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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 08.11.2012
Tidspunkt: 10:00 – 20:40

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
Brynly Ballari Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
Rebeke Tapio Medlem FRP
Per Magne Lille Medlem SV
Einar Johansen Medlem SP
Fred Johnsen Medlem SP
Ansgar Aslaksen Medlem Fe/Ol

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Jan Steinar Jessen Medlem H
Nancy Porsanger Anti Medlem SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Helge Samuelsen Jan Steinar Jessen H
Olaf Trosten Nancy Porsanger Anti SP
Trond Are Anti Solbjørg Ravna SFP/NSR

Merknader
Ungdomsrådet var representert i møte med Kristine Sørensen Stjerna (Grotta) og Are Østhaug 
(Seida) i PS 73 til 77/2012. 



Side 2 av 30

Brynly Ballari (H) ble under behandling av PS 73/2012 enstemmig innvilget permisjon grunnet 
deltakelse i begravelse, fra kl. 10:00 til 13:30. Brynly Ballari (H) tiltrådte møte igjen kl. 13:20 
under behandling av PS 77/2012. 

Trond Are Anti (SfP/NSR) ble under behandling av PS 78/2012 enstemmig innvilget permisjon 
etter at representant Solbjørg Ravna (SfP/NSR) tiltrådte, fra kl. 15:15 og for resten av møtet.  

Per Ivar Henriksen (AP) ble under behandling av PS 80/2012 enstemmig innvilget permisjon 
grunnet ingen barnevakt, fra kl. 15:45 og for resten av møtet. 

Kåre Breivik (H) ble under behandling av PS 80/2012 enstemmig innvilget permisjon grunnet 
reisevirksomhet, fra kl. 15:50 og for resten av møtet. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte 
møtet fra samme tid og for resten av møtet. 

Helge Samuelsen (H) ble under behandling av PS 80/2012 enstemmig innvilget permisjon 
grunnet møte i TF, fra kl. 16:15 og for resten av møtet. 

Ansgar Aslaksen (Fe/Ol) ble under behandling av 80/2012 enstemmig innvilget permisjon for å 
produsere mat, fra kl. 17:30 og for resten av møtet. Varamedlem Marit Anna Hildonen (Fe/Ol) 
tiltrådte møtet fra samme tid og for resten av møtet. 

Sandra Lille (AP) ble under behandling av PS 82/2012 enstemmig innvilget permisjon grunnet 
kveldsstell og legging av barn, fra kl. 18:00 og for resten av møtet. 

Karen Inga Vars (V) ble under behandling av PS 84/2012 enstemmig innvilget permisjon 
grunnet medisinske årsaker, fra kl. 18:30 og for resten av møtet. 

Liz Utsi (AP) ble under behandling av PS 86/2012 enstemmig innvilget permisjon grunnet 
legging av barn, fra kl. 19:15 og for resten av møtet. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjell Nilssen Ass. 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 Tone O. Kollstrøm (H) Arne Røberg (AP)
Ordfører
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 73/2012 Godkjenning av innkalling
PS 74/2012 Godkjenning av saksliste

PS 75/2012 Godkjenning av protokoll fra 20.09.2012
PS 76/2012 Fond - gjennomgang og omdisponering 2012/1951

PS 77/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-
2016

2012/2386

PS 78/2012 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013 - 2016

2011/2369

PS 79/2012 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013

2012/2493

PS 80/2012 Veiplan 2013-2016 inkl handlingsplan 2012/570
PS 81/2012 Hovedplan avløp - endelig vedtak 2012/1941

PS 82/2012 Interkommunalt prosjekt om samhandling i Øst-
Finnmark

2012/2501

PS 83/2012 Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i 
Tana kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka -
Leavvajávri.

2012/1325

PS 84/2012 Revisjon av  Reglement Godtgjørelse  for folkevalgte 2012/2099

PS 85/2012 Revisjon av Reglement Kommunestyret 2012/2570
PS 86/2012 Revisjon av reglement for formannskapet 2012/2572

PS 87/2012 Revisjon av Reglement Hovedutvalgene 2012/2573
PS 88/2012 Søknad om tilskudd til elektroniske skiver 2012/2402

PS 89/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST 2012/6
RS 20/2012 Møteprotokoll ELD 291012 2008/1034

PS 73/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 73/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Innkalling utsendt 31.10.2012.

Brynly Ballari (H) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
deltakelse i begravelse, fra kl. 10:00 til 13:30. 
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 74/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 74/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

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

Saksliste godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes.

