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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 21.06.2012
Tidspunkt: 10:00 – 20:05

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Ulf Ballo Medlem AP
Arne Røberg Medlem AP
Randi Lille Medlem AP
Per Ivar Henriksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Kåre Breivik Medlem H
Ellen Kristina Saba Medlem H
Brynly Ballari Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
Rebeke Tapio Medlem FRP
Laura Kjølås Medlem SV
Einar Johansen Medlem SP
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Jan Steinar Jessen Medlem H
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Ansgar Aslaksen Medlem Fe/Ol
Liz Utsi Medlem AP
Tor Asle Varsi Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
John Øystein Jelti Jon Arild Aslaksen AP
Tom Ivar Utsi Liz Utsi AP
Bjørn Breivik Jan Steinar Jessen H
Ánde Trosten Solbjørg Ravna SFP/NSR
Gry Hege Lille Ansgar Aslaksen Fe/Ol

Merknader
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Ingen varamedlemmer for Jan S. Jessen (H) og Tor Asle Varsi (AP) kunne møte. 

Fra ungdomsrådet møtte Jon Christer Mudenia og Nils Kristian Winther i deler av møtet.

Karen Inga Vars (V) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 48/2012, fra kl 
11:40 til 13:30 grunnet deltakelse på møte i representantskapet i Finnmark kommunerevisjon.
Vars tiltrådte møtet igjen kl. 14:00 under behandling av PS 49/2012 

Laura Kjølås (SV) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 48/2012 grunnet 
skoleavslutning for hennes elever ved Seida skole, fra kl. 13:00 til kl. 14:15. Varamedlem Per 
Magne Lille (SV) tiltrådte møtet i Kjølås sin permisjonstid. Kjølås tiltrådte møtet igjen kl. 
14:15 under behandling av PS 49/2012.

Ellen K. Saba (H) forlot møte under behandling av PS 52/2012 for et viktig gjøremål, og 
tiltrådte møtet igjen underbehandling av PS 53/2012. 

John Øystein Jelti (AP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 53/2012 
grunnet fjøsstell, fra kl. 16:30 og for resten av møtet. 

Fred Johnsen (SP) og Gry Hege Lille (Fe/Ol) ble begge enstemmig innvilget permisjon under 
behandling av PS 53/2012 grunnet deltakelse på skoleavslutning, fra kl. 17:40 og for resten av 
møtet. 

Sandra Lille (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling PS 56/2012 grunnet 
legging av barn, fra kl. 19:50 og for resten av møtet. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjell Nilssen Rådmann
Frode Gundersen Sekretær 

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________
Frank M. Ingilæ Einar Johansen (SP) Randi Lille (AP) 
Ordfører 
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Interpellasjon fra Tana SP v/Einar Johansen: 

PRINSIPP – LIK BEHANDLING.

Prinsipp lik behandling for samtlige som betaler eiendomsskatt ved nybygg av bolig.

Undertegnede kjenner til 2 byggherrer som begge har fått forsikringspenger utbetalt, men er
behandlet ulikt av Tana Kommune.

Som jeg var inne på i et tidligere formannskapsmøte, når det gjelder eiendomsskatt og 5-års 
regelen for de som bygger nytt, er jeg svært betenkt over at det brukes ulike argumenter for at 
kommunen skal kunne innkreve skatten. Det må være likegyldig om den som bygger har vunnet 
i lotto, bruker sparepenger, tar opp lån eller har fått noen kroner av byggekostnadene i
assuranse.

Sp er av den mening at 5 års regelen som er vedtatt av Tana Kommunestyret, om fritak av 
eiendomsskatt, skal være lik for alle.

1. Vil Ordfører foreta seg noe for å rette opp ulik behandling i to like saker?

2. Står Ordføreren ved det vedtaket som Tana Kommunestyre har gjort  om 5 års fritak for 
eiendomsskatt ved nybygg ?

Einar Johansen

Svar på interpellasjon fra ordfører Frank M. Ingilæ (AP):

Takker for interpellasjonen fra Einar Johansen. Først av alt vil jeg si at likebehandling av 
innbyggere er svært viktig for ordfører. Allikevel så er det en slags forskjellsbehandling for de 
som bygger helt nye boliger, ved at de får et fritak i 5 år for eiendomsskatt. Dette ble debattert i 
forbindelse med innføringen av eiendomsskatt i forrige valgperiode. Slik ordfører husker det, så 
var intensjonen at dette skulle lette belastningen for boligetablerere.

Fra kommunens regelverk: Fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 c.
Tana kommunestyre har i henhold til eiendomsskattelovens § 7 c i sitt budsjettvedtak fastsatt at:

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 
7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Det er kommunestyret selv som avgjør om slik fritaksordning skal etableres og i tilfelle hvor 
mange år som fritaket skal gjelde.

For å få avklart rammene for denne lovbestemmelsen har kommunen benyttet seg av KS 
Eiendomsskatteforum som er kommunenes eget kompetansemiljø i forhold til eiendomsskatt.  I 
brev til oss refererer KS Eiendomsskatteforum et brev de tidligere har sendt en annen kommune:

”Man kan tenke seg at likebehandlingshensyn tilsier at ALLE nybygde boliger skal få fritak for 
eiendomsskatt i det antall år som kommunen har bestemt (§ 7 c). Imidlertid vil det jo være slik 
at dersom et gammelt hus brenner, vil eier mest sannsynlig ha forsikring som vil dekke 
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kostnader ved gjenoppbygging. Som det står i boka til Einar Harboe: "Bestemmelsen (§7c) 
åpner for en viss "subsidiering" av relativt nye boliger i den tiden da eierens økonomi må antas 
å være sterkest belastet med kapitalutgifter til boligen, og den vil også stimulere til nybygging." 
Når forsikringspenger dekker gjenoppbygging etter en "eldre" bolig, blir dette ikke like 
relevant”.

I interpellasjonen fra Einar Johansen hevdes det at 2 byggherrer er blitt behandlet på forskjellig 
måte av kommunen i forbindelse med fritaket. Det kan bekreftes at i kommunen helt i starten av 
ordningen med eiendomsskatt ikke var oppmerksom på den lovtolkning som gjelder, og at det i 
denne perioden i hvert fall ett tilfelle har innvilget fritak til tross for forståelsen av 
eiendomsskattelovens § 7 c.  Denne feilaktige forståelsen av loven er beklagelig, men kan 
forklares ut fra at kommunens saksbehandlere hadde svært liten rutine i eiendomsskattesaker.  
Selv om det i ett eller i svært få tilfeller gjøres feil, vil dette uansett ikke forplikte kommunen til 
å fortsette en feilaktig forståelse. I det aktuelle tilfelle ble dette rettet opp ved at prosedyrene ved 
fritaksbehandlinga ble korrigert.

Så til spørsmålene i interpellasjonen:
1. Rådmannen har skjerpet rutinene slik at det blir lik behandling i slike saker i fremtiden.
2. Ordfører står ved vedtaket og intensjonen i vedtaket som kommunestyret har bestemt om 5 
års fritak. Hvis det er behov for ytterliggere presiseringer så er det naturlig at kommunestyret 
gjør dette i forbindelse med budsjettbehandling (viser til §7).

21.06.2012
Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 45/2012 Godkjenning av innkalling
PS 46/2012 Godkjenning av saksliste

PS 47/2012 Godkjenning av protokoll fra 24.05.2012
PS 48/2012 Kommunal planstrategi 2012-2015 2010/2382

PS 49/2012 Avtaler mellom Helse Finnmark HF og Tana 
kommune i forhold til samhandlingsreformen

2009/2448

PS 50/2012 Årsregnskap 2011 - Tana kommunale 
eiendomsselskap KF

2012/1011

PS 51/2012 Regnskap og årsberetning for Tana kommune 2011 2012/441
PS 52/2012 Tertialrapport 1. tertial 2012 2011/1968

PS 53/2012 Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune 2012-
2016

2010/2077

PS 54/2012 Arctic Trail III - Vurdering av løypetraseer opp fra 
Tanaelva.

2011/2904

PS 55/2012 Budsjettregulering 2011/1968
PS 56/2012 Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV) 2012/1430

PS 57/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST 2012/6
RS 10/2012 Møteprotokoll KUT - 1.6.2012 2012/1549

RS 11/2012 Møteprotokoll ELD 190312 2008/1034
RS 12/2012 Møteprotokoll ELD 150512 2008/1034

PS 45/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 45/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 46/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 46/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

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

Sakliste godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Sakliste godkjennes. 

PS 47/2012 Godkjenning av protokoll fra 24.05.2012

Saksprotokoll saksnr. 47/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

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

Protokoll fra 24.05.2012 godkjennes med følgende korrigering:

I PS 44/2012 korrigeres det slik at korrekt forslagstiller fremkommer: ”H v/Kåre Breivik 
fremmet følgende forslag”.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Einar Johansen (SP) og Randi Lille (AP) 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 24.05.2012 godkjennes med følgende korrigering:
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I PS 44/2012 korrigeres det slik at korrekt forslagstiller fremkommer: ”H v/Kåre Breivik 
fremmet følgende forslag”.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Einar Johansen (SP) og Randi Lille (AP) 

PS 48/2012 Kommunal planstrategi 2012-2015

Saksprotokoll saksnr. 48/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

Behandling
Karen Inga Vars (V) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken. Vars 
fratrådte møtet kl. 11:40. 
”Jeg søker om permisjon fra kommunestyremøtet fra kl. 11.30 til ca. 13.30 for å delta på møte i 
representantskapet i Finnmark kommunerevisjon, som representant for Tana kommune. 
Undertegnede vil på dette møtet ta opp at møtene i representantskapet må planlegges slik at de 
ikke kolliderer med kommune- og bystyremøte slik at kommunenes representanter ikke blir 
forhindret i å delta på disse møtene.”

