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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 20.09.2012
Tidspunkt: 10:00 – 16:00

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
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Liz Utsi Medlem AP
Tor Asle Varsi Medlem AP
Kåre Breivik Medlem H
Ellen Kristina Saba Medlem H
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Rebeke Tapio Medlem FRP
Per Magne Lille Medlem SV
Fred Johnsen Medlem SP
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Ansgar Aslaksen Medlem Fe/Ol

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Einar Johansen Medlem SP
Karen Inga Vars Medlem V
Jan Steinar Jessen Medlem H
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
Brynly Ballari Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Helge Samuelsen Jan Steinar Jessen H
Terje Johan Ellila Karen Inga Vars V
Olaf Trosten Einar Johansen SP
Viktoria Nilsen Nancy Porsanger Anti SP

Merknader
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Grunnet sent gyldig forfall fra Brynly Ballari (H) var det ikke mulig å få varamedlemmer fra 
Høyre til å møte. 

Solbjørg Ravna (SfP/NSR) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 63/2012 
grunnet annen viktig avtale, fra kl. 11:30-12:30. Ravna tiltrådte møte igjen til behandling av PS 
64/2012.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Frode Gundersen Sekretær

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________
Frank M. Ingilæ (AP) Ellen K. Saba (H) Jon Arild Aslaksen (AP) 
Ordfører
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Interpellasjon fra Tor Asle Varsi (AP):

Interpellasjoner til kommunestyremøtet 20 09 2012.
1. På veien opp Doaresluohkka i Sirbma er et gjerde så nær veien at det lager trafikkfeller om 
vinteren. Der er det etterhvert blitt veldig stor trafikk om vinteren i og med at scooterløypa 
starter der oppe, samt at det også er parkeringsplass helt i enden av veien. At gjerdet er så nær 
veien gjør arbeidet for brøytemannskapet vanskeligere, og ofte ruller det store sneklumper 
tilbake på veien. Dette lager store og farlige situasjoner for brukerne av veien.
Også på jordbruksveien som går etter elvebredden er det gjerder faktisk helt inntil veikanten, og 
nu er endel av strekninga blitt så smal at den ikke er farbar med feks bil. Spørsmålet blir da om 
Tana Kommune har retningslinjer/regler for hvor nær vei et gjerde kan stå ?

2. Er det tilfellet at noen av barmarkstraseene(disptraseene) kun er forbeholdt Tanas 
befolkning? I såfall, hvilke traseer? Og er dette 
lovlig?                                                                                                                                

3.Tana kommune har satt opp et innfoskilt for løype 1a, der det står Løype 1a Sirbma -
Lavnnus. Lavnnus er feil skrevet og det riktige navnet er Lavnnjos.! Vil Tana Kommune sette 
opp et nytt skilt, og gjerne tillføye at der starter andre løyper og, som f.eks 1b til 
miennajavrit.                                                                                                      

Mvh Tor Ale Varsi.                                                                                                            

Svar på interpellasjon fra Ordfører Frank M. Ingilæ:

Spørsmål 1:
Veien fra E6 til den gamle søppelfyllingen i Sirma går over en rekke private eiendommer og 
Fefo eiendom. Det vil si at det over de private eiendommene ikke eksisterer noen 
eiendomsgrense mellom veiareal og øvrig areal.
Veien langs elvebredden det vises til er ikke jordbruksvei. Veimyndigheten for denne ligger 
ikke hos kommunen.

Det er veiloven som regulerer alle forhold ved kommunale veier der ikke annet framgår av 
arealplan eller reguleringsplan. Byggegrensen fra en kommunal vei er 15 meter målt fra 
senterlinjen. 

Ifølge veilovens S 30 er det ikke tillatt å sette opp gjerde innenfor byggelinjen som hindrer fri 
sikt. I dette tilfellet kan ikke denne anvendelsen benyttes.
I utgangspunktet skal gjerde plasseres på veggrunnen ved eiendomsgrensen (§ 45 i veiloven).  
Ettersom vi ikke har noen eiendomsgrense å forholde oss til er det vanskelig å bruke veieloven 
for eventuelt å få flyttet gjerdet. 

Rådmannen har brakt på det rene at gjerdet det vises til i interpellasjonen er satt opp for mange 
år siden, og at grunneieren ikke bor på eiendommen lenger. Brøytesjåføren bekrefter at snø kan 
treffe gjerdet og ry ned på veien igjen. At dette skaper ”store og farlige situasjoner” slik det 
hevdes kan det stilles spørsmål ved ettersom veien har fartsgrense på 30 km/t.
Det ideelle ville selvsagt være at det ikke stod noe gjerde langs i bakken det hele tatt.
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Spørsmål 2:
Kommunestyret har vedtatt søknad om utvidet forskrift om bruk av motorkjøretøyer på barmark 
i Tana kommune i 2008. I denne søknaden har kommunen definert åpne barmarkstraseer, 
Dispensasjonstraseer og noen løyper som man ønsker kun skal være åpne for kommunens 
innbyggere. Fylkesmannen har ikke godkjent denne søknaden.

