
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 20.09.2012
Tidspunkt: 10:00

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

Innstillinger i følgende saker ettersendes:
PS 65/2012 Fastsetting av valgdag og åpningstid på valgtinget -

Stortingsvalg og sametingsvalg 2013

PS 68/2012 Suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP)

12.09.2012

Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 58/2012 Godkjenning av innkalling
PS 59/2012 Godkjenning av saksliste

PS 60/2012 Godkjenning av protokoll fra 21.06.2012
PS 61/2012 Plan for selskapskontroll 2012 - 2015 2012/2298

PS 62/2012 Eierskapskontroll Indre Finnmark Utviklingsselskap 
AS

2012/2296

PS 63/2012 Revidering av Tanaloven
PS 64/2012 Revisjon - Reglement Godtgjørelse for  folkevalgte 2012/2099

PS 65/2012 Fastsetting av valgdag og åpningstid på valgtinget -
Stortingsvalg og sametingsvalg 2013

2012/840

PS 66/2012 Valg av Forliksråd - 2013-2016 2012/242
PS 67/2012 Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV) 2012/1430

PS 68/2012 Suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP) 2012/2218
PS 69/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST 2012/6

RS 13/2012 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 21/12 -
Åpne møter i kontrollutvalget

2012/2297

RS 14/2012 Protokoll fra møte i Styret i Kontrollutvalgan IS 
30.05.12

2012/1549

RS 15/2012 Protokoll fra KU - møte 28.8.2012 2012/1549
RS 16/2012 Møteprotokoll ELD 190612 2008/1034

RS 17/2012 Møteprotokoll ELD 100912 2008/1034
RS 18/2012 Nytt valgoppgjør - SV 2012/1430

RS 19/2012 Nytt valgoppgjør - FrP 2012/2218
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 037

Arkivsaksnr: 2012/2298-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 61/2012 20.09.2012

Plan for selskapskontroll 2012 - 2015

Vedlegg
1 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 22/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2015
2 Plan for selskapskontroll 2012-2015

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll for 2012 – 2015 med 

kontrollutvalgets prioriteringsliste.

Selskap Prioritet i 
planen

Kontroll år Type kontroll

ØFAS ANS 1 2012 Eierskapskontroll
Indre Finnmark utviklingsselskap 1 2013 Forvaltningskontroll
SEG AS 2 2013 Eierskapskontroll
Tanahall AS 3 2014 Eierskapskontroll
Varanger Kraft AS 4 2015 Eierskapskontroll

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har i møte 28. august 2012, sak 22/12 behandlet Plan for selskapskontroll 2012 
– 2015. 

Det vises til melding om vedtak fra kontrollutvalget, samt til vedlagt Plan for selskapskontroll 
2012 – 2015. 
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Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 255

Arkivsaksnr: 2012/2296-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 62/2012 20.09.2012

Eierskapskontroll Indre Finnmark Utviklingsselskap AS

Vedlegg
1 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 8/12 - Eierskapskontroll Indre Finnmark 

Utviklingsselskap AS
2 Rapport

Kontrollutvalgets innstilling 
Deanu gielda/Tana kommune bør utarbeide eierskapsstrategier som fremkommer i 
anbefalingene fra KS Eierforum, herunder:

o Eierskapsmelding, som kommunens overordnede styringsinstrument for utskilte 
virksomheter/selskap.

o En klar og presis eierstrategi for oppfølging av selskapene hvor eiers forventninger til det 
enkelte selskap formuleres.

o Gjennomføre, som en del av folkevalgtopplæringen, obligatoriske kurs og/eller 
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av 
utskilt virksomhet.

o Kontrollutvalget ber kommunestyret påpeke brudd på bestemmelsene om lovbestemt 
kjønnsbalanse for selskapet styrende organer.

o Kontrollutvalget vil prioritere en oppfølging ved at det gjennomføres forvaltningskontroll 
i selskapet, i samarbeid med de øvrige eierkommunene og Finnmark fylkeskommune.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har i møte 28. august 2012 i sak 8/12 behandlet eierskapskontroll i Indre 
Finnmark utviklingsselskap AS. 

Det vises til melding om vedtak fra kontrollutvalget, samt til vedlagt rapport. 
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Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/2318-3

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 63/2012 20.09.2012

Revidering av Tanaloven

Vedlegg
1 SKISSE TIL LOVFORSLAG
2 Skisse til ny § 28 i Finnmarksloven

MLUs innstilling til kommunestyret
Lovfesting av retten til fiske i Tanavassdraget

Tana kommune går inn for følgende: 

1. Loven skal sikre lokalbefolkningens særskilte rettigheter til fiske i vassdraget på grunnlag 
av lov, alders tids bruk og sedvane. Dette må innarbeides som egen paragraf i 
Finnmarksloven. Paragrafen må videre inneholde en henvisning til Tanaloven som bør få 
modernisert språket og hvor lokalbefolkningens rett til stangfiske inngår. 

2. Loven må definere klart dets stedlige virkeområde. Etter kommunens mening gjelder loven i 
hovedelva og i sidevassdragene så langt laksen går. 

Vedtaket oversendes Stortingets energi- og miljøkomite.

Saksopplysninger

Regjeringen har i samråd med Sametinget igangsatt arbeid for å avvikle Tanaloven som en 
selvstendig lov og erstatte den med en egen paragraf i Finnmarksloven. Dette har vakt sterke 
reaksjoner i lokalsamfunnene i Tana og Karasjok. 
Det fremkommer av e-post fra direktør i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) Hans-Erik Varsi
til leder i MLU, at TF har utarbeidet et rammeforslag til revidert Tanalov og ny § 28 i 
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finnmarksloven.  Direktøren opplyser at forslagene fraviker vesentlig fra MDs lovforslag i prop. 
86. L. De skisserte forslagene følger vedlagt.

