommunedel lan

Under utarbeidelse av
ve vesenet

3
1



KARTLEGGING AV VEDTATTE OG PÅBEGYNTE PLANER

Del 2: Temaplaner (planer uten kart)

Navn på plan Vedtatt
(oppgi dato og arkivnr.)

Påbegynt
(oppgi arkivnr.)

Kommentar Pri

Overordnet kommuneplan
Samfunnsdel til kommuneplanen 1992? 1

Beredskapsplaner
Helhetlig ROS-analyse 1

Plan for kommunal kriseledelse Esa Ferdig for sluttbehandling 1

Plan for helsemessig og sosial beredskap 1

ROS for helse og sosialområdet 1

Katastrofeplan for Båtsfjord helsesenter Revidert administrativt
i  2011

1

Smittevernplan Revidert administrativt
i  2009

2

Beredskapsplan skoler og barnehager 16.11.10  — 10/135 2

Beredskapsplan for å forebygge og avdekke
vold, overgrep og omsorgsvikt hos barn

16.02.10  — 10/135 ?

Atomberedskapsplan/ plan for distribusjon av
jod

1

Beredskapsplan IUA (interkommunalt utvalg for
akutt forurensing)

Under revisjon 1

Helse og sosial
Sektorplan for helse og omsorg Esa 11/393 Under forberedelse, vedtatt

tidsplan for arbeidet



Eldreplan 2002  -  2006 19.06.02  -  0022/02 2

Plan for habilitering og rehabilitering 19.12.07  -  0066/07 2

2007  — 2012
Psykiatriplan 1998  — 2010, rullrt for 2007  — 2010 22.03.07  -  0009/07 2

Ruspolitisk handlingsplan for Båtsfjord
kommune

På lokal høring 1

Boligsosial plan Ferdig for sluttbehandling 1

Andre
Trafikksikkerhetsplan På lokal høring 1

Klima- og energiplan Skal  i  henhold til vedtatt
plan  i  2011 rulleres innen

1

2015

Arkivplan
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Skal vedtas ny  i  løpet av 1

2012

Barne- og ungdomsplan 3

Havneplan Esa 10/128 På lokal høring 1



Prioriterin av lanarbeid 2012 - 2015

Del 1: Arealplaner og reguleringsplaner (planer med kart)

Navn på plan

Overordnet kommuneplan
Kommuneplanens arealdel
Kommunedel laner
Delplan for Båtsfjord sentrum 2004-2008
(kommunedelplan)

Kommunedelplan for Båtsfjorddalen

Bebyggelsesplan med bestemmelser for hytteområdene
H1-H7
Kommunedelplan for kystsonen i Båtsfjord kommune

Kommunedelplan for kystsonen i Båtsfjord kommune
(utenom Båtsf ord indre havn)
Re ulerin s laner
Reguleringsplan for hestesenter i Maridalen

Regulerin s lan for Storholmen nord
Re ulerin s lan for industriområde å Storholmen
Båtsfjord torg

Reguleringsplan for Foma

Re ulerin s lan Båtsf ord sentrum — del av RV 891
Regulerings lan B-22 Nordskogen

Vedtatt Påbegynt
(dato og (arkivnr.)
arkivnr.

KS 07.04.03

KS 13.10.04

KS 18.06.07

KS 20.06.03
(03/489)

KS april 02 ??

KS april 02 ??

KS 14.04.11
(09/285)

KS 07.03.01

KS 20.03.12
(08/767)

KS 25.01.06
KS 06.09.95

Kommentarer

Videreføres for inneværende kommunestyre eriode.

De to kommunedelplanene for Båtsford sentrum og
Båtsfjorddalen slås sammen til en. Oppstart 2013.
Ferdigstilles i 2015.
De to kommunedelplanene for Båtsfjord sentrum og
Båtsf orddalen slås sammen.
Viderefores inntil videre.

Båtsfjord indre havn integreres i kommunedelplan
for Båtsfjord tettsted.
Videreføres inntil videre.

Vurderes i forbindelse med ny kommunedelplan.