Derfor har kommunen i dag ingen barmarkstraseer som er forbeholdt kommunens innbyggere.  

Spørsmål 3:
Skiltet det er snakk om er satt opp for mange år siden. Hvorvidt stedsnavnet er skrevet feil kan 
det ikke tas standpunkt til før spørsmålet har vært forelagt kompetent myndighet.

Dersom det viser seg at navnet er skrevet feil vil det på et senere tidspunkt bli vurdert å sette opp 
nytt skilt.

Utdrag av aktuelle paragrafer i veiloven:
§ 30. Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning må ikkje utan særskilt løyve plasserast 
innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29.
Føresegnene i første ledd skal gjelde tilsvarande for vareramper, murar og liknande innretningar, for utsprengde og 
utgravne rom og for nettstasjonar og andre byggverk m.v. i tilknyting til leidningar som nemnde i § 32. Det same 
gjeld for gjerde som kan hindre fri sikt, dersom ikkje anna følgjer av §§ 44 flg.

§ 44. Om ikkje anna er fastsett etter vilkåra for oreigningsskjønn eller avtale, gjeld slike reglar om gjerdehald ved 
offentlig veg: 

       Dersom vegstyremakta finn at det bør vere gjerde mot offentlig veg av omsyn til vegen eller ferdsla på vegen, 
vert gjerdet sett opp og halde ved like av vegstyremakta. 

       Så langt gjerde må reknast naudsynt for å verne eigedomen mot husdyr, kan eigar eller brukar av grunn ved 
offentlig veg krevje at vegstyremakta gir vederlag etter skjønn for utgifter til å sette opp og halde ved like gjerde. Er 
eigar (brukar) og vegstyremakta usamde om det er naudsynt å ha gjerde, skal usemja avgjerast ved skjønn. 

       Eigar (brukar) som treng gjerde for å verne eigedomen mot husdyr, kan krevje at annan eigar (brukar) i staden 
set opp gjerde på eigedomen sin dersom det gir ei monalig lettare eller billigare løysing. Vegstyremakta kan òg 
fremje slikt krav. Den eigar (brukar) som må sette opp og halde ved like gjerde, kan krevje vederlag etter skjønn. 
Skjønnet kan avgjere om vilkåra for å krevje gjerde er til stades. 

       Dersom vegstyremakta finn at gjerde som ho ikkje sjølv har sett opp, bør flyttast eller endrast i samsvar med 
føresegnene i § 45, kan vegstyremakta krevje at eigar eller brukar av grunn ved vegen skal gjere dette mot vederlag 
etter skjønn. 

Endra med lov 5 juni 1964 nr. 1. 

§ 45. Gjerde som nemnt i § 44 skal plasserast på veggrunnen ved eigedomsgrensa, dersom ikkje 
vegstyremakta av omsyn til terrengtilhøva eller av andre grunnar fastsetter ei anna plassering. 

       Vegdirektoratet gir nærare reglar om korleis gjerde skal innrettast, settast opp og haldast ved like. 

§ 46. Føresegnene i §§ 44 og 45 gjeld berre så langt som ikkje anna er eller blir fastsett om gjerde etter plan- og 
bygningslova. 

Endra med lov 14 juni 1985 nr. 77. 

§ 47. Er gjerde oppsett eller innretta i strid med det som er fastsett i eller med heimel i § 45, eller blir det ikkje 
halde forsvarlig ved like, kan vegstyremakta syte for at det blir flytt, rive, endra eller sett i stand. 
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Interpellasjon fra Ulf Ballo (AP): 

INTERPELLASJON
Til kommunestyremøte den 20. september 2012. 

Interpellant: Ulf T. Ballo, Arbeiderpartiet

Ordfører i Tana

Stadig flere saker som kommunen skal behandle er av juridisk karakter. Det skyldes mange 
forhold.

Flere velferdstilbud som omfatter syke og eldre, og tilbud innen barnehage og skole har blitt 
rettighetsbasert. Avgjørelser som kommunen tar i slike saker er da av stor betydning for den 
enkelte, familien og for lokalsamfunnet.

Som en følge av at kommunen er en del av det samiske forvaltningsområdet, er vi pålagt å 
ivareta det samiske språk og kultur innbefattet næringer. Flere lover og forskrifter er styrende 
for kommunens håndtering av disse saksområder.

Videre må kommunen følge et omfattende lov- og regelverk når det gjelder offentlige 
anskaffelser, helt fra mindre prosjekter til større investeringer. 

Også i forhold til kommunalt eide selskaper og foretak, samt eierskap i interkommunale 
selskaper, står kommunen overfor juridiske utfordringer.