Saken ble tatt opp i møte i MLU den 04.09.12 som tilleggssak, saksnr. 45/2012 idet kommunen 
ønsker å påvirke prosessen. Saken har ikke vært saksforberedt av administrasjonen.

Saksprotokollen saksnr. 45/2012, fra møtet i MLU den 04.09.12 lyder som følgende:

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag som Miljø-, landbruks- og utmarksutvalgets innstilling:

Lovfesting av retten til fiske i Tanavassdraget

Tana kommune går in for følgende: 

1. Loven skal sikre lokalbefolkningens særskilte rettigheter til fiske i vassdraget på grunnlag av lov, alders tids 
bruk og sedvane. Dette må innarbeides som egen paragraf i Finnmarksloven. Paragrafen må videre inneholde 
en henvisning til Tanaloven som bør få modernisert språket og hvor lokalbefolkningens rett til stangfiske 
inngår. 

2. Loven må definere klart dets stedlige virkeområde. Etter kommunens mening gjelder loven i hovedelva og i 
sidevassdragene så langt laksen går. 

Votering

Enstemmig vedtatt.       

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Lovfesting av retten til fiske i Tanavassdraget

Tana kommune går in for følgende: 

1. Loven skal sikre lokalbefolkningens særskilte rettigheter til fiske i vassdraget på grunnlag av lov, alders tids 
bruk og sedvane. Dette må innarbeides som egen paragraf i Finnmarksloven. Paragrafen må videre inneholde 
en henvisning til Tanaloven som bør få modernisert språket og hvor lokalbefolkningens rett til stangfiske 
inngår. 

2. Loven må definere klart dets stedlige virkeområde. Etter kommunens mening gjelder loven i hovedelva og i 
sidevassdragene så langt laksen går. 

Vurdering

MLUs uttalelse oversendes kommunestyret for behandling.
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Revisjon av Tanaloven av 23. juni 1888 nr. 1, om retten til fiskeri i 
Tanavassdraget: 

SSkisse til lov om fiske i Tanavassdraget av …. 2012
(Tanaloven)

[Fastsatt ved kgl. res av …..med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og 
forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke § 28,  lov av 23. juni 1888 om retten til 
fiskeri i Tanavassdraget og lov av 15. mai 1992 nr 47, om laksefisk og innlandsfisk m.v.]

§ 1 Lovens formål
Loven skal sikre lokalbefolkningens særskilte rettigheter til fiske i 
Tanavassdraget på grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal sedvane. 

§ 2 Stedlig virkeområde
Loven gjelder elva Deatnu/Tana med sidevassdrag (Tanavassdraget), så langt 
laks går.

§ 3 Fiskeberettigede
Rett til garnfiske har personer som avler minst 2000 kg høy i året eller en 
tilsvarende mengde grovfôr av annet slag på grunn som vedkommende eier eller 
leier på åremål, når grunnen ligger mindre enn to kilometer fra lakseførende del 
av Tana eller sideelvene og vedkommende bor på eller nær grunnen. Fiskeretten 
omfatter alle fiskeslag og de til enhver tid tillatte fiskeredskaper. 
De nærmere bestemmelser angående måten og betingelsene for fiskerettens 
utøvelse fastsettes av Kongen eller den han bemyndiger.

§ 4 Stangfiske for lokalbefolkningen
Rett til stangfiske har personer som bor i Tana eller Karasjok kommuner. 
Samme rett har personer som bor langs sideelvene til Tana i Kautokeino 
kommune. Reindriftsutøvere som ikke bor i disse områdene har rett til stangfiske 
når de driver reindrift i elvedistriktet.

§ 5 Stangfiske for andre
Foranstående bestemmelse er ikke til hinder for at Kongen etter nærmere 
bestemmelser kan meddele andre enn fiskeberettigede eller lokalbefolkningen 
tillatelse til stangfiske etter laks og sjøørret. 
[Personer som ikke har rett til stangfiske, har adgang til stangfiske mot løsning 
av fiskekort].
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Gjeldende Tanalov av 1888:

Lov om Retten til Fiskeri i Tanavasdraget i Finmarkens Amt av
23. Juni 1888 Nr.1

Jfr. lov 15. mai 1992 nr. 47. - Jfr. tidligere res. 27 mai 1775 § 6 og lov 29. april 1871. 

§ 1. Fiskeri i Tanaelven (dennes Grændse mod Sjøen regnet til en ret Linie fra Grønnesodden 
til Skuggemælen) og dens Bielve kan alene udøves af de i Elvedistriktet fast bosiddende 
Mænd eller kvinder, som bruger egen eller paa Aaremaal leiet Jord i Distriktet. Fiskeretten 
tilkommer dog kun et Medlem af hver Husstand, nemlig Husbonden eller den, til hvem han 
begjærer Retten overdraget. De nærmere Bestemmelser angaaende Maaden og Betingelserne 
for Fiskerirettens Udøvelse fastsættes af Kongen eller den, han dertil bemyndiger. 

       Foranstaaende Bestemmelse er ikke til Hinder for, at Fogden efter Kongens nærmere 
Bestemmelse kan meddele andre end de Fiskeriberettigede Tilladelse til i Tanavasdraget at 
drive Stangfiske efter Lax og Sjøørret. 