Laura Kjølås (SV) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken grunnet 
skoleavslutning for hennes elever ved Seida skole, fra kl. 13:00 til kl. 14:15. Varamedlem Per 
Magne Lille (SV) tiltrådte møtet i Kjølås sin permisjonstid.

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

Kommunal planstrategi 2012-2015 vedtas slik:

Kommuneplanens samfunnsdel:

1. Kommuneplanens samfunnsdel av 2008-2019 videreføres uten fullstendig rullering til å 
omfatte perioden 2012-2023. 

2. Situasjonsbeskrivelsen i planstrategien 2012-2015 erstatter situasjonsbeskrivelsen i 
kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023.

3. Tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel tas ut. Disse fremgår i kommuneplanens 
handlingsdel.

4. Eventuelle endringer i planen knyttet til langsiktige mål og strategier foretas i forbindelse 
med årlig rullering av kommuneplanens handlingsdel.

Kommuneplanens arealdel:
1. Hele kommuneplanens arealdel 2002-2013 skal revideres

2. Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder 
a. Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.
b. Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse 
c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde

3. Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres
4. Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til 

utbyggingsformål.



Side 8 av 35

5. Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for 
fritidsbebyggelse. Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle 
områder i tillegg til sentrumsnære områder.

6. Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og 
hyttebygging.

7. Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester 
for fritidsformål.

8. Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres.
9. Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes.
10. Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for 

fysisk aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av. 
11. Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk 

av eksisterende tak til lokalbefolkningen.
12. Energiforsyning og –omlegging/effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål 

vurderes og utredes særskilt.
13. Inngrepsfrie naturområder vektlegges
14. Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres.
15. Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 

kommunen, jf. vannressurslovens § 11.
16. Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
17. Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal 
laksefjord.

18. Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, 
må utredes og vektlegges særskilt.

19. Det må vurderes om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med noen 
av kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- Finnmark til 
Vest- Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme og ikke minst 
bolyst i våre kommuner.

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

Øvrige kommunedelplaner og tema-/sektorplaner

1. Kommunedelplanene for ” Idrett og fysisk aktivitet” og ”klima og energi” rulleres i 
henhold til eget planprogram og som skissert i dette kapitlet. Kommunedelplan for 
Tanavassdraget og for vannforsyning rulleres ikke i perioden. Kommunedelplan for Tana 
som reisemålsutvikling (reiselivsplanen) rulleres ikke og utgår. Tiltakene inngår i 
kommuneplanens handlingsdel som rulleres årlig.

2. Tema-/sektorplaner rulleres slik det fremgår av tabell oversikten i kapittel 7 og 8.

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

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

2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel må komme i gang og rulleres da eksisterende 



Side 9 av 35

plan er utdatert. Her må følgende temaer drøftes:
- Finne å regulere egnede arealer for motorsport
- tilrettelegging for hyttebygging
- gammer

Kommunestyret ber administrasjonen om å starte med plan for rekruttering av arbeidskraft innen 
utgangen av 2013. Finansiering innvilges over neste års budsjett. Denne planen skal i første 
omgang omfatte kommunen som organisasjon og ikke kommunen som samfunn. Rekruttering 
av arbeidskraft relatert til kommunen som samfunn tas opp ved neste rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Forslag nr. 1: V v/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag:

Kommuneplanens arealdel:

Punkt 5: 
Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for fritids- og/eller 
boligbebyggelse. Dette for å imøtekomme de som ønsker å etablere seg utenfor 
sentrumsområdet og da gjerne på sine barndomstrakter. 

Punkt 6:
Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig hyttebygging.

Punkt 17: 
Strykes. Tanafjorden bevares fri for oppdrettsanlegg.

V v/Karen Inga Vars ba om at forslaget oversendes til formannskapet uten 
realitetsbehandling. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen, SV 
v/Laura Kjølås, SfP/NSR v/Ánde Trosten og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Til punktene 2 til og med 20 i kommuneplanens arealdel. 
Kommunestyret i Tana vil presisere at punktene er å oppfatte som veiledende for det videre 
arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

(etter at forslaget var innlevert ble det endret fra ”1 til og med 20” til ”2 til og med 20” i 1. 
setning)

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk fellesforslag. 

H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:

1. Kommunestyret prioriterer en videreføring av arbeidet med revidering av kommuneplanens 
arealdel i sin helhet, i den inneværende kommunestyreperioden. 

Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn der det er naturlig. Der det ikke er samsvar i 
Kommuneplanens samfunnsdel med vedtatte planer, bes formannskapet fremme forslag til 
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rullering av de berørte deler av kommuneplanens samfunnsdel.

Alternativt kan den verbale del i arealdelen beskrive aktuelle tiltak der det er naturlig.

Kommuneplanens arealdel:
Forslag til punktene 1 – 20 gies følgende endringer:
Pkt. 1 – 3 tiltres
Pkt. 4 må vurderes i forhold til tidligere vedtak om bruk av arealene langs Tanavassdraget og E6 
i  forhold til utbyggingsformål.

Pkt. 5 – 7 tiltres

Pkt 8 – Nytt tilleggsforslag
Tidligere dyrka arealer som ligger brakk kan bebygges. Dyrka arealer skal ikke bygges 
ned og reindriftas arealer skal sikres. 

Pkt. 9 tiltres

Pkt. 10 Nytt endringsforslag.
Arealer båndlagt til eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i 
plankartet. Fremtidige arealer fysisk aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål 
må båndlegges til dette formål.

Pkt 11 og 12  tiltres.

Pkt 13, 14 og 15 utgår.

Pkt. 16 – 18 tiltres.

Nytt pkt. 19.
Det etableres en interkommunal snøscooterløype med noen av kommunene i 
Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- Finnmark til Vest-
Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme og ikke minst 
bolyst i våre kommuner.

Nytt pkt. 20.
Det etableres et samarbeide med nabokommunene om å sammenføye etablerte åpne 
barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt samarbeid vil føre til lettere 
tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og dermed øke trivsel og 
bolyst.

Kommuneplanens samfunnsdel.
1. Mindre endringer i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogrammet tas opp 

gjennom de ”ordinære” planprosessene i forhold til årlig rullering av handlingsprogrammet

2. Kommunestyret anser det som svært viktig at den kommunale planstrategien er i samsvar 
med den  regionale planstrategien, og avventer det videre arbeid inntil den  regionale 
planstrategien er sendt på høring.

Overordnet ROS-analyse
Kommunestyret ber formannskapet snarest vurdere nærmere om en begrenset rullering av de 
mest nødvendige deler av en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse kan utføres som del av et 
kommende planarbeid. Det bør også særskilt vurderes om en slik rullering skal gjennomføres 
som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven
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Folkehelse
Kommunestyret ønsker å praktisere betydelig større fokus på folkehelse i alt av planarbeid. Det 
forventes at både formannskap og hovedutvalgene involveres og ansvarliggjøres innenfor sine 
respektive ansvarsområder, og fremlegger forslag på overordnede mål og strategier for 
folkehelsearbeidet til kommunestyret. Folkehelse berører mange sektorer og områder i 
kommuneplanen og integreres i kommuneplanens samfunnsdel på alle områdene i planen der 
det er naturlig.

H v/Kåre Breivik trakk sitt forslag. 

H v/Kåre Breivik fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til neste KST-møte. Framlagte forslag oversendes til formannskapet uten 
realitetsbehandling. 

Forslag nr. 3: Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Per Ivar 
Henriksen, SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR v/Ánde Trosten, Fe/Ol v/Hartvik Hansen og SP 
v/Nancy Porsanger Anti:

Til punktene 2 til og med 20 i kommuneplanens arealdel. 
Kommunestyret i Tana vil presisere at punktene er å oppfatte som innspill for det videre arbeidet 
med kommuneplanens arealdel. Øvrige innspill tas også med i det videre arbeidet. 

Forslag nr. 2: H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:

1. Kommunestyret prioriterer en videreføring av arbeidet med revidering av kommuneplanens 
arealdel i sin helhet, i den inneværende kommunestyreperioden. 

Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn der det er naturlig. Der det ikke er samsvar i 
Kommuneplanens samfunnsdel med vedtatte planer, bes formannskapet fremme forslag til 
rullering av de berørte deler av kommuneplanens samfunnsdel.

Alternativt kan den verbale del i arealdelen beskrive aktuelle tiltak der det er naturlig.

Innspill til kommuneplanens arealdel:
Forslag til punktene 1 – 20 gies følgende endringer:
Pkt. 1 – 3 tiltres
Pkt. 4 må vurderes i forhold til tidligere vedtak om bruk av arealene langs Tanavassdraget og E6 
i forhold til utbyggingsformål.