Som finnmarkskommune har vi de senere år fått nytt lovverk knyttet til grunnforvaltningen 
(Finnmarksloven) og en rekke nye og endrede regler for arealplaner og naturforvaltning, 
heriblant ny forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget. 

Som primærnæringskommune dukker det ofte opp saker som knytter seg til reindriftslov, jord-
og konsesjonslov, byggverk i utmark og lover og regler knyttet til kystfiske, havner osv.. 
I sum gir dette kommunens administrasjon og oss lokalpolitikere mange vanskelige oppgaver i 
vårt arbeid for å skape en trygg og god utvikling i Tana.  

For at kommunen skal kunne takle det økende antall juridiske saker, mener jeg at det kreves 
styrket juridisk kompetanse. Helst ser jeg at dette skjer i ledelsen både i administrasjonen og på 
avdelingsnivå.

Den konkrete saken om feil som er gjort i forbindelse med gjennomføring av 
anbudskonkurranse om nytt eldresenter ve Tana bru, kan etter min mening knyttes til feil i 
forståelse av lov- og regelverk vedrørende større anskaffelser. 

Selv om kommunen har gjort bruk av konsulentfirma, så er det Tana kommune som får 
regningen for feilen. Det kan vise seg å bli en kostbar lærdom. I beste fall opp under en million 
kroner. I verste fall betydelig mer.

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål:
1. Er ordfører enig i at den juridiske kompetanse i Tana kommune bør styrkes?
2. Hvis ja, hva kan ordfører tenke seg å gjøre med denne utfordring, dvs. behovet for 

oppbygging av juridisk kompetanse på kort sikt og i et lengre tidsperspektiv? 
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3. Hvilke økonomiske konsekvenser ser ordfører for seg for Tana kommune som følge av 
anbudsfeilen i eldresentersaken, og vil ordfører ta initiativ til at kommunen søker regress 
mot konsulentselskapet som var rådgiver for kommunen i eldresentersaken?

Ulf T. Ballo
Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet

Del 2.
Forslag til vedtak:
Økningen i saker som krever juridisk kompetanse i Tana kommune er betydelig. Kommunen vil 
derfor styrke denne både på kort og lang sikt.

A) Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til 

1) at avdelingsledere og saksbehandlere i administrasjonen tilbys kompetanseheving 
innenfor de juridiske fagfelt, og

2) at juridisk kompetanse tillegges større vekt ved utlysning av stillinger 

B) Kommunestyret ber formannskapet i sin innstilling til budsjett for 2013 om å 
prioritere områder som krever særskilt juridisk kompetanse. Det bør i den 
forbindelse vurderes opprettelse av egen juriststilling i Tana kommune.

C) Bygging av nytt eldresenter ved Tana Bru er kommunens største investering noen 
sinne. Kommunestyrer gir rådmannen i oppgave å rapportere regelmessig til 
formannskapet om fremdriften i byggeprosjektet.

Ulf T. Ballo
Arbeiderpartiet

Svar på interpellasjon fra Ordfører Frank M. Ingilæ:

1. Svar: Ordfører er enig i at det vil være en fordel at Tana kommune har tilgang på god 
juridisk kompetanse innenfor egen organisasjon.

2. Svar: Ordfører vil be om en oversikt over hvor mye ressurser kommunen bruker på kjøp av 
ekstern juridisk kompetanse og en vurdering om dette kan erstattes ved å styrke kommunens 
egen juridiske kompetanse.

3. Svar: Kommunen har ennå ikke full oversikt over konsekvensene, men formannskapet er 
blitt forelagt en orientering som ligger som referatsak til dagens kommunestyremøte. Når 
kommunen har oversikt, vil man vurdere regresskrav mot konsulentselskapet.
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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 2012/2318
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
PS 70/2012 Anleggsregnskap for bygging av anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet
2007/435

PS 71/2012 Alleknjarg vannverk - tillegsbevilgning 2011/1491

PS 72/2012 Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av 
utsettelsen

2009/335

PS 58/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 58/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

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

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 59/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 59/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

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

Saksliste godkjennes med følgende:

Ettersendt referatsak ” Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av utsettelsen” føres opp 
som ordinær/tilleggssak i dagens møte:

PS 72/2012 Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av utsettelsen

I tillegg føres følgende saker opp som tilleggssaker:
PS 70/2012 Anleggsregnskap for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
PS 71/2012 Alleknjarg vannverk - tilleggsbevilgning

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende:

Ettersendt referatsak ” Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av utsettelsen” føres opp 
som ordinær/tilleggssak i dagens møte:

PS 72/2012 Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av utsettelsen

I tillegg føres følgende saker opp som tilleggssaker:
PS 70/2012 Anleggsregnskap for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
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PS 71/2012 Alleknjarg vannverk - tilleggsbevilgning

PS 60/2012 Godkjenning av protokoll fra 21.06.2012

Saksprotokoll saksnr. 60/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

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

Protokoll fra 21.06.2012 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Ellen K. Saba (H) og Jon Arild Aslaksen 
(AP)

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 21.06.2012 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Ellen K. Saba (H) og Jon Arild Aslaksen 
(AP)

PS 61/2012 Plan for selskapskontroll 2012 - 2015

Saksprotokoll saksnr. 61/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
H v/Ellen K. Saba (H) fremmet følgende forslag: 

Kontrollutvalgets innstilling fremmes som forslag til vedtak:

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

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
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.