§ 2. Ulovlig fiskeri i vassdrag eller overtredelser av bestemmelser som er gitt i medhold av § 
1, straffes med bøter. 
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Skisse til ny § 28 i Finnmarksloven:

§ 28 Fisket i Tanavassdraget
I Tanavassdraget har lokalbefolkningen særskilte rettigheter til fiske på grunnlag 
av lov, alders tids bruk og lokal sedvane.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 082

Arkivsaksnr: 2012/2099-1

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 110/2012 23.08.2012
Kommunestyret 64/2012 20.09.2012

Revisjon - Reglement Godtgjørelse for  folkevalgte

Saksprotokoll saksnr. 110/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte pkt. 2.2 Tapt arbeidsfortjeneste endres:

Nytt pkt. 2.2.1 Tapt arbeidsfortjeneste ansatte
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 2.000,- pr. dag inkl. sosiale ytelser.
Deler av dag inntil, 5 timer, dekkes med kr. 200,- pr. time, inkl. sosiale ytelser
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver leveres 
kommunen innen utgangen av januar hvert år, eller fortløpende ifm. møter.
Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr. 300,- /150,- pr. dag (Over/ under 5 timer)
Det presiseres at det er personinntekt og ikke bedriftens/firmaets inntekt som skal være 
grunnlaget for å beregne tapt arbeidsinntekt. 

Nytt pkt. 2.2.2 Tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende og personer som har 
virke i eget foretak.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som er momsregisterte inntil kr. 2000,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som ikke er momsregisterte kr. 650,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for næringsdrivende dekkes med kr. 650,- pr. dag inkl. 
sosiale ytelser.
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt leveres kommunen inne utgangen av januar 
hvert år, eller fortløpende ifm. møter.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte pkt. 2.2 Tapt arbeidsfortjeneste endres:

Nytt pkt. 2.2.1 Tapt arbeidsfortjeneste ansatte
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 2.000,- pr. dag inkl. sosiale ytelser.
Deler av dag inntil, 5 timer, dekkes med kr. 200,- pr. time, inkl. sosiale ytelser
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver leveres 
kommunen innen utgangen av januar hvert år, eller fortløpende ifm. møter.
Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr. 300,- /150,- pr. dag (Over/ under 5 timer)
Det presiseres at det er personinntekt og ikke bedriftens/firmaets inntekt som skal være 
grunnlaget for å beregne tapt arbeidsinntekt. 

Nytt pkt. 2.2.2 Tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende og personer som har 
virke i eget foretak.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som er momsregisterte inntil kr. 2000,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som ikke er momsregisterte kr. 650,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for næringsdrivende dekkes med kr. 650,- pr. dag inkl. 
sosiale ytelser.
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt leveres kommunen inne utgangen av januar 
hvert år, eller fortløpende ifm. møter.

Rådmannens forslag til vedtak
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte pkt. 2.2 Tapt arbeidsfortjeneste endres:

Nytt pkt. 2.2.1 Tapt arbeidsfortjeneste ansatte
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 2.000,- pr. dag inkl. sosiale ytelser.
Deler av dag inntil, 5 timer, dekkes med kr. 200,- pr. time, inkl. sosiale ytelser
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver leveres 
kommunen innen utgangen av januar hvert år, eller fortløpende ifm. møter.
Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr. 300,- /150,- pr. dag (Over/ under 5 timer)
Det presiseres at det er personinntekt og ikke bedriftens/firmaets inntekt som skal være 
grunnlaget for å beregne tapt arbeidsinntekt. 

Nytt pkt. 2.2.2 Tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende og personer som har 
virke i eget foretak.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som er momsregisterte inntil kr. 2000,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som ikke er momsregisterte kr. 650,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser.
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Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for næringsdrivende dekkes med kr. 650,- pr. dag inkl. 
sosiale ytelser.
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt leveres kommunen inne utgangen av januar 
hvert år, eller fortløpende ifm. møter.

Saksopplysninger
Rammer for lokaldemokrati
Enhver kommune er avhengig av et godt lokaldemokrati for å møte de forventninger og krav 
lokal- og storsamfunnet har.
Det er hele tiden en utfordring for de politiske partiene å klare å engasjere de riktige personene 
til vervene. 
For kommunen er det viktig å legge forholdene til rette slik at politikerne har gode 
arbeidsforhold, gode arbeidsredskap og ikke lider et økonomisk tap av å påta seg verv som 
lokalpolitiker i Tana.
Gode arbeidsforhold og gode arbeidsredskap løses gjennom å ha gode møtelokaler, dataløsning 
og god informasjonsflyt mellom administrasjon og det politiske nivå. Dette er i hovedsak løst 
gjennom at de faste medlemmene i kommunestyre og hovedutvalgene har fått tilbud om bærbar 
pc/iPad og skriver, i tillegg til at systemet for administrasjon og gjennomføring av politiske 
møter skal oppgraderes slik at den bli i større grad elektronisk. Saksdokumentene distribueres 
elektronisk og er tilgjengelig for alle interesserte i god til før møtet avholdes. Likeså er møte- og 
saksprotokoller tilgjengelig nesten umiddelbart etter møtet.
I forhold til de økonomiske rammene for lokaldemokratiet, er det et umiddelbart behov for å 
revidere reglementet for godtgjørelser til folkevalgte.

Revisjon av reglement for godtgjørelse til folkevalgte
I arbeidet med en revisjon av reglene for godtgjørelse til folkevalgte har vi tatt kontakt med våre 
nabokommuner ( Vardø, Vadsø, Berlevåg, Nesseby og Båtsfjord) for å se hvilke godtgjørelser 
de har, betingelser og nivået på godtgjørelsene.

1. Tapt arbeidsfortjeneste
Våre nabokommuner har som naturlig er forskjellige retningslinjer og satser for tapt 
arbeidsfortjeneste.  Med unntak av Berlevåg så er det skille mellom næringsdrivende og 
ansatte, og alle opererer med maksimalsatser.  De ytelsene Tana yter er  blant de laveste av 
våre nabokommuner.