PS 75/2012 Godkjenning av protokoll fra 20.09.2012

Saksprotokoll saksnr. 75/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

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

Protokoll fra 20.09.2012 godkjennes. 

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Tone O. Kollstrøm (H) og Arne Røberg 
(AP)
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 20.09.2012 godkjennes. 

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Tone O. Kollstrøm (H) og Arne Røberg 
(AP)

PS 76/2012 Fond - gjennomgang og omdisponering

Saksprotokoll saksnr. 76/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012

Behandling
H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag:

 Kommunestyret bevilger 300 000 til trafikksikkerhetstiltak, ubundet investeringsfond 
reduseres tilsvarende

 Den samiske oversettelsen av kommuneplanens samfunnsdel finansieres av 
språkmidlene i 2013. De 32 000 omdisponeres dermed til kommunens næringsfond.

H v/Tone O. Kollstrøm trakk sitt forslag. 

SP v/Einar Johansen fremmer følgende forslag: 

Kommunestyret bevilger kr. 150 000,- til primærnæringsfondet. Dekkes inn ved reduksjon i 
avsetning til ubundet investeringsfond.

SP v/Einar Johansen trakk sitt forslag. 

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende fellesforslag fra H v/Tone O. Kollstrøm og SP v/Fred 
Johnsen: 

1. Kommunestyret bevilger 300 000 til trafikksikkerhetstiltak beskrevet i veiplanen. Ubundet 
investeringsfond reduseres tilsvarende.

2. Den samiske oversettelsen av kommuneplanens samfunnsdel finansieres av 
tospråklighetsmidlene i 2013. De 32 000 omdisponeres dermed til kommunens 
primærnæringsfond.

3. Kommunestyret bevilger kr. 150 000,- til primærnæringsfondet som dekkes inn ved 
reduksjon i avsetning til ubundet investeringsfond.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling:
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614 000 overføres til ubundet investeringsfond
32 000 omdisponeres til den samiske oversettelsen av kommuneplanens samfunnsdel
37 000 omdisponeres til skiltryddingsplanen
73 500 settes av til disposisjonsfond til kommunestyrets disposisjon. 

Votering
Det ble votering etter følgende rekkefølge:

- Fellesforslag fra H og SP: Falt med 9 mot 13 stemmer 
- Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
614 000 overføres til ubundet investeringsfond
32 000 omdisponeres til den samiske oversettelsen av kommuneplanens samfunnsdel
37 000 omdisponeres til skiltryddingsplanen
73 500 settes av til disposisjonsfond til kommunestyrets disposisjon. 

PS 77/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Saksprotokoll saksnr. 77/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Innstillinger fra OKU og FSK ettersendt pr. e-post 01.11.12. Utdelt i møtet. 

Høringsuttaleser fra FeFo og Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš var ikke kommet med i 
saksutredningen. Høringsuttalelsene og nytt saksframlegg med korrigeringer ettersendt pr. e-
post 06.11.2012 og utdelt i møtet. Høringsuttalelse fra Austertana idrettslag / bygdelag var 
heller ikke kommet med i saksutredningen. Ettersendt pr. e-post 07.11.12 og utdelt i møtet. 

Brynly Ballari (H) tiltrådte møte under behandling av saken etter permisjon, fra kl. 13:20.

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:

Kommunestyret ønsker en gjennomgang av kommuneplanens handlingsdel, da det er en del av 
innholdet som må oppdateres. Kommunestyret ber administrasjonen om å redigere planen i 
henhold til de vedtak kommunestyret har gjort tidligere.

H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag: 

1. Kommunestyret anser handlingsdelen av kommuneplan som et politisk styringsdokument 
uten juridisk bindende virkning. Gjennomføring av de ulike tiltak forutsetter tilstrekkelig 
økonomiske bevilgninger på de årlige budsjett. Med bakgrunn i et ukjent antall 
høringsuttalelser både før og etter høringsfristens utløp, og som ikke er gitt en 
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tilfredsstillende administrativ behandling og økonomisk vurdering, anser kommunestyret det 
som svært vanskelig å foreta en prioritering av de innkomne høringsuttalelser i forhold til de 
foreslåtte tiltakene.

2. Det vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel anses derfor som et midlertidig 
alternativ som retningsgivende for kommuneplanens handlingsdel for økonomiplanperioden 
2013-2016. 