PS 62/2012 Eierskapskontroll Indre Finnmark Utviklingsselskap AS

Saksprotokoll saksnr. 62/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
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.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag: 
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Kommunestyret ber administrasjon utarbeide forslag til eierskapsstrategier i tråd med 
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 Kommunestyret påpeker også brudd på bestemmelsene om lovbestemt kjønnsbalanse for 
selskapet styrende organer. Dette må endres i tråd med bestemmelsene.

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

Votering
Kontrollutvalgets innstilling ble satt opp mot endringsforslag fra Høyre: Forslag fra Høyre 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Kommunestyret ber administrasjon utarbeide forslag til eierskapsstrategier i tråd med 
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 Kommunestyret påpeker også brudd på bestemmelsene om lovbestemt kjønnsbalanse for 
selskapet styrende organer. Dette må endres i tråd med bestemmelsene.

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

PS 63/2012 Revidering av Tanaloven

Saksprotokoll saksnr. 63/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
Brev fra Tanavassdragets fiskeforvaltning ”Høring – forslag til revisjon av Tanaloven av 23. 
juni 1888 nr. 1” utdelt i møtet. 
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Habilitet:
Ordfører Frank M. Ingilæ ba kommunestyret vurdere habiliteten til styremedlemmer i TF – Ulf 
Ballo og Helge Samuelsen.
Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) ba kommunestyret vurdere hans habilitet på grunn av at 
han deltok på møtet i TF der saken ble behandlet. 
Ballo, Samuelsen og Hansen fratrådte. 

Kommunestyret erklærte enstemmig samtlige som habil til å behandle saken. 

Permisjon:
Solbjørg Ravna (SfP/NSR) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken 
grunnet annen viktig avtale, fra kl. 11:30 til 12:30. 

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalgets innstilling:

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.

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR 
v/Solbjørg Ravna, Fe/Ol v/Hartvik Hansen og AP v/Per Ivar Henriksen:

Tana kommunestyre viser til høringsuttalelse fra Tanavassdragets fiskeforvaltning, av 
18.09.2012, angående revisjon av Tanaloven. 

Tana kommunestyre gir sin tilslutning til nevnte høringsuttalelse. 

AP v/Per Ivar Henriksen trakk fellesforslaget. 

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR 
v/Solbjørg Ravna, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, AP v/Per Ivar Henriksen, H v/Tone O. Kollstrøm, 
SP v/Fred Johnsen, FrP v/Rebeke Tapio og V /Terje Johan Ellila:

Tana kommunestyre mener at Finnmarksloven må inneholde en henvisning til Tanaloven. 
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Tana kommunestyre mener at da store deler av vassdraget er grenseelv formoder vi at det for 
Finland og Norge vil være lettere å forholde seg til en egen Tanalov, ved fremtidig 
forhandlinger. 

Tana kommunestyre viser til høringsuttalelse fra Tanavassdragets fiskeforvaltning, av 
18.09.2012, angående revisjon av Tanaloven. 

Tana kommunestyre gir sin tilslutning til nevnte høringsuttalelse. 

Votering
MLUs innstilling ble satt opp mot fellesforslag: Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana kommunestyre mener at Finnmarksloven må inneholde en henvisning til Tanaloven. 

Tana kommunestyre mener at da store deler av vassdraget er grenseelv formoder vi at det for 
Finland og Norge vil være lettere å forholde seg til en egen Tanalov, ved fremtidig 
forhandlinger. 

Tana kommunestyre viser til høringsuttalelse fra Tanavassdragets fiskeforvaltning, av 
18.09.2012, angående revisjon av Tanaloven. 

Tana kommunestyre gir sin tilslutning til nevnte høringsuttalelse. 

Høringsuttalelse fra TF vedlegges vedtaket:

Forslag til revisjon av Tanaloven av 23. juni 1888 nr. 1

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ved styremøte 18.september 2012 behandlet revisjon av Tanaloven av 
1888. 
Saken er en oppfølging etter den åpne høringen i Energi – og miljøkomiteen 31.05.2012 om Prop. 86 L forslag til 
endringer i lakse- og innlandsfiskeloven, endringer i Finnmarksloven av 2005 og Tanaloven av 1888 om retten til 
fiskeri i Tanavassdraget. 