Nesseby:
Nesseby kommune har følgende retningslinjer:
”Dekning av tapt inntekt og påførte utgifter
2.1.1 Dokumentert tapt arbeidsinntekt for lønnsmottakere dekkes i sin helhet, maks kr.1.500,- pr. dag.
2.1.2 Udokumentert tapt arbeidsinntekt dekkes med kr 150,- pr påbegynt time, maks
sum kr 1.000,- pr. dag.
Udokumentert tapt arbeidsinntekt kan ikke gis til lønnsmottakere.
2.1.3 Dokumenterte utgifter til barnepass og omsorgsarbeid dekkes med kr. 100,- pr.
time, men inntil makimalt kr. 700,- pr. dag. Med barn forstås barn inntil 12 år.
For folkevalgte med mer enn 2 barn under 12 år dekkes legitimert omsorgsarbeid
med kr. 125,- pr. time, men maksimalt inntil kr. 900,- pr. døgn.
For gruppemøter i tilknytning til offisielle kommunalpolitiske møter(kommunestyre
og formannskap) dekkes omsorgsutgifter for pass av små barn i henhold til satser i
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reglement for godtgjørelse til folkevalgte.
Kilde: 
Reglement for Politiske og Partssammensatte utvalg,
delegasjonsreglement og godtgjørelser til folkevalgte, utarbeidet i 2011, Side 22 av 86

Båtsfjord:
Båtsfjord kommune har følgende regler:
” 2. Erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt/dekning av utgifter til stedfortreder.
Det utbetales følgende:
FOR LØNNSTAKERE:
*Inntil kr 1.200,- pr. dag for legitimerte krav.
*Uten legitimasjon:

-kr 600,- pr. dag for møter under 4 timer
-kr 800,- pr. dag for møter over 4 timer

*Båtsfjord kommune søker å få til et samarbeid med arbeidsgivere slik at lønnstakere
ikke trekkes i lønn. Arbeidsgiver får refundert utlegg for arbeidstakere som ikke er i
jobb.
FOR SELVSTENDIGE NÆRINGSDRIVENDE:
*Uten legitimasjon

-kr 800,- pr. dag for møter under 4 timer
-kr 1.000,- pr. dag for møter over 4 timer

Ved legitimert eller sannsynliggjort tap kan selvstendig næringsdrivende og andre i
spesielle tilfeller få kompensert tapt arbeidsinntekt med inntil kr 2.000,- pr. dag.
Søknad om dette avgjøres i administrasjonsstyret.
3. Til dekning av barnepass
Det betales inntil kr 300,- pr. møte som dekning for legitimerte utgifter til barnepass.”
Kilde: GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE
(Vedtatt av kommunestyret i sak 107/92 (93005118) Sist endret i sak 0055/06 j.nr. 05/00969)

Berlevåg:
Berlevåg kommune har følgende retningslinjer:
”Berlevåg kommune har ikke hovedutvalg.
Tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres etter krav bekreftet/attestert av den folkevalgtes arbeidsgiver.
Det har ikke vært aktuelt med godtgjøring for barnepass.”
Kilde : Geir Goa, kontorsjef

Vardø:
1.6. TAPT ARBEIDSINNTEKT
1.6.1 Ulegimitert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,-
pr. møte. For andre ulegimitert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4
timer dekkes det med kr. 700,-.
Tillegg til tekst
Det er forutsatt at også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i
arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsverv.
Eksempel på slike grupper er husmødre, studenter, pensjonister, free-lancere m.v.
Krav om dekning av tapt arbeidsinntekt skal sendes inn minst kvartalsvis, og senest
innen 15. januar i påfølgende år for 4. kvartal.
1.8 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID STEDFORTREDERUTGIFTER.
1.8.1 Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre eller
funksjonshemmede får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden
han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Med barn forstås inntil 12 år,
eller barn med særskilt omsorgsbehov. Dekning kan kun utbetales en av foreldrene.
Kilde: Økonomiplan og budsjett 2012.

Vadsø kommune: 
Vadsø kommune har følgende retningslinjer:
”2.2       Tapt arbeids- og næringsinntekt

Kommunen dekker tapt inntekt for deltagelse i møter i alle kommunale utvalg, styrer og råd.  Tapt inntekt dekkes 
også for deltagelse på kurs, møter og reiser når disse er pålagt av kommunen. 

Den enkelte representant har selv ansvaret for å følge opp utbetaling av tapt inntekt. Krav om dekning av tapt 
inntekt må være innsendt senest 31. januar påfølgende år.
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Ulegitimert tap erstattes med kr. 350,- pr. dag. 
Ulegitimert tap erstattes med inntil kr. 700,- pr. dag når tapet kan sannsynliggjøres.

Har et medlem/varamedlem tap i arbeidsinntekt for deler av en dag, kan det gis erstatning med inntil kr. 100,- pr. 
time, men ikke utover kr. 700,- pr. dag. 
Dog gis full utgiftsdekning (kr. 700,-) når møtet varer over 5 timer inkludert praktiske forberedelser som reiser o.l.

Legitimert tap i ordinær arbeidsinntekt erstattes ihht legitimering fra arbeidsgiver, men dog ikke utover kr.3000,-
pr. dag. Det presiseres at det er personinntekt og ikke bedriftens/firmaets inntekt som skal være grunnlaget for å 
beregne tapt arbeidsinntekt.

Ved legitimert eller sannsynliggjort tap i ordinær inntekt kan selvstendige næringsdrivende og andre i spesielle 
tilfeller få kompensert tapt inntekt med kronebeløp opptil ordførerens godtgjørelse pr. dag når møtet varer mer enn 
3 timer. 