Pkt. 5 – 7 tiltres

Pkt 8 – Nytt tilleggsforslag
Tidligere dyrka arealer som ligger brakk kan bebygges. Dyrka arealer skal ikke bygges 
ned og reindriftas arealer skal sikres. 

Pkt. 9 tiltres
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Pkt. 10 Nytt endringsforslag.
Arealer båndlagt til eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i 
plankartet. Fremtidige arealer fysisk aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål 
må båndlegges til dette formål.

Pkt 11 og 12 tiltres.

Pkt 13, 14 og 15 utgår.

Pkt. 16 – 18 tiltres.

Nytt pkt. 19.
Det etableres en interkommunal snøscooterløype med noen av kommunene i 
Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- Finnmark til Vest-
Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme og ikke minst 
bolyst i våre kommuner.

Nytt pkt. 20.
Det etableres et samarbeide med nabokommunene om å sammenføye etablerte åpne 
barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt samarbeid vil føre til lettere 
tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og dermed øke trivsel og 
bolyst.

Tillegg til formannskapets innstilling på fire punkt.
Kommuneplanens samfunnsdel.
5. Mindre endringer i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogrammet tas opp 

gjennom de ”ordinære” planprosessene i forhold til årlig rullering av handlingsprogrammet

6. Kommunestyret anser det som svært viktig at den kommunale planstrategien er i samsvar 
med den regionale planstrategien.

Overordnet ROS-analyse
Kommunestyret ber formannskapet snarest vurdere nærmere om en begrenset rullering av de 
mest nødvendige deler av en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse kan utføres som del av et 
kommende planarbeid. Det bør også særskilt vurderes om en slik rullering skal gjennomføres 
som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven

Folkehelse
Kommunestyret ønsker å praktisere betydelig større fokus på folkehelse i alt av planarbeid. Det 
forventes at både formannskap og hovedutvalgene involveres og ansvarliggjøres innenfor sine 
respektive ansvarsområder, og fremlegger forslag på overordnede mål og strategier for 
folkehelsearbeidet til kommunestyret. Folkehelse berører mange sektorer og områder i 
kommuneplanen og integreres i kommuneplanens samfunnsdel på alle områdene i planen der 
det er naturlig.

Votering
Utsettelsesforslag fra H v/Kåre Breivik: Falt med 4 mot 16 stemmer. 

Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.  
Innspill til formannskapet: Forslag fra V (kommuneplanens arealdel): Enstemmig vedtatt. 

      Forslag fra H (kommuneplanens arealdel): Enstemmig vedtatt.  
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Forslag nr. 2: Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 5: Enstemmig vedtatt. 
Pkt. 6: Enstemmig vedtatt. 
Siste to avsnitt: Enstemmig vedtatt. 

Forslag nr. 3: Enstemmig vedtatt. 
Hele planen vedtas som helhet: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1. Kommunestyret prioriterer en videreføring av arbeidet med revidering av kommuneplanens 

arealdel i sin helhet, i den inneværende kommunestyreperioden. 

Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn der det er naturlig. Der det ikke er samsvar i 
Kommuneplanens samfunnsdel med vedtatte planer, bes formannskapet fremme forslag til 
rullering av de berørte deler av kommuneplanens samfunnsdel.

Alternativt kan den verbale del i arealdelen beskrive aktuelle tiltak der det er naturlig.

Overordnet ROS-analyse
Kommunestyret ber formannskapet snarest vurdere nærmere om en begrenset rullering av de 
mest nødvendige deler av en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse kan utføres som del av et 
kommende planarbeid. Det bør også særskilt vurderes om en slik rullering skal gjennomføres 
som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven

Folkehelse
Kommunestyret ønsker å praktisere betydelig større fokus på folkehelse i alt av planarbeid. Det 
forventes at både formannskap og hovedutvalgene involveres og ansvarliggjøres innenfor sine 
respektive ansvarsområder, og fremlegger forslag på overordnede mål og strategier for 
folkehelsearbeidet til kommunestyret. Folkehelse berører mange sektorer og områder i 
kommuneplanen og integreres i kommuneplanens samfunnsdel på alle områdene i planen der 
det er naturlig.

Til punktene 2 til og med 20 i kommuneplanens arealdel. 
Kommunestyret i Tana vil presisere at punktene er å oppfatte som innspill for det videre arbeidet 
med kommuneplanens arealdel. 

Øvrige innspill tas også med i det videre arbeidet. 

Kommunal planstrategi 2012-2015 vedtas slik:

Kommuneplanens samfunnsdel:

1. Kommuneplanens samfunnsdel av 2008-2019 videreføres uten fullstendig rullering til å 
omfatte perioden 2012-2023. 

2. Situasjonsbeskrivelsen i planstrategien 2012-2015 erstatter situasjonsbeskrivelsen i 
kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023.

3. Tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel tas ut. Disse fremgår i kommuneplanens 
handlingsdel.
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4. Eventuelle endringer i planen knyttet til langsiktige mål og strategier foretas i forbindelse 
med årlig rullering av kommuneplanens handlingsdel.

5. Mindre endringer i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogrammet tas opp 
gjennom de ”ordinære” planprosessene i forhold til årlig rullering av handlingsprogrammet

6. Kommunestyret anser det som svært viktig at den kommunale planstrategien er i samsvar 
med den regionale planstrategien.

Kommuneplanens arealdel:
1. Hele kommuneplanens arealdel 2002-2013 skal revideres

2. Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder 
a. Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.
b. Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse 
c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde

3. Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres
4. Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til 

utbyggingsformål.
5. Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for 

fritidsbebyggelse. Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle 
områder i tillegg til sentrumsnære områder.

6. Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og 
hyttebygging.

7. Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester 
for fritidsformål.

8. Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres.
9. Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes.
10. Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for 

fysisk aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av. 
11. Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk 

av eksisterende tak til lokalbefolkningen.
12. Energiforsyning og –omlegging/effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål 

vurderes og utredes særskilt.
13. Inngrepsfrie naturområder vektlegges
14. Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres.
15. Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 

kommunen, jf. vannressurslovens § 11.
16. Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
17. Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal 
laksefjord.

18. Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, 
må utredes og vektlegges særskilt.

19. Det må vurderes om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med noen 
av kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- Finnmark til 
Vest- Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme og ikke minst 
bolyst i våre kommuner.

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

1. Kommunedelplanene for ” Idrett og fysisk aktivitet” og ”klima og energi” rulleres i 
henhold til eget planprogram og som skissert i dette kapitlet. Kommunedelplan for 
Tanavassdraget og for vannforsyning rulleres ikke i perioden. Kommunedelplan for Tana 
som reisemålsutvikling (reiselivsplanen) rulleres ikke og utgår. Tiltakene inngår i 
kommuneplanens handlingsdel som rulleres årlig.

2. Tema-/sektorplaner rulleres slik det fremgår av tabell oversikten i kapittel 7 og 8.

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

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

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

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

Kommunestyret ber administrasjonen om å starte med plan for rekruttering av arbeidskraft innen 
utgangen av 2013. Finansiering innvilges over neste års budsjett. Denne planen skal i første 
omgang omfatte kommunen som organisasjon og ikke kommunen som samfunn. Rekruttering 
av arbeidskraft relatert til kommunen som samfunn tas opp ved neste rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Hele planen vedtas som helhet. 

PS 49/2012 Avtaler mellom Helse Finnmark HF og Tana kommune i forhold 
til samhandlingsreformen

Saksprotokoll saksnr. 49/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

Behandling
Brynli Ballari (H) ba kommunestyret vurdere hans habilitet i saken da han har saksutredet saken 
for administrasjonen. Ballari fratrådte mens kommunestyret vurderte hans habilitet. 
Kommunestyret erklærte enstemmig Ballari som inhabil i saken, jf. forvaltingslovens § 6 - 2. 
ledd (særegne forhold).

Karen Inga Vars (V) tiltrådte møtet kl. 14:00 (etter permisjon) under behandling av saken. Laura 
Kjølås (SV) tiltrådte møtet kl. 14:15 (etter permisjon) under behandling av saken. Varamedlem 
Per Magne Lille (SV) fratrådte fra samme tid. 

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

1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 
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tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.
2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 

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

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

4. Rådmannen holder HOU orientert om endringer i avtalene.

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende felles tilleggsforslag til HOUs innstilling fra SV 
v/Per Magne Lille, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SfP/NSR v/Ánde Trosten og AP v/Per Ivar 
Henriksen: 

Nytt punkt 5:
Tana kommune vil i sitt folkehelsearbeid ha et spesielt fokus på helseforebyggende arbeid blant 
barn og unge.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: 

Tana kommune vil at det i samarbeidsavtalen tas inn et nytt punkt 5 om at intensjonen i 
samelovens språkregler tas med. Kommunen vil og be KS Finnmark om å ta hensyn til det. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk sitt forslag.

H v/Bjørn Breivik fremmet følgende endringsforslag: 

Nytt punkt 4: 
Rådmannen referer alle endringer i avtalen for kommunestyret. 

SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet følgende tilleggsforslag:

Tilleggspunkt 5.1 Ved langtidsfravær skal det leies inn jordmorvikar. 