TF har brukt historisk – og juridisk ekspertise som bistand for å utarbeide utkast til endring av Tanaloven av 1888.
Etter opplysninger fra Energi – og miljøkomiteen, sendes ikke endring av Tanaloven av 1888 på offentlig høring. 
TF er imidlertid anmodet om å forankre forslaget lokalt. TFs forslag til endring av Tanaloven av 1888 foreslås til 
Prop. 86, å sendes på lokal høring til Tana – og Karasjok kommuner, fiskeorganisasjoner i Tana – og Karasjok og 
Sametinget. 

Høringsfrist settes til 10. oktober 2012.

Etter anmodning fra TF, arrangeres det lovseminar i Stortinget i slutten av oktober, i forkant av komiteens og 
Stortingets behandling av lovproposisjonen. 

Styrets vedtak:
TF vil fraråde forslaget til opphevelse av Tanaloven av 1888 og innføre ny hjemmel for fiskeretten i 
Finnmarksloven. TF foreslår  at  Tanaloven av 1888 videreføres som særlov for  f iskeret ten i  
Tanavassdraget .  

Revisjon av Tanaloven av 23. juni 1888 nr. 1, om retten til fiskeri i Tanavassdraget: 
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Utkast til endring av Lov om Retten til Fiskeri i Tanavasdraget i Finmarkens Amt av 23. juni 1888 Nr. 1

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

§ 2 Stedlig virkeområde
Loven gjelder lakseførende deler av Tana med sideelver (Tanavassdraget.) 

§ 3 Fiskeberettigede
Fiskeberettiget er 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. 

§ 4 Rett til stangfiske 
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 Adgang til stangfiske for andre
Personer som ikke har rett til stangfiske, jf. § 4 har adgang til stangfiske mot løsning av fiskekort.

§ 6 Overtredelse av denne lov eller av forskrifter, pålegg, forbud eller andre bestemmelser som er gitt i medhold av 
loven straffes med bøter. 

§ 7 Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om forvaltningen og utøvelsen av fisket. Forskriften skal legge til 
rette for en lokal, rettighetsbasert forvaltning av fiskeressursene i samsvar med overenskomster med Finland om 
fisket i Tanavassdraget. 

Utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fisket i Tanavassdraget skal skje i samråd med 
Sametinget, berørte kommuner og de som har særskilte rettigheter til fisket i vassdraget.

Enstemmig vedtatt.

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. 

Forslag til ny § 28 i Finnmarksloven, Fisket i Tanavassdraget

Styrets vedtak:
§ 28 Fisket i Tanavassdraget
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I Tanavassdraget har lokalbefolkningen særskilte rettigheter til fiske på grunnlag av særlov, alders tids bruk og 
lokal sedvane, jf. Tanaloven av 1888.

Enstemmig vedtatt.

Begrunnelse: 
TFs begrunnelse for å videreføre Tanaloven av 1888 som særlov for retten til fiskeri Tanavassdraget i Prop. 86 L er 
å få:

Felles forankring av rettighetsbestemmelser og modernisering av lovteksten.

Vassdragets størrelse og elvas andel av de totale elvelaksefangstene i Norge, er betydelig argument for å videreføre 
særloven om fiskeretten i Tana.

Tanaloven av 1888 innebar en rettslig forankring og beskyttelse for jordbrukernes rett til næringsfiske i Tana. 

Loven bidro til å sikre bosetning og utvikling i Tanadalen og betegnes som ”Grunnlov” for Tanavassdraget.
Loven har vært gjenstand for flere tvister som har utdypet forståelsen av loven, senest ved behandlingen i 
Høyesterett i 1994. 

Gjennom forskrifter, først i 1911 og nå senest etter at Finnmarksloven kom er det fastsatt bestemmelser om lokal 
forvaltning og rettigheter for den øvrige lokalbefolkning i Tana og Karasjok kommune. Tanaloven av 1888 bidro 
vesentlig til 2011-forskriftens innhold og fordeling. 

Betydelig deler av vassdraget er grenseelv.  Ved forhandlinger med Finland om overenskomsten om fisket i 
Tanavassdraget, er det grunn til å anta at det ved forhandlinger er enklere og klarere linje å forholde seg til en egen 
Tanalov.

Vassdraget er også viktig grunnlag for bosettingen i Tanadalen, både på norsk og finsk side. I tillegg er Tanalaksen 
og livet rundt laksen svært viktig for å bevare den elvesamiske kulturen.

I proposisjonens kap. 4 s. 52-53 heter det at Finnmarksloven er ”en nyere lov, som ved tvil vil gå foran en eldre 
lov”. TF er usikre på hva som ligger i dette. Vi ønsker ingen endring av realiteten i Tanaloven. Departementet 
mener også at det vil kunne oppstå tvil om forholdet mellom finnmarksloven og Tanaloven, hvis fiskeretten i Tana 
inntas i 2 lover. TF vil på denne bakgrunn bidra til at eventuell tvil om fiskerettens innhold i Tana og lovens 
vekting tydeliggjøres, ved at rettighetsbestemmelsene også når det gjelder stangfiske samles i Tanaloven, og at det i 
finnmarksloven kun inntas henvisning til Tanaloven.