Har et medlem/varamedlem tapt næringsinntekt for møter med varighet under 3 timer gis det erstatning med inntil 
kr. 1.200,- pr. dag.

Administrasjonsutvalget avgjør i tvilstilfeller.

2.3 Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid 

Legitimert omsorgsarbeid dekkes med kr. 65,- pr. time, men inntil maksimalt kr. 600,- pr. døgn. Med barn forstås 
barn inntil 12 år eller barn med særskilt omsorgsbehov.”

Kilde: Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

2. Møtegodtgjørelse
Når det gjelder satsene for møtegodtgjørelser så er satsene som er i Tana jevngodt med de 
fleste av våre nabokommuner.

Vurdering
Det nivået Tana har på satsene for tapt arbeidsfortjeneste kan gjøre det utfordrende for 
folkevalgte å delta på møter i politiske utvalg. Nivået tilsier at de fleste vil ha et økonomisk tap 
som følge av sitt politiske engasjement. Dette kan medføre økende frafall, og kreve mye bruk av 
vararepresentanter.
Vår gjennomgang av nivået på satsene til våre nabokommuner viser at vi har blant de laveste 
satsene på tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg så vil det være et behov for å foreta et skille mellom 
selvstendig næringsdrivende i og utenfor momsregisteret.

Begrunnelsen for å bruke skille mellom næringsdrivende i eller utenfor momsregisteret ligger i 
virksomhetenes omfang. I en virksomhet med lav omsetning er det enklere å frigjøre 
arbeidskraften. I særlig grad gjelder dette når det er eieren selv det gjelder.

Satsen på kr. 2.000,- pr. dag er foreslått fordi det tilsvarer et lønnsnivå i overkant av kr. 
400.000,- inkl. sosiale ytelser.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 12/2012 13.09.2012
Kommunestyret 65/2012 20.09.2012

Fastsetting av valgdag og åpningstid på valgtinget - Stortingsvalg og 
sametingsvalg 2013

Valgstyrets innstilling 
1. I medhold av valglovens § 9-2 (2) vedtar kommunestyret å holde stortings- og 

sametingsvalg også søndag 8. september 2013 i samtlige valgkretser. 

2. I medhold av valglovens § 9-3 (2) vedtar kommunestyret følgende åpningstider for 
stortings- og sametingsvalget 2013:

Stemmekrets
Åpningstid

Søndag 8. sept.
Åpningstid

Mandag 9. sept.
01 Sirma kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00
02 Polmak/Båteng kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00
03 Tana Bru kl. 12:00 – 20:00 kl. 08:00 – 18:00
04 Austertana kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00
05 Boftsa kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00
06 Polmak/Alleknjarg kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00

Saksopplysninger
I statsråd 23. mars i år er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013
fastsatt til mandag 9. september. 

Fastsetting av valgdag og tid og sted for stemmegivningen reguleres etter § 9-2 og § 9-3 i 
valgloven. Hvert enkelt kommunestyre kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, 
vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndag 8. september 
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2013. Jf. valgloven § 9-2 (2) Fastsetting av valgdag skal vedtaket treffes senest samtidig med 
budsjettet for det året valget skal holdes. 

Valgloven § 9-2 (2) Fastsetting av valgdag:
Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller 
flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket 
må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

Valgloven § 9-3 (2) Tid og sted for stemmegivningen:
Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. 
Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde 
valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig 
med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere 
enn kl. 21.

Valgstyret skal fastsette hvor mange stemmekretser kommunene skal ha (sak i valgstyret 
13.09.12). Dersom valgstyret vedtar å opprettholde stemmekretsene fra de foregående valgene, 
så vil det være seks stemmekretser også ved valget i 2013. 

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 ble det gjennomført en evaluering med lederne 
av stemmestyrene i kretsene. Sirma krets opplyste at det ikke var nødvendig med åpne valglokal 
på søndag, mens Polmak/Båteng mente at åpningstiden på søndag var greit dersom det var 
nødvendig å holde åpent søndag. De andre kretsene mente at åpningstidene på søndag var bra. 
Tana bru krets mente at en burde åpne valgtinget tidligere på mandag, f.eks fra kl. 08:00 eller 
09:00. Det foreslås derfor at åpningstiden i Tana bru krets ved valget i 2013 blir fra kl. 08:00 –
18:00 på mandag, det vil si at åpningstiden er to timer lengre enn de andre kretsene. Ved å åpne 
tidligere kan man oppleve at flere avgir sin stemme tidligere på dagen (før de går på jobb), og 
således kan man muligens oppleve mindre trøkk (kø) mot slutten av valgdagen på mandag i 
Tana bru. 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007 var det kun Tana bru krets som 
hadde åpent valglokale søndag kl. 12:00 – 20:00. Ved stortings- og sametingsvalget 2009 hadde 
samtlige kretser valgting både søndag kl. 12:00 – 20:00 og mandag kl. 10:00 – 18:00. Ved 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 hadde samtlige kretser søndagsåpne lokaler, men 
med forskjellig åpningstider – Tana bru kl. 12:00 – 20:00, mens de andre fem kretsene hadde 
åpningstid kl. 15:00 – 18:00.    