SP v/Nancy Porsanger Anti trakk sitt forslag. Kopi sendes HOU. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag til HOUs innstilling: 

Tana kommune ønsker at intensjonene i samelovens språkregler følges opp i avtalene. 
Kommunen vil og be KS Finnmark om å ta hensyn til dette i sine revideringer av avtalene. 

SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet følgende tilleggsforslag: 

For å oppfylle avtalen om jordmortjeneste må det innarbeides en ordning for å få leid inn vikar 
for jordmor ved langtidsfravær. 
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Nytt punkt:
Tana kommunestyre oppfatter punkt 5.1 i tjenesteavtale nr. 8 slik at kommunen alltid skal ha et 
jordmortjenestetilbud tilgjengelig. 

Votering
- HOUs innstilling pkt. 1 – 3: Enstemmig vedtatt.  
- Endringsforslag fra H v/Bjørn Breivik ble satt opp mot pkt 4 i HOUs innstilling: 

Endringsforslag fra H enstemmig vedtatt. 
- Fellesforslag fra SV v/Per Magne Lille, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SfP/NSR v/Ánde 

Trosten og AP v/Per Ivar Henriksen: Enstemmig vedtatt. 
- Tilleggsforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen: Enstemmig vedtatt. 
- Tilleggsforslag fra SP v/Nancy Porsanger Anti: Enstemmig vedtatt. 

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

tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.
2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 

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

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

4. Rådmannen referer alle endringer i avtalen for kommunestyret. 
5. Tana kommune vil i sitt folkehelsearbeid ha et spesielt fokus på helseforebyggende arbeid 

blant barn og unge.
6. Tana kommune ønsker at intensjonene i samelovens språkregler følges opp i avtalene. 

Kommunen vil og be KS Finnmark om å ta hensyn til dette i sine revideringer av avtalene. 
7. Tana kommunestyre oppfatter punkt 5.1 i tjenesteavtale nr. 8 slik at kommunen alltid skal 

ha et jordmortjenestetilbud tilgjengelig. For å oppfylle avtalen om jordmortjenesten må det 
innarbeides en ordning for å få leid inn vikar for jordmor ved langtidsfravær.

PS 50/2012 Årsregnskap 2011 - Tana kommunale eiendomsselskap KF

Saksprotokoll saksnr. 50/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

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

Særregnskapet og årsberetningen 2011 vedtas som fremlagt. Av mindreforbruk på kr 1 086 
158,- overføres kr 750 000,- ubundet investeringsfond (se budsjett 2012, bidrag til årlige 
vedlikeholdsprosjekter) og kr 336 158,- avsettes til ekstraordinære låneavdrag. Godtgjøringer 
overfor styret i henhold til innhold i årsmelding under ”foretakets honorarer”.

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende tilleggsforslag:
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Kommunestyret godkjenner Tana Kommunale Eiendomsselskap KF`s årsregnskap for 2011, 
med følgende merknad:

1. Kommunestyret pålegger Tana Kommunale Eiendomsselskap KF å sette opp særregnskapet etter 
Forskrift for kommunale foretak for senere år.

2. Kommunestyret pålegger Tana Kommunale Eiendomsselskap KF i senere år å vise til detaljerte 
investeringsregnskap hvor det fremkommer tall for budsjetterte investeringer eller finansieringer 
av disse. 

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen, 
SV v/Laura Kjølås, SfP/NSR v/Ánde Trosten og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 

Kommunestyret pålegger Tana kommunale Eiendomsselskap KF å sette opp særregnskapet etter 
forskrift for kommunale foretak. 

Kommunestyret pålegger Tana kommunale Eiendomsselskap KF å avlegge årsregnskap som 
viser både regnskaps- og budsjettall. 

AP v/Per Ivar Henriksen trakk fellesforslaget. 

Votering
Styret i TKE sin innstilling: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra H v/Ellen K. Saba: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Særregnskapet og årsberetningen 2011 vedtas som fremlagt. Av mindreforbruk på kr 1 086 
158,- overføres kr 750 000,- ubundet investeringsfond (se budsjett 2012, bidrag til årlige 
vedlikeholdsprosjekter) og kr 336 158,- avsettes til ekstraordinære låneavdrag. Godtgjøringer 
overfor styret i henhold til innhold i årsmelding under ”foretakets honorarer”.

Kommunestyret godkjenner Tana Kommunale Eiendomsselskap KF`s årsregnskap for 2011, 
med følgende merknad:

1. Kommunestyret pålegger Tana Kommunale Eiendomsselskap KF å sette opp særregnskapet etter 
Forskrift for kommunale foretak for seinere år.

2. Kommunestyret pålegger Tana Kommunale Eiendomsselskap KF i senere år å vise til detaljerte 
investeringsregnskap hvor det fremkommer tall for budsjetterte investeringer eller finansieringer 
av disse. 
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PS 51/2012 Regnskap og årsberetning for Tana kommune 2011

Saksprotokoll saksnr. 51/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

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

Årsregnskapet og årsberetning for 2011 for Tana kommune godkjennes slik det foreligger. 
Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 476 633 settes av til disposisjonsfond.

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2011, med følgende merknader. 

1) Kommunestyret viser til regnskapets note 6 vedrørende kommunens lånegjeld, som er 
urovekkende høy.

2) Kommunestyret er oppmerksom på at selvkostregnskapet ikke inkluderer den kommunale 
feie - tjenesten. I regnskapsåret 2011 er tjenesten ikke utført i deler av kommunen. 
Kommunen har likevel fakturert innbyggerne for feie — tjeneste i 2011. Kommunestyret 
ber formannskapet fremme forslag på tiltak for å kompensere de som urettmessig har betalt 
avgiften

3) Kommunestyret viser for øvrig til kommunens driftsfond, kto. 2.51, som viser mange relativt gamle 
tilskudd som har stått urørt i flere år. Kommunestyret ber formannskapet om å foreta en 
gjennomgang for å konstatere om noen av midlene kan omdisponeres. 

Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 476.633.- settes av til disposisjonsfond og nedbetaling av lån.
Kr 250.000.- avsettes til disposisjonsfond, og kr 226.633.- brukes til nedbetaling av lån.

Votering
Det ble gjennomført punktvis votering:

- Forslag fra H v/Ellen K. Saba, første setning: Enstemmig vedtatt. 
- Forslag fra H v/Ellen K. Saba, pkt. 1: Enstemmig vedtatt.  
- Forslag fra H v/Ellen K. Saba, pkt. 2: Enstemmig vedtatt.  
- Forslag fra H v/Ellen K. Saba, pkt 3: Enstemmig vedtatt. 
- Forslag fra H v/Ellen K. Saba, siste avsnitt, ble satt opp mot siste setning i 

formannskapets innstilling: Forslag fra H falt med 5 mot 16 stemmer. 

Vedtak
Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2011, med følgende merknader. 

1) Kommunestyret viser til regnskapets note 6 vedrørende kommunens lånegjeld, som er 
urovekkende høy.
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2) Kommunestyret er oppmerksom på at selvkostregnskapet ikke inkluderer den kommunale 
feie - tjenesten. I regnskapsåret 2011 er tjenesten ikke utført i deler av kommunen. 
Kommunen har likevel fakturert innbyggerne for feie — tjeneste i 2011. Kommunestyret 
ber formannskapet fremme forslag på tiltak for å kompensere de som urettmessig har betalt 
avgiften

3) Kommunestyret viser for øvrig til kommunens driftsfond, kto. 2.51, som viser mange relativt gamle 
tilskudd som har stått urørt i flere år. Kommunestyret ber formannskapet om å foreta en 
gjennomgang for å konstatere om noen av midlene kan omdisponeres. 

Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 476 633 settes av til disposisjonsfond.

PS 52/2012 Tertialrapport 1. tertial 2012

Saksprotokoll saksnr. 52/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

Behandling
Ellen K. Saba (H) var ikke tilstede under voteringa av saken grunnet en kort permisjon.

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

Tertialrapport for 1. tertial 2012, tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tertialrapport for 1. tertial 2012, tas til orientering. 

PS 53/2012 Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune 2012-2016

Saksprotokoll saksnr. 53/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

Behandling
Ellen K. Saba (H) tiltrådte møtet igjen kl. 16:00 (etter en kort permisjon) under behandling av 
saken. 

John Øystein Jelti (AP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken grunnet 
fjøsstell, fra kl. 16:30 og for resten av møtet. 

Fred Johnsen (SP) og Gry Hege Lille (Fe/Ol) ble begge enstemmig innvilget permisjon under 
behandling av saken grunnet deltakelse på skoleavslutning, fra kl. 17:40 og for resten av møtet. 
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet miljø-, landbruks og utmarksutvalget innstilling:

Tana har store, fornybare, utmarksressurser over hele kommunen. Disse utgjør selve grunnlaget 
for den spredte bosettingen med næringer, språk og samfunnsliv. 

Tana kommune mener at ivaretakelse og utvikling av høstingstradisjonene vil ha stor betydning 
for innbyggernes bolyst og økonomi også i fremtiden. Tana kommune vil derfor gi 
utmarksnæringene, både tradisjonell høsting og nyere aktiviteter, høyere prioritet.  
Tana kommune har i arbeidet med utmarksplanen fått en rekke innspill som forteller om 
muligheter for økt aktivitet og verdiskaping basert på utmarksressursene. Det har også 
fremkommet opplysninger om forhold som innbyggerne opplever som hindringer. Tana 
kommune vil gripe fatt i disse utfordringene på en konstruktiv måte.