Det andre er at Finnmarksloven ikke har materiell rett i Tanavassdraget. Rettighetene til fisket er avklart, i tillegg er 
forvaltningen av vassdraget utenfor FeFos og Finnmarkskommisjonens ansvarsområde.  Av dette foreligger det 
ikke et logisk argument for å innta Tanaloven med fiskerettsbestemmelsene inn i Finnmarksloven.

Finnmarksloven av 2005 er en ny lov som man i dag har utilstrekkelig erfaring fra, for å tyde lovens tyngde.  
Departementet har ikke grunnlag for å hevde at fiskerettsbestemmelsene i Tana får bedre vern i Finnmarksloven i 
forhold til å bevare særloven. Konkrete eksempler både fra innlandsfiskeforvaltningen og i lokal lakseforvaltning i 
Finnmark etter 2005 tyder på at det er svakheter i loven. Det seneste som skjedde i sommer var at Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet opphevet et lokalt lakseforvaltningsvedtak fra 2011 med hjemmel i 
Finnmarksloven. Det lokale forvaltningsvedtaket gikk ut på å gi lokalbefolkningen forrang i deler av fiskedøgnet i 
en elv i Øst-Finnmark. Departementets opphevelse av et lokalt forvaltningsvedtak, tyder på at Finnmarksloven ikke 
gir det vern til lokalt forrang, som det hva Tanaloven gir.  

TFs forslag til ny § 28 i finnmarksloven fisket i Tanavassdraget med lovhenvisning, vil bety at det blir klarere 
sammenheng mellom de faktiske rettsforholdene til fisket og lovteksten, enn det som ligger i forslag til proposisjon 
fra Miljøverndepartementet. 
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PS 64/2012 Revisjon - Reglement Godtgjørelse for  folkevalgte

Saksprotokoll saksnr. 64/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
Solbjørg Ravna (SfP/NSR) tiltrådte møtet kl. 12:45 til behandling av saken (etter permisjon). 

H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag: 

Det vises til kommunestyrets vedtak i mai (PS 39/2012) der det presiseres at reglement for 
folkevalgtes godtgjørelse av mai 2009 revideres i sin helhet. Arbeidsgruppen for nytt reglement 
oppnevnt i forrige periode (Frank Ingilæ, Hartvik Hansen og Fred Johnsen) bes fremlegge et 
revidert og samlet forslag til kommunestyret for godkjenning snarest mulig. Rådmann stiller 
med sekretærhjelp.

Arbeidsgruppen bes vurdere følgende:

1. Reglementet for punktet om ”Tapt arbeidsfortjeneste ansatte” tar utgangspunkt i lønnstrekk 
for møtedagen fra arbeidsgiver. Lønnstrekk unngås dersom ordning med refusjon fra 
kommunen til arbeidsgiver effektiviseres i et nært samarbeid med den enkelte arbeidsgiver, 
med utforming av et standard refusjonsskjema.

Dette utføres for å unngå tap av beregningsgrunnlag for bl.a. pensjon og feriepenger.

2. Reglementet for punktet om ”Tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende og 
personer som har virke i eget foretak”, skal ikke gjøre forskjell på bedrifter under etablering 
som ikke har oppnådd omsetningsgrensen for momsplikt, og de som er momspliktig. Dette 
for å unngå forskjellsbehandling mellom disse to grupper.

3. Satsene for godtgjørelse til utvalg med besluttende myndighet må ha like økonomiske 
rammevilkår med like økonomiske satser. Ad hoc utvalg og arbeidsgrupper for 
enkeltoppgaver skal ha lavere satser.

4. Arbeidsgruppens forslag til nytt reglement med økonomiske konsekvenser må innarbeides i 
budsjettarbeidet for 2013.

Innleverte forslag fra Høyre oversendes adhocutvalget uten realitetsbehandling.

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR 
v/Solbjørg Ravna, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, AP v/Per Ivar Henriksen, H v/Tone O. Kollstrøm, 
SP v/Fred Johnsen, FrP v/Rebeke Tapio og V /Terje Johan Ellila:

Det settes ned et adhocutvalg som skal jobbe med endringer av reglement for godtgjørelser. Nytt 
forslag til reglement for godtgjørelser legges fram på neste kommunestyremøte.

1. Hartvik Hansen (leder)
2. Einar Johansen
3. Ellen K. Saba
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Varamedlem: Tone O. Kollstrøm 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Det settes ned et adhocutvalg som skal jobbe med endringer av reglement for godtgjørelser. Nytt 
forslag til reglement for godtgjørelser legges fram på neste kommunestyremøte.