Nedenfor følger en oversikt over kretsene, antall stemmeberettigede, kryss i manntallet på 
valgtinget, samt mottatte fremmed- og forhåndsstemmer i kretsene ved de siste valgene:
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2007
Krets Antall

stemmeberettigede
Kryss i manntallet Mottatte 

fremmed-
stemmer

Mottatte 
forhånds-
stemmer

00 Uoppgitt 23
01 Sirma 124 63 2
02 Polmak 256 94 0
03 Tana Bru 1173 590 96
04 Austertana 219 107 3
05 Boftsa 428 185 1
06 Polmak/Alleknjarg 132 74 1
Sum 2355 1113 103 332
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Stortingsvalget 2009
Stemmekrets

Antall 
stemmeberettigede

Mottatte 
forhånds-
stemmer

Mottatte 
fremmed-
stemmer

Kryss i manntallet

Søndag Mandag
00 Uoppgitt 16
01 Sirma 114 36 22 1
02 Polmak/Båteng 243 65 58 3
03 Tana Bru 1096 241 323 44
04 Austertana 212 42 81 3
05 Boftsa 404 101 113 1
06 Polmak/Alleknjarg 109 28 35 2
SUM 2194 513 632 54 383

Sametingsvalget 2009
Stemmekrets

Antall 
stemmeberettigede

Mottatte 
forhånds-
stemmer

Mottatte 
fremmed-
stemmer

Kryss i manntallet

Søndag Mandag
00 Uoppgitt 
01 Sirma 33 17 2
02 Polmak/Båteng 48 46 4
03 Tana Bru 88 101 27
04 Austertana 7 9 1
05 Boftsa 33 34
06 Polmak/Alleknjarg 19 24
SUM 862 228 231 34 197

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2011
Stemmekrets

Antall 
stemmeberettigde

Mottatte 
forhånds-
stemmer

Mottatte 
fremmed-
stemmer

Kryss i manntallet

Søndag Mandag
00 Uoppgitt 22 4
01 Sirma 129 26 34 24
02 Polmak/Båteng 128 26 35 1 28
03 Tana Bru 1277 222 426 29 165
04 Austertana 218 46 82 2 11
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05 Boftsa 418 55 138 4 58
06 Polmak/Alleknjarg 118 25 40 2 17
SUM 2310 400 755 38 307

Vurdering
Tana kommune kan benytte seg av muligheten til å holde valg også søndagen før den 
offisielle valgdagen, noe som ved tidligere valg også har var vanlig i Tana. Det er en fordel for 
studenter og andre som av ulike grunner ikke kan avgi sin stemme på mandag. Selv 
om mange benytter seg av muligheten til å forhåndstemme, så virker det også som om 
mange benytter muligheten til å stemme på søndag. Valgdeltakelsen har de siste årene 
vært stabil. Ser en på statistikken fra 2007 mot valgene i 2009 og 2011 så har ikke 
valgdeltakelsen økt selv om man har hatt søndagsåpne valglokaler, men det gir 
velgerne større valgfrihet til når tid de ønsker å avgi skal stemme. 

Valgstyret bør vurdere om en skal åpne valgtinget i Tana bru krets på mandag allerede 
fra kl. 08:00. Tilbakemeldingene fra stemmekretsen tyder på av flere av velgerne 
ønsker en slik åpningstid, og at de kan få avgitt sin stemme f.eks før de starter på jobb 
på mandag. Det foreslås at valglokalet i Tana bru åpner kl. 08:00 på mandag. 

�����!�



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/242-4

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 27/2012 03.09.2012
Kommunestyret 66/2012 20.09.2012

Valg av Forliksråd - 2013-2016

Saksprotokoll saksnr. 27/2012 i Valgnemnda - 03.09.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Fred Johnsen, V v/Jan Oskar 
Dervo, H v/Brynly Ballari, FrP v/Rebeke Tapio, Fe/Ol v/Hartvik Hansen og AP v/Per Ivar 
Henriksen som valgnemndas innstilling: 

1. Tana kommunestyre velger følgende til Forliksrådet for perioden 01.01.2013 til 
31.12.2016:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Fred Roald Johnsen 1. Per Ivar Henriksen
2. Anne Margrethe Gundersen 2. Sofie Kathrine Guttorm
3. Rebeke Tapio 3. Jan Oskar Dervo 

2. Som formann i forliksrådet velges: Fred Roald Johnsen 

Votering
Forslag på medlemmer/varamedlemmer: Enstemmig vedtatt. 

Forslag på formann: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Tana kommunestyre velger følgende til Forliksrådet for perioden 01.01.2013 til 

�����!�



31.12.2016:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Fred Roald Johnsen 1. Per Ivar Henriksen
2. Anne Margrethe Gundersen 2. Sofie Kathrine Guttorm
3. Rebeke Tapio 3. Jan Oskar Dervo 

2. Som formann i forliksrådet velges: Fred Roald Johnsen 

Valgnemndas innstilling
1. Tana kommunestyre velger følgende til Forliksrådet for perioden 01.01.2013 til 

31.12.2016:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. 1.
2. 2.
3. 3.

2. Som formann i forliksrådet velges: ……………………………………………..

Saksopplysninger
Kommunen skal velge et forliksråd med 3 medlemmer og 3 varamedlemmer med funksjonstid fra 1. 
januar 2013 til 31.12. desember 2016. 

Bestemmelser om sammensetning i forliksrådene framgår av domstolloven § 27:

§ 27 I hver kommune skal det være et forliksråd.

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og 
blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i 
den rekkefølge oppnevnelsen viser.

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de
andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. (…)

I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. (…) 

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem
Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem:

• forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere - menn eller kvinner - som er 
vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
• Vedkommende må ha fylt 25 år
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• Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1 (født etter 31. 
desember 1942)

• Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til
oppgaven, og som behersker norsk skrift1ig og muntlig godt

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74 tilsvarende for 
forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommere, heller ikke 
kan velges som medlemmer av forliksrådet.

Utelukket på grunn av stilling, jf. domstolloven § 71 lyder:

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved 

Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset 

politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk 

styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen 
av valget. 

§ 71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra tilsvarende valg i 
andre kommuner. Uttrykket "tar direkte del i" gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk 
pregede oppgaver.

Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går frem av domstolloven § 72:

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 

år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 

rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett 

år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre 

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 

Bestemmelsen innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av betydning for 
hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem.