Tana kommune vil i planperioden medvirke til at tradisjonelle bruksområder sikres som et gode 
for innbyggerne.  I tillegg vil kommunen forsøke å fjerne eventuelle hindringer knyttet til 
innbyggernes muligheter for høsting i utmarka. 

Sammen med lokale, regionale og sentrale fagmiljø og myndigheter, vil kommunen sette inn 
tiltak som kan øke verdiskapingen og lønnsomheten basert på aktiviteter i utmarksområdene. 
Kommunen vil herunder ta initiativ til oppstart av et 3-årig forsøk med ny, lokal 
forvaltningsmodell. Videre vil kommunen utforme en utviklingsplan for fisketurisme i 
kombinasjon med næringsfiske i utvalgte vann, samt initiere et 4-årig prosjekt med fokus på 
foredling, markedsføring og salg av lokal mat. 

I tillegg vil kommunen sette inn tiltak og virkemidler som kan gi utmarksutøvere bedre vilkår 
for bærekraftig høsting og utnyttelse av utmarksressursene i Tana. Kommunen vil i den 
sammenheng gjennomgå egne regelverk og retningslinjer på området.

Tanas beliggenhet, bosettingsstruktur og næringsmessige mangfold gjør at det vil være naturlig 
å etablere et kompetansesenter for utmarksnæringer i vår kommune. Kommunen vil ta initiativ 
til å få opprettet et slikt senter.

De foreslåtte tiltak for perioden 2012 – 2016 anslås å ha en finansiell ramme på ca. kr 2,8 mill 
kroner, for kommunen i underkant av kr 500.000,-. Egenandelen i utmarksplanens foreslåtte 
tiltak innarbeides i kommunens budsjetter.

Endring til tiltaksrealisering:
 a ) Forsøk med ny forvaltningsmodell flyttes til fase 2 med oppstart primo 2014.

 b ) Nettverksbygging blant utmarksutøvere flyttes til fase 1 og slås sammen med tiltaket 
”Kartlegge antall utmarksutøvere i Tana og omfang av utmarksutøveres høsting”.

Mearrádus: Mearrádusevttohus gielddastivrii
Deanus leat ollu, ođasmuvvi luondduriggodagat miehtá gieldda. Dát leat iešalddis vuođđun 
bieđggus ássamii oktan ealáhusain, gielain ja servodateallimin. 

Deanu gielda oaivvilda ahte luondduriggodagaid ávkkástallama gáhttemis ja ovddideamis lea 
stuorra mearkkašupmi ássiid ássanmillii ja ekonomiijii maiddái boahtteáiggis. Danin áigu gielda 
eambbo vuoruhit meahcástanealáhusaid, sihke árbevirolaš ja ođđasat doaimmaid. 
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Deanu gielda lea meahcástanplána barggadettiin ožžon máŋga cealkámuša mat muitalit 
vejolašvuođaid birra lasihit doaimmaid ja árvoháhkama main luondduriggodagat leat vuođđun. 
Leat maiddái boahtán dieđut áššiid birra mat ássiid mielas leat heađuštussan. Deanu gielda áigu 
gieđahallagoahtit dáid hástalusaid konstruktiivalaččat. 

Deanu gielda áigu plánaáigodagas váikkuhit dasa ahte árbevirolaš ávkkástallanguovllut 
sihkkarastojit buorrin ássiide. Dasa lassin áigu gielda geahččalit jávkadit heađuštusaid mat 
laktásit ássiid vejolašvuođaide ávkkástallat luonddu. 

Ovttas báikkálaš, regionála ja guovddáš fágabirrasiiguin ja eiseválddiiguin áigu gielda bidjat 
johtui doaibmabijuid mat sáhttet loktet meahcceguovllu doaimmaid árvoháhkama ja 
gánnáhahttivuođa. Dán olis gielda áigu álggahit ođđa 3-jagi geahččalanmodealla, mii lea 
báikkálaš hálddašanmodealla. Lassin áigu gielda hábmet ovdánanplána mii guoská 
guolástanturismii kombinašuvnnain ealáhusguolástemiin viissis jávrriin, ja maiddái álggahit 4-
jagi prošeavtta mii deattuha báikkálaš borramuša náláštuhttima, márkanfievrrideami ja 
vuovdima. 

Dasa lassin gielda áigu bidjat johtui doaibmabijuid ja gaskaomiid mat addet meahcásteddjiide 
buoret eavttuid ceavzilis luondduriggodagaid ávkkástallamii Deanus. Dan olis áigu gielda 
árvvoštallat gieldda iežas njuolggadusaid ja váldonjuolggadusaid mat gusket dása. 

Deanu sajádat, ássanhámádat ja ealáhuslaš valljodat dahká ahte livččii lunddolaš ásahit 
meahcástanealáhusaid gealboguovddáža min gildii. Gielda áigu váldit initiatiivva ásahit dákkár 
guovddáža. 

Evttohuvvon doaibmabijuin áigodahkii 2012 – 2016 rehkenasto leat ruđalašrámma sullii 2,8 
miljovnna kruvnnu, gildii veahá vuollái 500.000,- kr. Meahcástanplána evttohuvvon 
doaibmabijuid iežasoassi ovttaiduvvo gieldda bušeahtain. 

Rievdadus doaibmabidjorealiseremii:
a) Geahččaleapmi ođđa hálddašanmodeallain sirdo 2. muddui, ja álggahuvvo álgo 2014.

á) Meahcásteddjiid fierpmádathuksen sirdo 1. muddui ja časko oktii doaibmabijuin “Kártet man 
ollu meahcásteaddjit leat Deanus ja man ollu meahcásteaddjit ávkkástallet luonddu”.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen, SV 
v/Laura Kjølås, SfP/NSR v/Ánde Trosten og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Tana har store, fornybare, utmarksressurser over hele kommunen. Disse utgjør selve grunnlaget 
for den spredte bosettingen med næringer, høstingstradisjon, språk og samfunnsliv. 

Tana kommune mener at ivaretakelse og utvikling av høstingstradisjonene vil ha stor betydning 
for innbyggernes, trivsel bolyst og økonomi også i fremtiden. Tana kommune vil derfor gi 
utmarkshøstinga og utmarksnæringene, både tradisjonell høsting og nyere aktiviteter, høyere 
prioritet.

Tana kommune vil også at kommunens innbyggere skal kunne drive med tradisjonsbasert 
utmarkshøsting for å utnytte de fornybare utmarksressursene både for salg, videreforedling og til 
egen naturalhusholdning. Tana kommune vil arbeide for at omsetningskravet til 
utmarksvirksomhet settes lavere eller likt med det som for landbruket regnes som næring. Det 
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må i tillegg tas i betraktning det utøverne og familiene tar til eget forbruk og som også gir seg 
utslag i den totale årsinntekten.

Tana kommune har i arbeidet med utmarksplanen fått en rekke innspill som forteller om 
muligheter for økt aktivitet og verdiskaping basert på utmarksressursene. Det har også 
fremkommet opplysninger om forhold som innbyggerne opplever som hindringer. Tana 
kommune vil gripe fatt i disse utfordringene på en konstruktiv måte.

Tana kommune vil i planperioden medvirke til at tradisjonelle bruksområder sikres som et gode 
for innbyggerne.  I tillegg vil kommunen forsøke å fjerne eventuelle hindringer knyttet til 
innbyggernes muligheter for høsting i utmarka. 

Sammen med lokale, regionale og sentrale fagmiljø og myndigheter, vil kommunen sette inn 
tiltak som kan øke verdiskapingen og lønnsomheten basert på aktiviteter i utmarksområdene. 
Kommunen vil herunder ta initiativ til oppstart av et 3-årig forsøk med ny, lokal 
forvaltningsmodell. Videre vil kommunen utforme en utviklingsplan for fisketurisme i 
kombinasjon med næringsfiske i utvalgte vann, samt initiere et 4-årig prosjekt med fokus på 
foredling, markedsføring og salg av lokal mat. 

I tillegg vil kommunen sette inn tiltak og virkemidler som kan gi utmarksutøvere bedre vilkår 
for bærekraftig høsting og utnyttelse av utmarksressursene i Tana. Kommunen vil i den 
sammenheng gjennomgå egne regelverk og retningslinjer på området.

Tanas beliggenhet, bosettingsstruktur og næringsmessige mangfold gjør at det vil være naturlig 
å etablere et kompetansesenter for utmarkshøsting og utmarksnæringer i vår kommune. 
Kommunen vil ta initiativ til å få opprettet et slikt senter.

De foreslåtte tiltak for perioden 2012 – 2016 anslås å ha en finansiell ramme på ca. kr 2,8 mill 
kroner, for kommunen i underkant av kr 500.000,-. Egenandelen i utmarksplanens foreslåtte 
tiltak innarbeides i kommunens budsjetter.