1. Hartvik Hansen (leder)
2. Einar Johansen
3. Ellen K. Saba

Varamedlem: Tone O. Kollstrøm 

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

Saksprotokoll saksnr. 65/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
Valgstyrets innstilling i saken ettersendt pr. e-post 13.09.12. Utdelt i møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet 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
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
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

PS 66/2012 Valg av Forliksråd - 2013-2016

Saksprotokoll saksnr. 66/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet 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
Enstemmig vedtatt. 

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

31.12.2016:
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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 

PS 67/2012 Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV)

Saksprotokoll saksnr. 67/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR 
v/Solbjørg Ravna, Fe/Ol v/Hartvik Hansen og AP v/Per Ivar Henriksen:

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

1. Som 3. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for 
grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR) velges: Per Magne Lille (SV)

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

3. Som ny nestleder av helse- og omsorgsutvalget velges: Per Magne Lille (SV)

4. Som fast medlem i valgnemnda velges: Per Magne Lille (SV)

5. Som fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS velges: 
Per Magne Lille (SV)

6. Som 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa) velges: 
Per Magne Lille (SV)

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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

1. Som 3. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for 
grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR) velges: Per Magne Lille (SV)

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

3. Som ny nestleder av helse- og omsorgsutvalget velges: Per Magne Lille (SV)

4. Som fast medlem i valgnemnda velges: Per Magne Lille (SV)

5. Som fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS velges: 
Per Magne Lille (SV)

6. Som 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa) velges: 
Per Magne Lille (SV)

PS 68/2012 Suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP)

Saksprotokoll saksnr. 68/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag: 

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:
Arnt Pettersen (FrP)

Som 3. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen H, V og FrP velges:
Gudmund Øien (FrP)

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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:
Arnt Pettersen (FrP) 

Som 3. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen H, V og FrP velges:
Gudmund Øien (FrP)
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PS 69/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr. 69/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
Valgstyrets vedtak i RS 18 og 19/2012 ettersendt pr. e-post 13.09.12. Utdelt i møtet. 

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

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

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

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

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

RS 19/2012 Nytt valgoppgjør - FrP

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orientering:

Ellen K. Saba (H) ba ordfører om en orientering omkring ny ordning og hva som skjer med 
LOSA.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) ga kommunestyret en orientering om LOSA.

Orienteringen tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene og orienteringen tas til orientering. 
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RS 13/2012 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 21/12 - Åpne møter i 
kontrollutvalget

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

RS 15/2012 Protokoll fra KU - møte 28.8.2012

RS 16/2012 Møteprotokoll ELD 190612

RS 17/2012 Møteprotokoll ELD 100912

RS 18/2012 Nytt valgoppgjør - SV

RS 19/2012 Nytt valgoppgjør - FrP

PS 70/2012 Anleggsregnskap for bygging av anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet

Saksprotokoll saksnr. 70/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
Saksdokumenter og kontrollutvalgets innstilling ettersendt pr. e-post 14.09.12. Utdelt i møtet. 

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

Kommunestyret pålegger rådmannen å sørge for at det føres et eget anleggsregnskap for 
bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Regnskapet må settes opp etter bestemmelsene i 
rundskriv V – 0732 og retningslinjer gitt av fylkeskommunen i det enkelte anleggs tilsagnsbrev.  

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Kommunestyret pålegger rådmannen å sørge for at det føres et eget anleggsregnskap for 
bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Regnskapet må settes opp etter bestemmelsene i 
rundskriv V – 0732 og retningslinjer gitt av fylkeskommunen i det enkelte anleggs tilsagnsbrev.  
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PS 71/2012 Alleknjarg vannverk - tillegsbevilgning

Saksprotokoll saksnr. 71/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
Saksdokumenter og formannskapets innstilling ettersendt pr. e-post 13.09.12. Utdelt i møtet. 

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

1. Kommunestyret er tilfreds med det arbeidet som pågår for å sikre vannkvaliteten for 
abonnentene i Alleknjarg og Polmak.

2. Det tilleggsbevilges kr 300 000 til prosjektet Alleknjarg vannverk-sammenkobling med 
Lismajavri vannverk slik at det også kan gjennomføres styrt boring for vannledning under 
Polmak elva.

3. Bevilgningen dekkes av låneopptak.
4. Videre arbeid med sammenkobling av vannledningsnettene i Alleknjarg og Polmak 

innarbeides i økonomiplanen.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1. Kommunestyret er tilfreds med det arbeidet som pågår for å sikre vannkvaliteten for 

abonnentene i Alleknjarg og Polmak.
2. Det tilleggsbevilges kr 300 000 til prosjektet Alleknjarg vannverk-sammenkobling med 

Lismajavri vannverk slik at det også kan gjennomføres styrt boring for vannledning under 
Polmak elva.