Etter domstolloven § 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid med § 71 og § 
72. Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige 
grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere.
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For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som forliksrådsmedlem. Det 
er således adgang til å velge jurister utover de begrensningene som følger av § 71. Ansatte ved 
kommuneadministrasjonen som ikke tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget 
kan også velges.

Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og krevende 
oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det som 
forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. 

Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en 
ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er 
det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å 
skifte ut hele forliksrådet på en gang.

Fremgangsmåten ved valget
Etter domstolloven § 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15. oktober 
året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar det påfølgende år. 

Paragraf 57 lyder:
"Forliksrådsmedlemmmer med varamedlemmer velges av kommunestyrets elv. Valget foregår innen 
15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som følger av
paragrafen her og av § 27.

Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmesetter 
deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret 
enstemmig fastsetter rekkefølgen. Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 
27 om at det blant medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 
37 nr. 3 innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke
opp å den listen som har fått færrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er nødvendig for å 
oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dersom det 
har vært opprykk etter første punktum på den listen som har fått færrest stemmer, skjer opprykket for 
varamedlemmene på den listen som har fått nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved 
loddtrekning på hvilken liste opptykk skal skje."

Etter kommuneloven kapittel 6 er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til kommunale 
nemnder mv. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd, med de avvik som følger av 
domstolloven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever 
det, og ellers som avtalevalg. Bestemmelsen i kommuneloven § 37 nr. 4 om antall varamedlemmer 
kommer imidlertid ikke til anvendelse, fordi domstolloven § 27 uttrykkelig bestemmer at det skal 
være tre varamedlemmer.

Særregelen i domstolloven § 57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan fastsette 
rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer, har bakgrunn i at forliksrådet til tider gjenvelges uten at 
en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved forfall til forliksrådets møter.

Ved avtalevalg gir kommuneloven § 38 nr. 3 tilfredsstillende svar på hvordan en valgteknisk skal 
oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det både blant medlemmene og blant varamedlemmene 
skal være både kvinner og menn. Ved forholdsvalg gir imidlertid kommuneloven ingen valgteknisk 
løsning på hvordan kravet om kjønnsfordeling skal oppfylles dersom tre grupperinger i 
kommunestyret velger hvert sitt medlem og disse er av samme kjønn. Særregler om dette er derfor 
inntatt i domstolloven § 57.
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Valg av formann — rekkefølgen for de valgte medlemmer
Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret velger en av 
forliksrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå at kommunestyret først 
velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at det avgjøres hvem som skal være 
formann. Deretter foretas særskilt valg av formann blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. 
Ved valget må en gå frem etter de alminnelige regler i kommuneloven kapittel 6.

Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte medlemmer og 
varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal fungere ved formannens eller andre 
medlemmers fravær, jf. domstolloven § 27 tredje ledd. Den vil bestemmes noe forskjellig etter som 
de er valgt ved forholdstallsvalg eller ved avtalevalg. Er valget holdt som forholdstallsvalg
bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven § 37. Avtalevalg følger reglene i 
kommuneloven § 38 a.

Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes rekkefølgen 
fastslått, sendes innberetning om valget til fylkesmannen. Finner fylkesmannen at valget er foretatt 
korrekt etter reglene i domstolloven og kommuneloven, utferdiger han oppnevnelse for de som er 
valgt, etter den rekkefølge som ble bestemt ved valget

For inneværende periode 01.05.2008 – 31.12.2012 er følgende valgt til forliksrådet: 

Medlemmer Varamedlemmer: 
1. Fred Johnsen, formann
2. Tone Orvik Kollstrøm 
3. Terje Ellila 

1. Kjell Håkon Dervo 
2. Anne Gundersen 
3. Per Ivar Henriksen 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/1430-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 97/2012 07.06.2012
Kommunestyret 56/2012 21.06.2012
Kommunestyret 67/2012 20.09.2012

Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV)

Vedlegg
1 sammensetning_aktuelle 

_utvalg

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:

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 
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Saksprotokoll saksnr. 97/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV), gjeldende fra 1. 
august 2012 og for resten av valgperioden 2011-2015:

1. Som 2. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for 
grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR) velges: ………………………………………………

2. Som ny leder av helse- og omsorgutvalget velges: …………………………………………
(Ny leder blir også fast medlem av politirådet)

3. Som fast medlem i valgnemnda velges: …………………………………………

4. Som fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS velges: 
………………………………………..

5. Som 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa) velges: 
………………………………………..

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV), gjeldende fra 1. 
august 2012 og for resten av valgperioden 2011-2015:

1. Som 2. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for 
grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR) velges: ………………………………………………

2. Som ny leder av helse- og omsorgutvalget velges: …………………………………………
(Ny leder blir også fast medlem av politirådet)

3. Som fast medlem i valgnemnda velges: …………………………………………

4. Som fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS velges: 
………………………………………..

5. Som 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa) velges: 
………………………………………..
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Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV), gjeldende fra 1. 
august 2012 og for resten av valgperioden 2011-2015:

1. Som 2. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for 
grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR) velges: ………………………………………………

2. Som ny leder av helse- og omsorgutvalget velges: …………………………………………
(Ny leder blir også fast medlem av politirådet)

3. Som fast medlem i valgnemnda velges: …………………………………………

4. Som fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS velges: 
………………………………………..

5. Som 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa) velges: 
………………………………………..

Saksopplysninger
Laura Kjølås (SV) har gitt beskjed til kommunen at hun skal flytte til Hammerfest fra og med 1. 
august 2012. Fra samme dato har Kjølås bekreftet at hun også vil få registrert sin flytting til 
folkeregistret. 