Endring til tiltaksrealisering:
a ) Forsøk med ny forvaltningsmodell flyttes til fase 2 med oppstart primo 2014.

b ) Nettverksbygging blant utmarksutøvere flyttes til fase 1 og slås sammen med tiltaket 
”Kartlegge antall utmarksutøvere i Tana og omfang av utmarksutøveres høsting”.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk fellesforslaget. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag:

Tilleggsavsnitt:
Kommunen må også ta initiativ til å få ungdom med i aktivt meahccásteapmi/utmarkshøsting og 
friluftsliv. Det må tas hensyn til lokale tradisjoner for å videreføre det til kommende 
generasjoner. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk sitt forslag. 

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag: 
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Tana har store, fornybare, utmarksressurser over hele kommunen. Disse utgjør selve grunnlaget 
for den spredte bosettingen med næringer, språk og samfunnsliv.

Tana kommune mener at ivaretakelse og utvikling av høstingstradisjonene vil ha stor betydning 
for innbyggernes bolyst og økonomi også i fremtiden. Tana kommune vil derfor gi
tradisjonell høstingskultur, herunder den samiske kulturen og utmarksnæringene høyere 
prioritet.

Tana kommune har i arbeidet med utmarksplanen fått en rekke innspill som forteller om
muligheter for økt aktivitet og verdiskaping basert på utmarksressursene. Det har også
fremkommet opplysninger om forhold som innbyggerne opplever som hindringer. Tana
kommune vil jobbe for regelendringer som bidrar til bedre vilkår for nettopp ivaretakelse av 
tradisjonell høstningskultur og at hindringene for utførelser av disse fjernes.

Tana kommune vil i planperioden medvirke til at tradisjonelle bruksområder sikres som et gode 
for innbyggerne. 

Sammen med lokale, regionale og sentrale fagmiljø og myndigheter, vil kommunen sette inn
tiltak som kan øke verdiskapingen og lønnsomheten basert på aktiviteter i utmarksområdene.

Kommunen vil herunder ta initiativ til oppstart av et 3-årig forsøk med ny, lokal
forvaltningsmodell. Videre vil kommunen utforme en utviklingsplan for fisketurisme i
kombinasjon med næringsfiske i utvalgte vann, samt initiere et 4-årig prosjekt med fokus på
foredling, markedsføring og salg av lokal mat. 

I tillegg vil kommunen sette inn tiltak og virkemidler som kan gi utmarksutøvere bedre vilkår 
for bærekraftig høsting og utnyttelse av utmarksressursene i Tana. Kommunen vil i den 
sammenheng gjennomgå egne regelverk og retningslinjer på området.

Tanas beliggenhet, bosettingsstruktur og næringsmessige mangfold gjør at det vil være naturlig 
å etablere et kompetansesenter for utmarksnæringer i vår kommune. Kommunen vil ta initiativ 
til å få opprettet et slikt senter.

De foreslåtte tiltak for perioden 2012 – 2016 anslås å ha en finansiell ramme på ca. kr 2,8 mill
kroner, for kommunen i underkant av kr 500.000,-. Egenandelen i utmarksplanens foreslåtte 
tiltak innarbeides i kommunens budsjetter.

V v/Karen Inga Vars trakk sitt forslag. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen, SV 
v/Laura Kjølås, SfP/NSR v/Ánde Trosten, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, V v/Karen Inga Vars og SP 
v/Nancy Porsanger Anti:

Tana har store, fornybare, utmarksressurser over hele kommunen. Disse utgjør selve grunnlaget 
for den spredte bosettingen med næringer, høstingstradisjon, språk og samfunnsliv.

Tana kommune mener at ivaretakelse og utvikling av høstingstradisjonene vil ha stor betydning 
for innbyggernes bolyst og økonomi også i fremtiden. Tana kommune vil derfor gi
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tradisjonell høstingskultur, herunder den samiske kulturen og utmarksnæringene høyere 
prioritet.

Tana kommune vil også at kommunens innbyggere skal kunne drive med tradisjonsbasert 
utmarkshøsting for å utnytte de fornybare utmarksressursene både for salg, videreforedling og til 
egen naturalhusholdning. Tana kommune vil arbeide for at omsetningskravet til 
utmarksvirksomhet settes lavere eller likt med det som for landbruket regnes som næring. Det 
må i tillegg tas i betraktning det utøverne og familiene tar til eget forbruk og som også gir seg 
utslag i den totale årsinntekten.

Tana kommune har i arbeidet med utmarksplanen fått en rekke innspill som forteller om
muligheter for økt aktivitet og verdiskaping basert på utmarksressursene. Det har også
fremkommet opplysninger om forhold som innbyggerne opplever som hindringer. Tana
kommune vil jobbe for regelendringer som bidrar til bedre vilkår for nettopp ivaretakelse av 
tradisjonell høstningskultur og at hindringene for utførelser av disse fjernes.

Tana kommune vil i planperioden medvirke til at tradisjonelle bruksområder sikres som et gode 
for innbyggerne. Kommunen må også ta initiativ til å få ungdom med i aktivt 
meahccásteapmi/utmarkshøsting og friluftsliv. Det må tas hensyn til lokale tradisjoner for å 
videreføre det til kommende generasjoner. 

Sammen med lokale, regionale og sentrale fagmiljø og myndigheter, vil kommunen arbeide for 
etablering av tiltak som kan øke verdiskapingen og lønnsomheten basert på aktiviteter i 
utmarksområdene.

Kommunen vil herunder ta initiativ til oppstart av et 3-årig forsøk med ny, lokal
forvaltningsmodell. Videre vil kommunen utforme en utviklingsplan for fisketurisme i
kombinasjon med næringsfiske i utvalgte vann, samt initiere et 4-årig prosjekt med fokus på
foredling, markedsføring og salg av lokal mat. 

I tillegg vil kommunen arbeide for etablering av tiltak og virkemidler som kan gi 
utmarksutøvere bedre vilkår for bærekraftig høsting og utnyttelse av utmarksressursene i Tana. 
Kommunen vil i den sammenheng gjennomgå egne regelverk og retningslinjer på området.

Tanas beliggenhet, bosettingsstruktur og næringsmessige mangfold gjør at det vil være naturlig 
å etablere et kompetansesenter for utmarkshøsting og utmarksnæringer i vår kommune. 
Kommunen vil ta initiativ til å få opprettet et slikt senter.

De foreslåtte tiltak for perioden 2012 – 2016 anslås å ha en finansiell ramme på ca. kr 2,8 mill
kroner, for kommunen i underkant av kr 500.000,-. Egenandelen i utmarksplanens foreslåtte 
tiltak innarbeides i kommunens budsjetter. Prosjektene iverksettes med forbehold om 
tilstrekkelig ekstern finansiering. 

Endring til tiltaksrealisering:
a ) Forsøk med ny forvaltningsmodell flyttes til fase 2 med oppstart primo 2014.

b ) Nettverksbygging blant utmarksutøvere flyttes til fase 1 og slås sammen med tiltaket 
”Kartlegge antall utmarksutøvere i Tana og omfang av utmarksutøveres høsting”.
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Votering
Fellesforslaget fra AP v/Per Ivar Henriksen, SV v/Laura Kjølås, SfP/NSR v/Ánde Trosten, 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen, V v/Karen Inga Vars og SP v/Nancy Porsanger Anti ble satt opp mot 
MLUs innstilling: Fellesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak
Tana har store, fornybare, utmarksressurser over hele kommunen. Disse utgjør selve grunnlaget 
for den spredte bosettingen med næringer, høstingstradisjon, språk og samfunnsliv.

Tana kommune mener at ivaretakelse og utvikling av høstingstradisjonene vil ha stor betydning 
for innbyggernes bolyst og økonomi også i fremtiden. Tana kommune vil derfor gi
tradisjonell høstingskultur, herunder den samiske kulturen og utmarksnæringene høyere 
prioritet.

Tana kommune vil også at kommunens innbyggere skal kunne drive med tradisjonsbasert 
utmarkshøsting for å utnytte de fornybare utmarksressursene både for salg, videreforedling og til 
egen naturalhusholdning. Tana kommune vil arbeide for at omsetningskravet til 
utmarksvirksomhet settes lavere eller likt med det som for landbruket regnes som næring. Det 
må i tillegg tas i betraktning det utøverne og familiene tar til eget forbruk og som også gir seg 
utslag i den totale årsinntekten.

Tana kommune har i arbeidet med utmarksplanen fått en rekke innspill som forteller om
muligheter for økt aktivitet og verdiskaping basert på utmarksressursene. Det har også
fremkommet opplysninger om forhold som innbyggerne opplever som hindringer. Tana
kommune vil jobbe for regelendringer som bidrar til bedre vilkår for nettopp ivaretakelse av 
tradisjonell høstningskultur og at hindringene for utførelser av disse fjernes.

Tana kommune vil i planperioden medvirke til at tradisjonelle bruksområder sikres som et gode 
for innbyggerne. Kommunen må også ta initiativ til å få ungdom med i aktivt 
meahccásteapmi/utmarkshøsting og friluftsliv. Det må tas hensyn til lokale tradisjoner for å 
videreføre det til kommende generasjoner. 

Sammen med lokale, regionale og sentrale fagmiljø og myndigheter, vil kommunen arbeide for 
etablering av tiltak som kan øke verdiskapingen og lønnsomheten basert på aktiviteter i 
utmarksområdene.