3. Bevilgningen dekkes av låneopptak.
4. Videre arbeid med sammenkobling av vannledningsnettene i Alleknjarg og Polmak 

innarbeides i økonomiplanen.

PS 72/2012 Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av utsettelsen

Saksprotokoll saksnr. 72/2012 i Kommunestyret - 20.09.2012 

Behandling
Saken ettersendt pr. e-post 13.09.12. Utdelt i møtet.

Jf. godkjenning av saksliste; referatsak ” Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av 
utsettelsen” føres opp som ordinær/tilleggssak i dagens møte.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ og Fe/Ol 
v/Hartvik Hansen: 
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Tana kommune ser nødvendigheten av å styrke innkjøpskompetansen i kommunen. 

Det er ønskelig å etablere en interkommunal sammenslutning på innkjøp sammen med 
nærliggende kommuner.

Det må vurderes om nåværende medlemskap i innkjøpssirkelen sies opp eller ikke forlenges ut 
over fastsatt avtaleperiode. 

Administrasjonen gis fullmakt til å sondere frem en slik sammenslutning snarest mulig som
fremlegges for politisk behandling. Da kan kostnader for dette vurderes ved budsjettbehandling 
2013. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk fellesforslaget. 

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende forslag:

Økningen i saker som krever juridisk kompetanse i Tana kommune er betydelig. Kommunen vil 
derfor styrke denne både på kort og lang sikt.

A) Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til 

1) at avdelingsledere og saksbehandlere i administrasjonen tilbys kompetanseheving 
innenfor de juridiske fagfelt, og

2) at juridisk kompetanse tillegges større vekt ved utlysning av stillinger 

B) Kommunestyret ber formannskapet i sin innstilling til budsjett for 2013 om å 
prioritere områder som krever særskilt juridisk kompetanse. Det bør i den 
forbindelse vurderes opprettelse av egen juriststilling i Tana kommune.

C) Bygging av nytt eldresenter ved Tana Bru er kommunens største investering noen 
sinne. Kommunestyrer gir rådmannen i oppgave å rapportere regelmessig til 
formannskapet om fremdriften i byggeprosjektet.

AP v/Ulf Ballo trakk sitt forslag. 

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR 
v/Solbjørg Ravna, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, AP v/Per Ivar Henriksen, H v/Tone O. Kollstrøm, 
SP v/Fred Johnsen, FrP v/Rebeke Tapio og V /Terje Johan Ellila:

Bygging av nytt omsorgssenter ved Tana bru er kommunens største investering noen sinne. 
Kommunestyret gir rådmannen i oppgave å rapportere regelmessig til formannskapet og helse-
og omsorgsutvalget.

Tana kommune ser nødvendigheten av å styrke innkjøpskompetansen i kommunen.

Det er ønskelig å etablere en interkommunal sammenslutning på innkjøp sammen med 
nærliggende kommuner. 
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Det må vurderes om nåværende medlemskap i innkjøpssirkelen sies opp eller ikke forlenges ut 
over fastsatt avtaleperiode. 

Administrasjonen gis fullmakt til å sondere frem en slik sammenslutning snarest mulig som 
fremlegges for politisk behandling. Da kan kostnader for dette vurderes ved budsjettbehandling 
2013. 

Kommunestyret ber formannskapet vurdere om avdelingsledere og saksbehandlere i 
administrasjonen skal tilbys kompetanseheving innefor det juridiske fagfelt. Kommunestyret ber 
formannskapet i sin innstilling til budsjett for 2013, om å vurdere områder som krever særskilt 
juridisk kompetanse og vurdere behovet for kommunal jurist stilling. 

Votering
Fellesforslaget: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Bygging av nytt omsorgssenter ved Tana bru er kommunens største investering noen sinne. 
Kommunestyret gir rådmannen i oppgave å rapportere regelmessig til formannskapet og helse-
og omsorgsutvalget.

Tana kommune ser nødvendigheten av å styrke innkjøpskompetansen i kommunen.

Det er ønskelig å etablere en interkommunal sammenslutning på innkjøp sammen med 
nærliggende kommuner. 

Det må vurderes om nåværende medlemskap i innkjøpssirkelen sies opp eller ikke forlenges ut 
over fastsatt avtaleperiode. 

Administrasjonen gis fullmakt til å sondere frem en slik sammenslutning snarest mulig som 
fremlegges for politisk behandling. Da kan kostnader for dette vurderes ved budsjettbehandling 
2013. 

Kommunestyret ber formannskapet vurdere om avdelingsledere og saksbehandlere i 
administrasjonen skal tilbys kompetanseheving innefor det juridiske fagfelt. Kommunestyret ber 
formannskapet i sin innstilling til budsjett for 2013, om å vurdere områder som krever særskilt 
juridisk kompetanse og vurdere behovet for kommunal jurist stilling. 