Skal erstattes av ny.
10/164 Startet i 2009. Ferdi stilles i 2012.
08/866 Integreres i ny kommunedelplan for Båtsfjord

tettsted.
Vurderes i forbindelse med ny kommunedelplan.

Vurderes i forbindelse med n kommunedel lan.
Vurderes i forbindelse med ny kommunedel lan.



Reguleringsplan
s kkelve .
Reguleringsplan
endring
Reguleringsplan
Fiskeværsve en
Re ulerin s lan
Reguleringsplan
Fiskeværsve en
Re ulerin s lan
Reguleringsplan
Båtsfjord
Re ulerin s lan
Reguleringsplan

for Hamnin ber
for Skolegata og Fjordveien

Del 2: Temaplaner (planer uten kart)

Navn på plan

Overordnet kommuneplan
Samfunnsdel til kommuneplanen
Beredskapsplaner
Helhetlig ROS-analyse

Plan for kommunal kriseledelse

— Strømmen Neptunelva — Gang- og KS 18.06.96

— Indre Båtsfjord — Strømmen m/ reg. KS 02.10.75

- Indre Båtsfjord — deler av KS 08.10.86
o Solheimsve en til Perselva
for avk'ørsel til Solheimsve en 32 KS 08.11.90
for garasjetomt vis å vis KS 29.05.86
3
— Indre Båtsf ord Strommen KS 02.10.75
for carnpingplassområdet indre KS 04.07.90

KS 05.12.94

Plan for helsemessig og sosial beredskap (inkl. ROS-
analyse)

Vedtatt Påbegynt
dato og (arkivnr.)
arkivnr.)

1992? Lages ny. Oppstart i 2012. Ferdigstilles i 2013.

KS 20.03.12
(12/193)

Esa

Vurderes i forbindelse med ny kommunedelplan.

Vurderes i forbindelse med ny kommunedelplan.

Vurderes i forbindelse med ny kommunedelplan.

Vurderes i forbindelse med n kommunedel lan.
Vurderes i forbindelse med ny kommunedelplan.

Vurderes i forbindelse med n kommunedel lan.
Vurderes i forbindelse med ny kommunedelplan.

Videreføres inntil videre.
Under utarbeidelse av vegvesenet. Beregnes vedtatt i
2012.

Kommentar

Lages ny. Oppstart 2012. Ferdigstilles 2013. Ses i
sammenheng med samfunnsdel.
Videreføres og oppdateres minst årlig.

Lages ny. Oppstart 2012. Ferdigstilles 2012.



Katastrofeplan for Båtsfjord helsesenter Revidert administrativt  i  2012.
Smittevernplan Revidert administrativt  i  2009. Videreføres og

oppdateres minst årlig.
Beredskapsplan skoler og barnehager 16.11.10  — Videreføres og oppdateres minst årlig.

10/135
Beredskapsplan for å forebygge og avdekke vold,
overgrep og omsorgsvikt hos barn

16.02.10  —
10/135

Videreføres og oppdateres minst årlig.

Atomberedskapsplan/ plan for distribusjon av jod Integreres  i  plan for helsemessig og sosial
beredskap.

Beredskapsplan IUA (interkommunalt utvalg for akutt
forurensing)

Under
revisjon

Helse og sosial
Sektorplan for helse og omsorg Esa Arbeid  i  gang. Ferdigstilles  i  2012.

11/393
Eldreplan 2002  -  2006 19.06.02  - Vurderes i  forbindelse med sektorplan for helse og

0022/02 omsorg.
Plan for habilitering og rehabilitering 19.12.07  - Vurderes  i  forbindelse med sektorplan for helse og
2007  — 2012 0066/07 omsorg.
Psykiatriplan 1998  — 2010, rullert for 2007  — 2010 22.03.07  - Vurderes  i  forbindelse med sektorplan for helse og

0009/07 omsorg.
Ruspolitisk handlingsplan for Båtsfjord kommune Arbeid  i  gang. Ferdigstilles våren 2012.
Boligsosial plan Arbeid  i  gang. Ferdigstilles våren 2012.
Andre
Strategisk næringsplan
Trafikksikkerhetsplan Arbeid  i  gang. Ferdigstilles våren 2012.
Klima- og energiplan Rulleres  i  perioden. Ferdigstilles  i  2015.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Skal vedtas ny  i  løpet av 2012.
Havneplan 10/128 Arbeid  i  gang. Ferdigstilles  i  2012.
Sektorplan for oppvekst Oppstart 2013. Ferdigstilles  i  2015.