Kommunen vil herunder ta initiativ til oppstart av et 3-årig forsøk med ny, lokal
forvaltningsmodell. Videre vil kommunen utforme en utviklingsplan for fisketurisme i
kombinasjon med næringsfiske i utvalgte vann, samt initiere et 4-årig prosjekt med fokus på
foredling, markedsføring og salg av lokal mat. 

I tillegg vil kommunen arbeide for etablering av tiltak og virkemidler som kan gi 
utmarksutøvere bedre vilkår for bærekraftig høsting og utnyttelse av utmarksressursene i Tana. 
Kommunen vil i den sammenheng gjennomgå egne regelverk og retningslinjer på området.

Tanas beliggenhet, bosettingsstruktur og næringsmessige mangfold gjør at det vil være naturlig 
å etablere et kompetansesenter for utmarkshøsting og utmarksnæringer i vår kommune. 
Kommunen vil ta initiativ til å få opprettet et slikt senter.

De foreslåtte tiltak for perioden 2012 – 2016 anslås å ha en finansiell ramme på ca. kr 2,8 mill
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kroner, for kommunen i underkant av kr 500.000,-. Egenandelen i utmarksplanens foreslåtte 
tiltak innarbeides i kommunens budsjetter. Prosjektene iverksettes med forbehold om 
tilstrekkelig ekstern finansiering. 

Endring til tiltaksrealisering:
a ) Forsøk med ny forvaltningsmodell flyttes til fase 2 med oppstart primo 2014.

b ) Nettverksbygging blant utmarksutøvere flyttes til fase 1 og slås sammen med tiltaket 
”Kartlegge antall utmarksutøvere i Tana og omfang av utmarksutøveres høsting”.

PS 54/2012 Arctic Trail III - Vurdering av løypetraseer opp fra Tanaelva.

Saksprotokoll saksnr. 54/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet miljø- landbruks- og utmarksutvalgets innstilling: 

Miljø- landbruks- og utmarksutvalget anbefaler alternativ Skiippagurra og oversender saken til 
kommunestyret for vedtak.

Biras-, eanadoallo- ja meahcástanlávdegoddi evttoha molssaeavttu Skiippagurra, ja sádde ášši 
viidásat gielddastivrii mearrideapmái. 

H v/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret vedtar alternativ Skiippagurra. 

Det opparbeides en bredere veiskulder langs kommunal veg før traseen åpnes i boligfeltet 
(Skiippagurraveien).

Votering
Forslag fra H v/Kåre Breivik ble satt opp mot MLUs innstilling: Forslag fra H enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak
Kommunestyret vedtar alternativ Skiippagurra. 

Det opparbeides en bredere veiskulder langs kommunal veg før traseen åpnes i boligfeltet 
(Skiippagurraveien).
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PS 55/2012 Budsjettregulering

Saksprotokoll saksnr. 55/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

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

Årsbudsjettet for 2012 reguleres med følgende beløp:
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
10XX Økning i utgifter pol.nivå 100 000
11xx Turistinformasjon 75 000
1500 Lønnsøkning og advokathonorar 260 000
1600 Økonomi, seniortiltak 70 000
1820 Feil budsjettert premieavvik 2 100 000
5060 Stilling omplassert 150 000
9040 Feil utregnet minsteavdrag 1 500 000

Til disposisjon 445 000
Finansiering
Alle Lavere pensjon enn budjett -420 000
1800 Gruppeliv budsjettert feil -700 000
1800 Vakant stilling -150 000
5030 Barnevern -300 000
5060 Ressurskrevende brukere -1 400 000
6040 Budsjettert med for høy lønn -120 000
6100 Vakant stilling -70 000
6110 Budsjettert med for høy lønn -20 000
6050 Stilling med 20 % permisjon -90 000
9000 Økt skatteinngang -500 000
9050 Fond oppreisning -430 000
9050 Mindre lønnsvekst -500 000

SP v/Einar Johansen fremmet følgende tilleggsforslag: 

Som formannskapets innstilling til kommunestyret, med følgende tillegg:

Tilleggsbevilgning:
Flytting av skaterampe.   
Ungdomsrådet taes med på råd om plassering og utforming Kr. 100.000,-
Til vedlikehold jordbruksveier kr.  150.000,-
Rullestol/ rulleskibane, til Tana skiskytterlag kr.  700.000,-
Plan for gatelys, hvor langt er den kommet ? -------------------

Kr.950.000,-
Byggetrinn 2 Torhop kai reparasjon
overføres til havneutvalgets disposisjon kr. 500.000,-

Inndekning:
Bruk av disposisjonsfond kr. 950.000,-
Tilskudd Sametinget kr. 500.000,-
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SP v/Einar Johansen trakk sitt forslag.

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling fra AP 
v/Per Ivar Henriksen, SV v/Laura Kjølås, SfP/NSR v/Ánde Trosten og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Budsjettregulering

Endringsforslag til formannskapets innstilling:

Budsjettet reguleres ihht tabellen som dekkes over disposisjonsfond:
Ansvar Tekst beløp

Midler til å støtte etablering av Joddu kr 150 000
Oppgradering av kino i Tana til 3D kr 80 000
Gjennomføring av tiltak i utmarksplan for Tana kommune kr 60 000
Utredning/ utbedring nedkjøringsveier Polmak og 
Rustefjelbma kr 80 000

Sum utgiftsøkning kr 370 000

Det settes av midler for gjennomføring av tiltak i Utmarksplanen som har oppstart i løpet av 
siste halvdel 2012.

- tiltak 5 Kartlegging av antall utmarksutøvere og høstingsomfang, 
- tiltak 9 Nettverksbygging utmarksutøvere.
- tiltak 10 Gjennomgang av primærnæringsfond.

Det har vært utredet etablering av ”Joddu” et kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk 
kultur” i lang tid, helt siden 1997.  I denne utredningsperioden har det vært sterkt fokus på at 
man må få på plass et kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur. Prosjektet stoppet 
opp i 2009 på grunn av at laksebreveierne ved LBT trakk seg ut av samarbeidet, noe som 
medførte at noen av de viktigste lokale pådriverne manglet. Det er nå kommet et nytt initiativ 
hvor Tana fiskeforvaltning (TF) er en av pådriverne sammen med representanter for 
Kunnskapssenter for laks og vannmiljø i Namsos, Norsk villakssenter i Værdal med flere. Det er 
satt ned en arbeidsgruppe hvor man ser for seg et laksesenter som foreslås organisert som 1 
stiftelse, med 3 geografiske enheter: Tana, Namsos og Lærdal. Man er kommet så langt at man 
snart skal presentere ideen for politisk ledelse i miljøverndepartementet.

For Tana kommunes del er det viktig å støtte opp om dette arbeidet som gjør at vi kanskje har 
den beste muligheten til å få realisert Joddu i Tana kommune, derfor settes det av kr 150.000,-
for å støtte opp om dette arbeidet for inneværende år.

Soknediakon
Det settes ikke av midler gjennom budsjettreguleringen i denne omgang da man gjennom 
omdisponeringer innenfor eksisterende rammer er i stand til å ha tilbudet ut 2012. 
kommunestyret må imidlertid ta høyde for å øke bevillingen for budsjett 2013 med omkring 
80.000,- og videre i økonomiplanperioden.

AP v/Per Ivar Henriksen trakk fellesforslaget. 
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H v/Ellen K. Saba fremmet følgende forslag:

Budsjettregulering:
Aktivitets- og driftstilskudd til kommunenes idrettslag kr. 200 000,-
Idrettsråd kr.   20 000,-

H v/Ellen K. Saba trakk sitt forslag. 

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:

Budsjettregulering:
Oppgradering av kino i Tana. Administrasjonen bes utrede kostnader over nye stoler i kinosalen. 

FrP v/Rebeke Tapio trakk sitt forslag.

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag: 

Budsjettregulering

Det bevilges midler til opprusting av parkeringsplassene til de åpne skuter- og barmarksløypene 
i Sirma og på Ifjordfjellet v/Storelva. 

Parkeringsforholdene er uholdbare slik det er i dag. Parkeringsarealene er for små og uten fast 
masse/grunnlag er parkeringsplassene gjørmete. Det er også direkte trafikkfarlig med altfor 
mange biler, tilhengere med av og på lasting, parkert langs veien og inntil private innkjørsler. 

Det bevilges kr. 95 000,- til Sirma og kr. 120 000,- til Ifjord, Storelva.

V v/Karen Inga Vars trakk sitt forslag. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende felles endringsforslag fra AP v/Per Ivar 
Henriksen, SV v/Laura Kjølås, SfP/NSR v/Ánde Trosten, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, V v/Karen 
Inga Vars, FrP v/Rebeke Tapio, H v/Ellen K. Saba og SP v/Einar Johansen:

Budsjettregulering

Endringsforslag til formannskapets innstilling:

Budsjettet reguleres ihht tabellen som dekkes over disposisjonsfond:
Ansvar Tekst beløp

Til vedlikehold av jordbruksveier kr 100 000
Parkeringsplass i Sirma ved barmarkstraseen og skuterløype Kr 60 000
Oppgradering av kino i Tana til 3D kr 80 000
Gjennomføring av tiltak i utmarksplan for Tana kommune kr 60 000
Utredning/ utbedring nedkjøringsveier Polmak og kr 80 000
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Rustefjelbma 
Kommunalt aktivitets og driftstilskudd til idrettslag i 
kommunen Kr 200 000
Til idrettsrådet Kr 20 000

Sum utgiftsøkning Kr 600 000 

Kommunen må legge til rette for sykkelbane og flyttingen av skateparken. Planleggingen og 
utforming må skje i tett samarbeide med ungdomsrådet og idrettsrådet. 