3. Kommunestyret ber formannskapet gjennomgå hele dokumentet med sikte på en 
opprydding av utførte og nye tiltak, og en forenkling av dokumentets utforming. For å øke 
folketallet i kommunen med styrket bosetting bes formannskapet gjennomføre en idedugnad 
sammen med bygdelagene tilknyttet skolekretsene.  Målsettingen er større bolyst og styrket 
næringsutvikling i hele kommunen.

4. Som prinsipp gjennomføres A-tiltak i kommuneplanens handlingsdel som etterspør 
økonomiske bevilgninger fra kommunens budsjett i økonomiplanperioden 2013-2016.
Dersom de økonomiske rammer for de ulike A-tiltak ikke strekker til det ene året, 
finansieres A-tiltaket i det påfølgende budsjettår til det er fullført. Deretter løftes B og C 
tiltakene frem i plan ved en senere revidering av handlingsdelen.

5. En revidert og forenklet handlingsdel fremlegges til kommunestyrets behandling innen 
første kvartal 2013. Budsjettmessige konsekvenser følges opp med en budsjettrevidering 
senere i budsjettåret.

6. Forslag om å sidestille reindriften med landbrukets ordninger og bestemmelser bes vurdert 
nærmere av administrasjon. Kommunen har i dag ikke et forvaltningsansvar for reindriften, 
de økonomiske ordninger for begge næringer er organisert med ulike løsninger, og 
kommunens fagressurser er ikke de samme i reindrift som i den øvrige primærnæring. 
Formannskapet bes fremlegge ulike alternativ for aktuelle innsatsområder for 
primærnæringer, i kommuneplanens handlingsdel.

7. Av hensyn til fremdriften i oppfølgingen av samhandlingsreformen og den kommunale pleie 
og omsorgstjenesten, må det prioriteres en utredning med styrket ledelsesfunksjon i en 
bemanningsplan med høyere bemanningsnorm, økt mengde legetjenester samt andre 
aktuelle helsefaglige tjenester, dersom Tana kommune skal kunne tilby en intermediær 
avdeling i regionen som følge av reformen. Jfr. de fire fremlagte rapporter om samhandling 
i region.

(En intermediær avdeling er en mellomting mellom en sengepost på sykehus og en sengepost i 
et kommunalt sykehjem).

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra SV /Per Magne Lille, AP 
v/Per Ivar Henriksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Tilleggsforslag:

Tana kommunestyre mener at man ved fremtidig rullering av kommuneplanens handlingsdel at 
det tas ut saker som ikke er aktuelle og at man oppdaterer status i planen for endringer som har 
skjedd.
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For at handlingsdelen skal vise retning, så kan det også være en fordel med en tydeligere 
prioritering blant tiltakene som skal gjennomføres. 

4.8 Helse og omsorg
Koordinere og sette i gang årlige tiltak innenfor folkehelseområdet rettet mot alle aldersgrupper.

4.7.2 Kultur
Legge til rette for at man får etablert Samisk barneteater som en permanent institusjon i Tana 
kommune.

4.7.1 Idrett
Finne egnede arealer for motorsport 

Til side 34, Gamme og bygg i utmark. Nåværende tekst tas ut og erstattes med følgende: 
Gamme og bygg i utmark

I forbindelse med rullering av kommunens arealplan vil gammebygg bli et viktig tema som man 
ønsker å drøfte. Tana kommune er i dag i tvil om hvilken lovhjemmel gammesaker skal 
behandles etter, fordi gammer ikke er nevnt i plan- og bygningsloven eller forskriftene til denne.

Tana kommune vil trekke frem noen momenter fra kommuneplanens arealdel 2002-13 pkt 
2.4.2.4 hvor det fremkommer det at “det i uminnelige tider har vært bygd gammer av stedegent 
materiale som krypinn i områder som er brukt til jakt, fiske og bærplukking eller i forbindelse 
med reindrift. Det er lange tradisjoner for gammebygging i Tana kommune. Kommunen har 
imidlertid en prinsippiell holdning om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd 
med tradisjonell bruk av gammene. Det er i den tradisjonelle utmarksbruken at kommunen 
mener gammebygging har sin plass”.

Gammer er beskjedne torvkledde byggverk som er en forutsetning for å kunne opprettholde 
viktige lokale tradisjoner med bruk av våre fornybare naturressurser. Kommunens retningslinjer 
for gammebygg et utformet nettopp slik for at man ønsker å ta vare på naturen på en god måte.