0 summerin av lanarbeid i kommunal lanstrate i 2012 — 2015

Plan

Samfunnsdel til
kommuneplanen

Kommunedelplan for
Båtsfjord sentrum
Reguleringsplan for
industriområde på
Storholmen
Plan for helsemessig og
sosial beredskap
Havneplan

Sektorplan helse og omsorg

Kommunedelplan for idrett
og fysisk aktivitet
Klima- og energiplan

Sektorplan oppvekst 0-19

Tidsplan Interne aktører i
utarbeidelse av plan

Oppstart: Høst 2012 Rådmannens plangruppe. Noe.
Ferdig: Desember 2013 Prosjektleder: Rådmannen.

Oppstart: Januar 2013
Ferdig: Desember 2014
Har startet opp.
Ferdig: 2012.

Har startet opp.
Ferdig høsten 2012.
Har startet opp.
Ferdig høsten 2012.
Rulleres høsten 2012

Rulleres i 2015

Oppstart i 2013.
Ferdig i 2015.

Rådmannens plangruppe.
Prosjektleder: Ingeniør.
Prosjektleder: Ingeniør.

Lages høsten 2012. Prosjektleder:
Kommuneoverlege.
Havnestyret og havnesjef.

Ekstern bistand

En del.

En del.

Lite.

Prosjektleder: Helse- og
omsorgsjef
Prosjektleder:
Kulturkonsulent
Rådmannens plangruppe. Noe.
Prosjektleder: Rådmannen
Egen plangruppe.
Prosjektleder: Rådmannen.

økonomi  (til utstyr og
ekstern bistand)
Ekstern bistand: 150'

Ekstern bistand: 500'

Ekstern bistand: 150'

Ekstern bistand: 50'Er brukt noe.
Behov for litt mer. (ytterligere)
Lite.

Ekstern bistand: 50'

Kommentarer

Inkluderer
helhetlig ROS-
analyse,
folkehelse og
universell
utforming

Gis status som
kommunedelplan.
Gis status som
kommunedelplan.



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
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Sak 2012/43
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Saksbehandler/direkte telefon: Mette Leonhardsen - 78 95 03 31

Vår dato
20.04.2012

Rapport etter tilsyn innen samfunnssikkerhet og beredskap i Tana
kommune

Vi viser til tilsyn i Tana kommune den 16. februar i år. Fylkesmannen oversender herved en
tilsynsrapport i tråd med det som ble tatt opp på sluttmøtet samme dag.

Vi ber om at kommunen innen 1. juni 2012 gir en kort tilbakemelding på hvordan
forbedringspunktene i rapporten skal følges opp, med frister knyttet til de enkelte tiltak.

Fylkesmannen står til disposisjon med råd og veiledning dersom kommunen ønsker det.

Med hilsen

Ronny Schjelderup
fylkesberedskapssjef Mette Leonhardsen

seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks 2014 3103 Tønsberg

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
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Tilsynsdato:  16.02.2012

TILSYNSRAPPORT
TANA KOMMUNE

Tilsynsgruppe:  Rådgiver Elin Gunnarsdottir Larne (tilsynsleder)
Seniorrådgiver Mette Leonhardsen

Beredskapskontakt:  Assisterende rådmann Kjell Nilssen

Innhold

1. Innledning
2. Sammendrag
3. Beskrivelse av kommunen
4. Gjennomføring av tilsynet
5. Dokumentgrunnlag
6. Tilsynets omfang
7. Merknader og forventninger
8. Øvrige anbefalinger

1. Innledning

Side 2 av 6

Tilsynsrapporten er utarbeidet med bakgrunn i tilsyn med Tana kommune 16. februar
2012. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten til Fylkesmannen
for 2012.