Administrasjonen bes å utrede kostnader for nye stoler i kinosalen.

Oversikt/plan gatelys klargjøres slik at tiltak kan vurderes i forbindelse med budsjett for 2013

Det settes av midler for gjennomføring av tiltak i Utmarksplanen som har oppstart i løpet av 
siste halvdel 2012.

- tiltak 5 Kartlegging av antall utmarksutøvere og høstingsomfang, 
- tiltak 9 Nettverksbygging utmarksutøvere.
- tiltak 10 Gjennomgang av primærnæringsfond.

Det har vært utredet etablering av ”Joddu” et kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk
kultur” i lang tid, helt siden 1997.  I denne utredningsperioden har det vært sterkt fokus på at 
man må få på plass et kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur. Prosjektet stoppet 
opp i 2009 på grunn av at laksebreveierne ved LBT trakk seg ut av samarbeidet, noe som 
medførte at noen av de viktigste lokale pådriverne manglet. Det er nå kommet et nytt initiativ 
hvor Tana fiskeforvaltning (TF) er en av pådriverne sammen med representanter for 
Kunnskapssenter for laks og vannmiljø i Namsos, Norsk villakssenter i Værdal med flere. Det er 
satt ned en arbeidsgruppe hvor man ser for seg et laksesenter som foreslås organisert som 1 
stiftelse, med 3 geografiske enheter: Tana, Namsos og Lærdal. Man er kommet så langt at man 
snart skal presentere ideen for politisk ledelse i miljøverndepartementet.

For Tana kommunes del er det viktig å støtte opp om dette arbeidet som gjør at vi kanskje har 
den beste muligheten til å få realisert Joddu i Tana kommune, derfor benyttes tidligere avsatt 
beløp for å støtte opp om dette arbeidet for inneværende år.

Soknediakon
Det settes ikke av midler gjennom budsjettreguleringen i denne omgang da man gjennom 
omdisponeringer innenfor eksisterende rammer er i stand til å ha tilbudet ut 2012. 
kommunestyret må imidlertid ta høyde for å øke bevillingen for budsjett 2013 med omkring 
80.000,- og videre i økonomiplanperioden.

Kai i Torhop – reparasjon
Omdisponering av tilskudd kr 500.000,- fra Sametinget gitt til kai og flytebrygge benyttes til 
reparasjon av kai i Torhop. Havneutvalget disponerer dette.

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 
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Fellesforslaget fra AP v/Per Ivar Henriksen, SV v/Laura Kjølås, SfP/NSR v/Ánde Trosten, 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen, V v/Karen Inga Vars, FrP v/Rebeke Tapio, H v/Ellen K. Saba og SP 
v/Einar Johansen: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Årsbudsjettet for 2012 reguleres med følgende beløp:
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
10XX Økning i utgifter pol.nivå 100 000
11xx Turistinformasjon 75 000
1500 Lønnsøkning og advokathonorar 260 000
1600 Økonomi, seniortiltak 70 000
1820 Feil budsjettert premieavvik 2 100 000
5060 Stilling omplassert 150 000
9040 Feil utregnet minsteavdrag 1 500 000

Til disposisjon 445 000
Finansiering
Alle Lavere pensjon enn budjett -420 000
1800 Gruppeliv budsjettert feil -700 000
1800 Vakant stilling -150 000
5030 Barnevern -300 000
5060 Ressurskrevende brukere -1 400 000
6040 Budsjettert med for høy lønn -120 000
6100 Vakant stilling -70 000
6110 Budsjettert med for høy lønn -20 000
6050 Stilling med 20 % permisjon -90 000
9000 Økt skatteinngang -500 000
9050 Fond oppreisning -430 000
9050 Mindre lønnsvekst -500 000

Endringsforslag til formannskapets innstilling:

Budsjettet reguleres ihht tabellen som dekkes over disposisjonsfond:
Ansvar Tekst beløp

Til vedlikehold av jordbruksveier kr 100 000
Parkeringsplass i Sirma ved barmarkstraseen og skuterløype Kr 60 000
Oppgradering av kino i Tana til 3D kr 80 000
Gjennomføring av tiltak i utmarksplan for Tana kommune kr 60 000
Utredning/ utbedring nedkjøringsveier Polmak og 
Rustefjelbma kr 80 000
Kommunalt aktivitets og driftstilskudd til idrettslag i 
kommunen Kr 200 000
Til idrettsrådet Kr 20 000

Sum utgiftsøkning Kr 600 000 



Side 33 av 35

Kommunen må legge til rette for sykkelbane og flyttingen av skateparken. Planleggingen og 
utforming må skje i tett samarbeide med ungdomsrådet og idrettsrådet. 

Administrasjonen bes å utrede kostnader for nye stoler i kinosalen.

Oversikt/plan gatelys klargjøres slik at tiltak kan vurderes i forbindelse med budsjett for 2013

Det settes av midler for gjennomføring av tiltak i Utmarksplanen som har oppstart i løpet av 
siste halvdel 2012.

- tiltak 5 Kartlegging av antall utmarksutøvere og høstingsomfang, 
- tiltak 9 Nettverksbygging utmarksutøvere.
- tiltak 10 Gjennomgang av primærnæringsfond.

Det har vært utredet etablering av ”Joddu” et kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk 
kultur” i lang tid, helt siden 1997.  I denne utredningsperioden har det vært sterkt fokus på at 
man må få på plass et kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur. Prosjektet stoppet 
opp i 2009 på grunn av at laksebreveierne ved LBT trakk seg ut av samarbeidet, noe som 
medførte at noen av de viktigste lokale pådriverne manglet. Det er nå kommet et nytt initiativ 
hvor Tana fiskeforvaltning (TF) er en av pådriverne sammen med representanter for 
Kunnskapssenter for laks og vannmiljø i Namsos, Norsk villakssenter i Værdal med flere. Det er 
satt ned en arbeidsgruppe hvor man ser for seg et laksesenter som foreslås organisert som 1 
stiftelse, med 3 geografiske enheter: Tana, Namsos og Lærdal. Man er kommet så langt at man 
snart skal presentere ideen for politisk ledelse i miljøverndepartementet.

For Tana kommunes del er det viktig å støtte opp om dette arbeidet som gjør at vi kanskje har 
den beste muligheten til å få realisert Joddu i Tana kommune, derfor benyttes tidligere avsatt 
beløp for å støtte opp om dette arbeidet for inneværende år.

Soknediakon
Det settes ikke av midler gjennom budsjettreguleringen i denne omgang da man gjennom 
omdisponeringer innenfor eksisterende rammer er i stand til å ha tilbudet ut 2012. 
kommunestyret må imidlertid ta høyde for å øke bevillingen for budsjett 2013 med omkring 
80.000,- og videre i økonomiplanperioden.

Kai i Torhop – reparasjon
Omdisponering av tilskudd kr 500.000,- fra Sametinget gitt til kai og flytebrygge benyttes til 
reparasjon av kai i Torhop. Havneutvalget disponerer dette.

PS 56/2012 Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV)

Saksprotokoll saksnr. 56/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

Behandling
Sandra Lille (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling saken grunnet legging av 
barn, fra kl. 19:50 og for resten av møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
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Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 

PS 57/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr. 57/2012 i Kommunestyret - 21.06.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker: 

RS 10/2012 Møteprotokoll KUT - 1.6.2012

RS 11/2012 Møteprotokoll ELD 190312
RS 12/2012 Møteprotokoll ELD 150512

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer: 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) orientert: 
- om at KS ønsker å tilby kommunene i Finnmark støtte til å gjennomføre en skoledag. 

Ordfører ønsker at kommunen benytter seg av dette som en del av folkevalgtopplæringa. 
Innholdet i grunnskolen settes på dagsorden, planlagt i oktober med KST, OKU og 
skoleledere som deltakere. 

- om møte med sametinget, fylkeskommunen og IFU angående samarbeid mellom 
kommuner om næringshage i indre Finnmark. Skal søke fylkeskommunen og sametinget 
om et forprosjekt for etablering av næringshage i indre Finnmark.

Kåre Breivik (H):
- stilte spørsmål omkring rullering av rus- og psykiatriplanen. Etterlyste hjemmel for ikke 

å sende planen ut på høring til berørte parter. 

Einar Johansen (SP) orienterte:
- om at det skal opprettes to rovviltstillinger i Finnmark (øst/vest) som dekkes av 

fylkesmannen i sin helhet, og ber om at kommunen gjør at for at en slik rovviltstilling til 
Tana.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 10/2012 Møteprotokoll KUT - 1.6.2012

RS 11/2012 Møteprotokoll ELD 190312

RS 12/2012 Møteprotokoll ELD 150512