Tana kommune viser og til vedtak i FeFo sak 36/2012 om behandling av gammer i utmark 
oppført før 1986. 

Kommunen mener og at ILO konvensjonen 169 er førende for regionale og sentrale 
myndigheter og skal beskytte lokalbefolkningens muligheter for å opprettholde kulturen, 
økonomiske bæreevne og utvikling. Jfr. også Grunnlovens § 110 a og FNs konvensjon om sivile 
og politiske rettigheter art. 27 (1996).

Kommunen mener at ”særlige grunner” kan anvendes i slike tilfeller hvor en ønsker å utbedre, 
gjenoppbygge og eller bygge en ny jakt og fiskegamme. 

******

Følgende tilleggsmomenter redigeres inn i kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

 Tana er et samfunn som er positiv til det flerspråklige som samisk og norsk. Kommunen vil 
og være positiv til de andre innflytteres språk og kultur.

 Side 18 under Retningslinjer (strategier) for å nå målet. 2. kulepunkt endring ved å stryke 
”og urørte naturområder” som erstattes med ”og lite berørte områder,”
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 Side 32 – 4.4 Styrke Bygdene. Stryke siste avsnitt slik det framkommer her, som jo er 
strøket over men ikke tatt bort av dokumentet.

  
 Side 36 Nytt kulepunkt til Forvaltning av utmark og naturressurser. 

Kommunen vil i samarbeid med FeFo, Sametinget, Fylkeskommunen og bygdelagene gjøre 
mindre utbedringer av våre barmarksløyper. Det må gjøres en behovsvurdering for å gjøre 
utbedringene slik at natur og miljø skånes best mulig slik at kjøresporene ikke utvides i 
bredde.

 Tiltak i utmarksplanen som er foreslått gjennomført i perioden 2013 – 2016 må prioriteres.     

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende tilleggsforslag:

4.3.3 Trafikksikkerhet
Delmål a:
Innarbeides som nytt punkt
Øke samarbeidet med barnehagene og barneskolene i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeid.
Samtlige barnehager og skoler skal ha faste kontakter, og gjennom pedagogiske tiltak 
koordinere støtte fra vegvesen og Trygg Trafikk i forhold til trafikksikkerhetsarbeid.

4.3.5 Andre kommunikasjons- og infrastrukturtiltak
A. tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år
Punkt 1, 2 & 3 som i planen
Nytt punkt 4
Tilfredsstillende lys til alle busslommer langs fylkesveistrekningene (kst-sak 73-2009)
Nytt punkt 5
Ny bru over julaelva i Austertana. Opprustning av veien til kvartsittbruddet i Austertana. 
Vurdering av alternativ trase Guolban over Julelva (kst-sak 66/73-2009).
Nytt punkt 6
Gatelys langs FV 890 i Austertana fra 60 sonene ved innkjøring til bygda og til Leirpollen bru. 
Gatelys i øvre del av bygda i trå med tidligere avtaler med statens vegvesen (kst-sak 66/2009).
Nytt punkt 7
Ny bru over Basavzi (FV 890) (kst-sak 66/73-2009).

Nytt punkt 8
FV 890 Erstatte dagenes Hanabru med bredere bru (kst-sak 73-2009)
Nytt punkt 9
Gatelys til gang- sykkelvei Søndre-Luftjok til Seida (kst-sak 73-2009).
Nytt punkt 10
Utredning av ambulanseflystripe/småflyplass på Masjokmoen (kst-sak 73-2009)
Punkt 11 som det er i planen.

4.6 Barn & unge
1. A tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år.

Innarbeides som nytt punkt i kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 under kap 4.6 Barn & 
unge s 53 
Pri 1. Utrede sammenslåing av ungdomstrinnene, nytt tilbygg ved Seida skole/ny ungdomsskole 
ved tana bru.
Pri 2.  Felles ungdomstrinn (kst-125/2011).
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Pri 3 Nytt punkt 
Endret åpningstider for svømmebassenget i Seida for å gjøre det mer tilgjengelig for barn og 
ungdom.
Pri 4 Gjennomføre planlagt oppgradering av Seida skole (jfr.OKU-sak, kst  125/2011).
Pri 5 Ungdomsråd
Pri 6 Nærmiljøanlegg i tilknytning til grunnskoler
Pri 7, 8, 9 10 som de står i planen.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende tilleggsforslag:

4.4.1 Verdiskaping
Arbeide for å få til bearbeiding av fiskeråstoff i Tana.

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

Kapittel 4.8 Helse og omsorg
Side 54
Tiltak nr 2 flyttes fra tiltak som bør gjøres til tiltak som må gjøres. 