Beredskapsstabens tilsynsvirksomhet fokuserer på hvordan kommunen ivaretar krav og
forventninger til det kommunale beredskapsarbeidet. Tilsynet ble gjennomført ved
gjennomgang av dokumenter og gjennom intervju av sentrale personer i kommunens
ledelse. Rapporten omtaler avvik, merknader og forventninger til det videre arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap i Tana kommune.

Følgende betegnelser benyttes i rapport for å beskrive funn gjort under tilsynet:

AVVIK: brudd på vilkår med hjemmel i lov eller forskrift.

MERKNAD: forhold som tilsynsgruppa anser som forbedringspunkter for arbeidet med
samfunnssikkerhet- og beredskap i kommunen.



12.15 - 12.45 Intervju  avdelingsleder bygg og anlegg
12.45 - 13.15 Intervju  utviklingsleder
13.15 - 14.00 Intervju  assisterende rådmann/ kommunens beredskapskontakt
14.00 - 14.30 Gjennomgang av tilsynet for tilsynsteamet fra Fylkesmannen
14.30 - 15.00 Sluttmøte for alle involverte med oppsummering og gjennomgang av forslag

til tilsynsrapport

5. Dokumentgrunnlag

6. Tilsynets omfang

Side 4 av 6

1. Kommuneloven
2. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret
3. Forskrift om kommunal beredskapsplikt
4. Plan- og bygningsloven
5. Lov om sosial og helsemessig beredskap
6. Sentrale styringsdokument:

• NOU 2000:24: Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhets- og
beredskapsarbeidet i samfunnet

• St.meld. 17 (01/02): Samfunnssikkerhet — veien til et mindre sårbart samfunn
• St.meld. 39 (03/04): Samfunnssikkerhet og sivilt- og militært samarbeid

7. Kommuneplanens samfunnsdel. 2008-2013. Datert 19.6.2008.
8. Kommuneplanens arealdel 2002-2013. Planbeskrivelse. Datert 25.4.2002
9. Plan for kriseledelsen, revidert 7.4.2011. Ny versjon pr. 15.2.2012 forelå til

tilsynsmøtet.
10. Beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten. Revidert 7.3.2011
11. Smittevernplan. Revidert 20.7.2009
12. Kontinuitetsplan — pandemisk influensa. Datert 20.7.2009
13. Beredskapsplan for Boftsa skole. Udatert.

•  0 føl in av tidli ere tils nsra ort:  Undersøke om kommunen har fulgt opp
forbedringspunktene fra beredskapstilsyn 1. september 2009.

•  Målsetting:  Undersøke om det er etablert en målstruktur for beredskapsarbeidet,
og om strukturen blir fulgt opp.

•  Kartlecming:  Undersøke om den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er i
samsvar med Sivilbeskyttelsesloven, og blir fulgt opp.

•  Foreb in  : Undersøke rutinene for å unngå utbygging i fareområder, dvs.
bruken av ROS—vurderinger i arealplansammenheng.

•  Krisehåndterin  : Undersøke om kommunens kriseplan er hensiktsmessig
utformet og i samsvar med kravene i Sivilbeskyttelsesloven.

•  Informas'onsberedska  : Undersøke om kommunen har en hensiktsmessig
informasjonsberedskap for krisesituasjoner.

•  Helse- o sosialberedska  : Undersøke om helse- og sosialberedskapsplanen er
basert på en lokal risiko- og sårbarhetsanalyse. Undersøke om plan for
helsemessig- og sosial beredskap er forankret i den kommunale ledelsen.

•  Beredska innen skole o barneha e:  Undersøke om kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap i tilstrekkelig grad omfatter barnehager og
skoler.