Det følger av kommunelovens § 14 om valgbarhet at;
1. Ved valg til 
0 formannskap (…) 
0 faste utvalg
0 kommunedelsutvalg
0 kontrollutvalg
0 kommuneråd (…) 
0 kommunale(…) nemnder opprettet i medhold av andre lover

gjelder følgende regler:
a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til 

kommunestyre (…), og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som 
bosatt i vedkommende kommune (…). 

2. Den som har tapt sin stemmerett (…) for vedkommende kommune (…), er utelukket fra 
valg til også andre folkevalgte organer enn nevnt i nr. 1

Kjølås har for inneværende valgperiode følgende verv:
- Fast medlem i kommunestyret for SV
- 2. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret for grupperingen 

AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR
- Leder av helse- og omsorgutvalget (for grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR)
- Fast medlem i valgnemnda 
- Medlem av politirådet (som leder av HOU) 
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- Fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS 
- 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa)

Kommuneloven § 15 nr. 1 har bestemmelser om den som taper sin valgbarhet: 
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 

dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen (…) for to år 
eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

Kommuneloven § 16 nr. 2 – 6 har videre bestemmelser om opprykk og nyvalg. 

2. Hvis medlemmer av kommunestyret (…) trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 
organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre (…), kommunestyrekomité 
(…) trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal 
suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, (…) eller et 
annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret (…)blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret (…) 
selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra 
den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet (…) kan delegeres til formannskapet eller 
fylkesutvalget. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret (…), som velger 
vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg 
i henhold til nr. 5 siste punktum.

Det er derfor nødvendig å foreta suppleringsvalg etter Kjølås som da vil gjelde fra 1. august 
2012. I følge delegasjonsreglement pkt. 3.9 er det formannskapet som innstiller til 
kommunestyret ved suppleringsvalg. 

Når det gjelder kommunestyret så følger det av kommuneloven § 16 nr 2 at 1. varamedlem for 
SV, Per Magne Lille, rykker opp som fast representant fra 1. august 2012. De resterende
varamedlemmene i kommunestyret for SV rykker likeså opp en plass. Jf. valgloven § 14-2 nr 2
skal valgstyret foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom (…)
ordfører finner dette nødvendig.
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Vurdering
Kommunestyret må foreta suppleringsvalg etter at Laura Kjølås (SV) gjeldende fra 1. august 
2012. Rådmannen minner om det må ta hensyn til kjønnsbalansen ved suppleringsvalgene. Til 
kommunestyret er det ikke nødvendig å foreta eget suppleringsvalg da det følger av 
kommuneloven at varamedlem trer inn i den nummerorden de er valgt.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/2218-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 123/2012 13.09.2012
Kommunestyret 68/2012 20.09.2012

Suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP)

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP) gjeldende fra dags 
dato for resten av kommunestyreperioden 2011-2015:

Som 1. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen H, V og FrP velges:
………………………………………………………………………..

Saksopplysninger
Kommunen er gjort kjent med at Eli Sabbasen (FrP) er flyttet fra kommunen. I samtale med 
Sabbasen opplyser hun at hun er flyttet til Sverige og har meldt flytting til landet. Denne 
flyttingen er i følge Sabbasen registrert 9. august 2012 i Sverige. Sabbasen har således tapt sin 
valgbarhet til å ha politiske verv. 

Sabbasen har følgende politiske verv:
- 3. varamedlem i kommunestyret for FrP
- 1. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen H, V og FrP. 

Det følger av kommunelovens § 14 om valgbarhet at;
1. Ved valg til 
0 formannskap og fylkesutvalg
0 faste utvalg
0 kommunedelsutvalg
0 kontrollutvalg
0 kommuneråd og fylkesråd 
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0 kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover
gjelder følgende regler:

a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til 
kommunestyre (…), og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som 
bosatt i vedkommende kommune (…). 

2. Den som har tapt sin stemmerett (…) for vedkommende kommune (…), er utelukket fra 
valg til også andre folkevalgte organer enn nevnt i nr. 1

Kommuneloven § 15 nr. 1 har bestemmelser om den som taper sin valgbarhet: 
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 

dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen (…) for to år 
eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

Kommuneloven § 16 nr. 2, 5-6 har videre bestemmelser om opprykk og nyvalg. 

2. Hvis medlemmer av kommunestyret (…) trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 
organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til (…) et annet folkevalgt organ 
valgt av kommunestyret (…)blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret (…) selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 
utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 
vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens 
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 
underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 
formannskapet (…) kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret (…), som velger 
vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg 
i henhold til nr. 5 siste punktum.

Det er derfor nødvendig å foreta suppleringsvalg etter Sabbasen. I følge delegasjonsreglement 
pkt. 3.9 er det formannskapet som innstiller til kommunestyret ved suppleringsvalg. Det skal
her suppleres med nytt 1. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen H, V 
og FrP. Grupperingen utpeker selv den som skal rykke inn på den ledige plassen. Rådmannen 
minner om kjønnsbalansen. 

Grupperingen H, V og FrP har i Helse- og omsorgsutvalget har slik sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer 
1 Brynly Ballari – H 1 Eli Sabbasen – FrP
2 Monica Balto – V 2 Marit Johansen – H 

3 Arnt Pettersen – FrP 
4 Bjørn Breivik – H 

Når det gjelder kommunestyret så følger det av kommuneloven § 16 nr 2 at varamedlem nr. 4 
Ingar Eikeland i kommunestyret for FrP rykker opp en plass. Jf. valgloven § 14-2 nr 2 skal 
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valgstyret foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom ordfører finner 
dette nødvendig.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-44

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 69/2012 20.09.2012

Referatsaker/Orienteringer - KST

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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