Begrunnelse
Tiltaket ”over dørstokken” er igangsatt og må følges opp av kommunen. 

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende felles utsettelsesforslag fra SV /Per Magne Lille, AP 
v/Per Ivar Henriksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti, Fe/Ol v/Hartvik Hansen V v/Karen Inga Vars, 
SP v/Fred Johnsen og FrP v/Rebeke Tapio:

Saken utsettes, det settes ned en arbeidsgruppe bestående av gruppeledere. Arbeidsgruppa 
utarbeider et nytt forslag på handlingsplan basert på de innkomne høringsuttalelser, forslag 
fremmet i kommunestyret og evt andre innspil og legger frem nytt utkast til handlingsplan i 1 
kvartal i 2013. Rådmannen er sekretær for dette arbeidet. 

Gjeldende plan er gyldig frem til ny plan er vedtatt av kommunestyret.

Det skal lages en liste over forslag, høringsuttalelser og andre innspill som er tatt med i planen 
og hva som ikke er tatt med i planen.

Votering
Utsettelsesforslag: Vedtatt 19 mot 4 stemmer.

Vedtak
Saken utsettes, det settes ned en arbeidsgruppe bestående av gruppeledere. Arbeidsgruppa 
utarbeider et nytt forslag på handlingsplan basert på de innkomne høringsuttalelser, forslag 
fremmet i kommunestyret og evt andre innspil og legger frem nytt utkast til handlingsplan i 1 
kvartal i 2013. Rådmannen er sekretær for dette arbeidet. 



Side 11 av 30

Gjeldende plan er gyldig frem til ny plan er vedtatt av kommunestyret.

Det skal lages en liste over forslag, høringsuttalelser og andre innspill som er tatt med i planen 
og hva som ikke er tatt med i planen.

PS 78/2012 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 
- 2016

Saksprotokoll saksnr. 78/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Innstilling fra OKU ettersendt pr. e-post 01.11.12. Utdelt i møtet. 

Trond Are Anti (SfP/NSR) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon etter 
at representant Solbjørg Ravna (SfP/NSR) tiltrådte, fra kl. 1515 og for resten av møtet.  

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet oppvekst- og kulturutvalgets innstilling: 

Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 –
2016.

AP v/Jon Arild Aslaksen fremmet følgende fellesforslag fra SV /Per Magne Lille, AP v/Jon 
Arild Aslaksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Forslaget til kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 som ligger fram til behandling, viser at 
Tana kommune har blant annet:

- svært mange kilometer med lysløyper og turstier
- aktivitetshaller, aktivitetsanlegg, kulturbygg
- fritidsanlegg, skyteanlegg, skianlegg, balløkker, fotballbaner

Tana kommune har som eier av flere bygg vist stor vilje til satsing på fritid, idrett og kultur.

Innbyggerne i Tana kommune har gjennom frivillig innsats i sine lag og foreninger lagt ned 
enormt mye arbeid i at innbyggerne i Tana skal ha et allsidig tilbud der de bor. Dette arbeidet 
fortjener masse ros og skryt.

I den forbindelse ser undertegnede det som naturlig og viktig at kommunen får vist fram alle 
anlegg etc på en mest mulig hensiktmessig måte til både innbyggere og tilflyttere. Her kan GPS-
tracking og bilder være gode visuelle hjelpemidler. Fremheving av anlegg må naturligvis være i 
et samarbeid med anleggseier. Samlet sett kan et slikt PR-fremstøt gi positivt blest om vår 
kommune.

Forslag:
Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016.