2. Sammendrag

Fylkesmannens hovedinntrykk er at Tana kommune har et godt grunnlag for å
håndtere uønskede hendelser. Kommunens plan for kriseledelsen er oppdatert.
Kommunen må imidlertid ferdigstille sitt arbeid med en ny helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse, jfr. Sivilbeskyttelseslovens § 14. Det er positivt at kommunen
legger opp til et bredt og egendrevet arbeid på dette området. En helhetlig ROS-
analyse skal gi et så komplett risikobilde som mulig innenfor kommunens
geografiske område. Analysen blir dermed en viktig og nødvendig platiform for å
videreutvikle kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Fylkesmannen har inntrykk av at Tana kommune har en oversikt over kommunens ulike
fareområder gjennom god lokalkunnskap. Tana kommune må imidlertid systematisere
denne kunnskapen ved utarbeide en helhetlig ROS-analyse som er i tråd med
Sivilbeskyttelseslovens §14 med forskrift. Tana kommune får et avvik på dette punktet
etter tilsynet.

Foruten et avvik for manglende ROS-analyse har Tana kommune fått 3 merknader fra
tilsynet. Merknadene er anbefalinger som kan være et utgangspunkt for det videre
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen.

Kommunal planstrategi er et krav i Plan og bygningsloven, § 10-1. Det er positivt at Tana
kommune er i prosess med å utarbeide slik planstrategi.

En understreking av behovet for å utarbeide en helhetlig ROS-analyse blir
Fylkesmannens hovedbudskap fra tilsynet.

3. Beskrivelse av kommunen

Tana kommune er lokalisert nordøst i fylket og har et areal på 4045 km2. Kommunen
grenser mot 8 norske og 1 finsk kommune. Tana hadde 2896 innbyggere pr 1.1.2012
fordelt på kommunesenteret Tana bru samt en rekke grender/bygder. Jordbruk, bygg og
anlegg, transport/logistikk, servicenæringer, næringsmiddelproduksjon og offentlig
forvaltning er hovednæringer i kommunen. Tana kommune er et geografisk og
kommunikasjonsmessig knutepunkt mellom Vest- og Øst-Finnmark. Fra Tana bru er det
70 kilometer til Vadsø lufthavn og 140 kilometer til Kirkenes lufthavn. Det går lokalbåt
mellom Smalfjord og Skjånes flere ganger i uka, mens hurtigruta anløper
nabokommunene Båtsfjord og Berlevåg.

4. Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet har bestått av følgende aktiviteter:
• Skriftlig varsel om tilsyn av 10.1.2012
• Gjennomgang av oversendt dokumentasjon fra Tana kommune
• Gjennomføring av tilsyn 16. februar etter følgende tilsynsplan:

Side 3 av 6

09.00 - 09.15 Apningsmøte med orientering for alle involverte om formålet med tilsynet
09.15 - 09.45 Intervju  ordfører
09.45 - 10.30 Intervju  rådmann
10.30 - 11.00 Intervju  kommuneoverlege
11.00 - 11.45 Lunsj
11.45 - 12.15 Intervju  undervisningsleder



AVVIK:

7. Avvik, merknader og forventninger

Side 5 av 6

• Internkontroll:  Undersøke om det er etablert rutiner for oppdatering av
beredskapsplanverk, rullering av ROS — analyse etc.

• 0 lærin o øvelser:  Undersøke om det eksisterer rutiner for opplæring og
gjennomføring av øvelser.

•  Råd o veilednin  : Om hvordan beredskapsarbeidet i kommunen kan
videreutvikles.

Fylkesmannen har anført 1 avvik og 3 merknader med anbefalinger etter tilsynet med
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Tana kommune.

I. Tana kommune må utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse)

Sivilbeskyttelsesloven § 14 krever at kommunen utarbeider en helhetlig ROS-analyse.
Denne skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Tana kommunes ROS-analyse er fra 1999. Det er positivt at kommunen nå er i prosess for å
utarbeide en ny ROS-analyse. Tana kommune må ferdigstille en helhetlig ROS-analyse, og
sikre at denne er i henhold til kravene i § 14 Sivilbeskyttelsesloven samt forskrift om
kommunal beredskapsplikt.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal være et redskap for å gi Tana kommune et
overordnet bilde av kommunens viktigste trusler mot samfunnssikkerheten. Den er også et
viktig grunnlag for kommunens prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets-
og beredskapsarbeidet, jf. §3 i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kommunen bør
vurdere om det er forhold fra den helhetlige ROS-analyse som bør integreres i planer og
prosesser etter plan- og bygningsloven. Tana kommune må legge den helhetlige ROS-
analysen til grunn for kommunens overordnede beredskapsplan, i Tana kalt plan for
kriseledelse, jf § 4 i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

MERKNADER:

I.  Anbefalinger til plan for kriseledelse i Tana kommune

• Tana kommune bør vurdere om antall loggførere med CIM-opplæring er tilstrekkelig.
Dette for å redusere sårbarhet ved fravær samt å sikre kontinuitet under håndtering
av hendelser som strekker seg over tid.

Tana kommune bør etablere et system for opplæring og oppdatering av ansatte med
tiltenkte roller innen krisehåndtering, jf §7 i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Tana kommune bør vurdere å ta med tilgjengelige språkressurser i ressurslista i
kriseplanen - eller i dertil egnet planverk. Dette for å sikre at informasjon er lett
tilgjengelig for den som eventuelt må delta i håndtering av hendelser uten
dyptgående lokalkunnskap.
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• Tana kommune må utarbeide en beredskap for atomhendelser i kommunen ved bl.a.
å gå gjennom kommunens ansvar og oppgaver ved atomhendelser, herunder en plan
for distribusjon av jodtabletter. Vi vil vise til "Plangrunnlag for kommunal
atomberedskap" som bl.a. finnes på Fylkesmannens hjemmesider:
htt ://f Ikesmannen.no/fa om.as x?m=39460&amid=1190240

Hensikten med plangrunnlaget er å gi kommunene et grunnlag for å utarbeide en
beredskap for håndtering av atomhendelser.

Det anbefales at atomberedskap integreres som del av kommunens overordnede
beredskapsplan for å sikre beredskap på tvers av sektorgrenser. Beredskap for
atomhendelser er hjemlet i Lov om helsemessig og sosial beredskap med merknader.
Fylkesmannens beredskapsstab har ikke anledning til å gi avvik etter dette lovverket.
Derfor er dette en anbefaling i vår tilsynsrapport.

Tana kommune bør se på hvordan man kan sikre at kommunens ulike planverk er
samordnet etter hvert som planverk oppdateres. Vi viser her til § 4 i Forskrift om
kommunal beredskapsplikt som påpeker at den overordnede beredskapsplanen, i
Tana kalt Plan for kriseledelsen, skal samordne og integrere kommunenes ulike
beredskapsplaner samt relevante eksterne krise- og beredskapsplaner.

• Fylkesmannen vil anbefale at Tana kommune fortsetter å hente ut potensialet for
samordning og informasjonsutveksling som forefinnes i det kommunale
beredskapsrådet. Vi viser her spesielt til arbeidet kommunen står overfor med å
utarbeide en helhetlig ROS-analyse.

Kommunale beredskapsråd er omtalt i Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) sin
veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Forskrift om kommunal
beredskapsplikt samt DSBs veiledning til denne er bl.a. tilgjengelig på
Fylkesmannens hjemmeside htt ://f Ikesmannen.no/enkel.as x?m=25641

Fylkesmannen gjør oppmerksom på en forutsetning lagt til grunn i Styringsdokument
for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren: at
kommunens ROS-analyser omfatter barnehager og skoler i kommunen. Dokumentet
er bl.a. tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmesider
htt ://f Ikesmannen.no/enkel.as x?m=25641
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Søknad om utvidelse av sikringsanlegget 1204 Tanaelv ved Birkestrand - 

purring på svar 

Vi viser til vår søknad av 28.6.2011. 

 

Ettersom det har gått elleve måneder siden søknaden ble sendt uten at kommunen har fått noen 

tilbakemelding vil vi minne om saken. Vi ber om søknaden behandles snarest og at kommunen 

får opplyst om når tid utvidelsen av sikringsanlegget kan bli gjennomført. 
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Avdelingsleder Bygg- og anleggsavdelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