Tana kommune skal sikre at kulturbygg, idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg skal fremvises på 
en hensiktsmessig måte.
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H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:

Kommunestyret tiltrer oppvekst- og kulturutvalgets forslag til vedtak med følgende merknader:

1. Tana kommune tar initiativ til et felles informasjonsmøte til eierne av samfunnshus / 
grendehus og andre forsamlingslokaler.  Målsettingen med informasjonsmøte er å informere 
eierne om de statlige kulturhusmidler det kan søkes om, og hvilke kriterier som må 
oppfylles i en slik søknad

2. Tana Miljøbygg må innrulleres i kulturhusplan, med sikte på en finansiering av en 
nødvendig rehabiliteringsprosess

AP v/Per Ivar fremmet følgende endringsforslag: 

Pkt. 6.3 Nærmiljøanlegg, prioritert liste
  Pkt. 17 flyttes til ordinære anlegg

Votering
- OKUs innstilling: Enstemmig vedtatt. 
- Fellesforslag fra AP, SV, SfP/NSR og Fe/Ol: Enstemmig vedtatt.  
- Forslag fra H: Enstemmig vedtatt. 
- Forslag AP: Enstemmig vedtatt. 
- Hele planen som helhet: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 2016 
med følgende merknader:

Tana kommune skal sikre at kulturbygg, idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg skal fremvises på 
en hensiktsmessig måte.

Endringer:
Pkt. 6.3 Nærmiljøanlegg, prioritert liste

  Pkt. 17 flyttes til ordinære anlegg

1. Tana kommune tar initiativ til et felles informasjonsmøte til eierne av 
samfunnshus / grendehus og andre forsamlingslokaler.  Målsettingen med 
informasjonsmøte er å informere eierne om de statlige kulturhusmidler det kan 
søkes om, og hvilke kriterier som må oppfylles i en slik søknad

2. Tana Miljøbygg må innrulleres i kulturhusplan, med sikte på en finansiering 
av en nødvendig rehabiliteringsprosess
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Hele planen som helhet vedtatt.

PS 79/2012 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013

Saksprotokoll saksnr. 79/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Innstilling fra OKU ettersendt pr. e-post 01.11.12. Utdelt i møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet oppvekst- og kulturutvalgets innstilling: 

Ordinære anlegg

1. Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (ny søknad)
4. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (ny søknad)
5. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
6. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
7. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
8. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
9. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad)
10. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad)

Nærmiljøanlegg

1. Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad)
3. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)
4. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (ny søknad)

H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:

1. Kommunestyret støtter oppvekst- og kulturutvalgets innstilling til det rullerte 
handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet.

2. Den foreslåtte prioriteringsrekkefølge for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg (se nedenfor) 
vedtas med følgende merknader. 

A) Det forutsettes en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før 15. januar i 2013 
av alle de foreslåtte nye søknader, før dem sendes til fylkeskommunen.

B) Søknader om spillemidler uten klar eier (idrettslag eller en skole) med ansvar 
for drift og vedlikehold skal fremlegge dokumentasjon for samarbeidsløsninger 
med konkrete avtaler for drift og vedlikehold for det enkelte anlegg.

Ordinære anlegg
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1. Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 
2. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad) 
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (ny søknad) 
4. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (ny søknad)
5. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 
6. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
7. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 
8. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
9. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad) 
10. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad) 
11. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (ny søknad)

Nærmiljøanlegg
1. Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad) 
3. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)

Votering
Forslag fra H ble satt opp mot OKUs innstilling: Forslag fra H enstemmig vedtatt.  

Vedtak
1. Kommunestyret støtter oppvekst- og kulturutvalgets innstilling til det rullerte 

handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet.

2. Den foreslåtte prioriteringsrekkefølge for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg (se nedenfor) 
vedtas med følgende merknader. 

A) Det forutsettes en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før 15. januar i 2013 
av alle de foreslåtte nye søknader, før dem sendes til fylkeskommunen.

B) Søknader om spillemidler uten klar eier (idrettslag eller en skole) med ansvar 
for drift og vedlikehold skal fremlegge dokumentasjon for samarbeidsløsninger 
med konkrete avtaler for drift og vedlikehold for det enkelte anlegg.

Ordinære anlegg
1. Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 
2. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad) 
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (ny søknad) 
4. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (ny søknad)
5. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 
6. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
7. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 
8. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
9. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad) 
10. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad) 
11. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (ny søknad)

Nærmiljøanlegg
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1. Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad) 
3. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)

PS 80/2012 Veiplan 2013-2016 inkl handlingsplan

Saksprotokoll saksnr. 80/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Saksframlegg og vedlegg er endret etter av innkallingen var sendt. Nytt endret saksframlegg og 
innstilling fra FSK ettersendt pr. e-post 01.11.12. Utdelt i møtet. 

Permisjoner: 
Per Ivar Henriksen (AP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
ingen barnevakt, fra kl. 15:45 og for resten av møtet. 

Kåre Breivik (H) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
reisevirksomhet, fra kl. 15:50 og for resten av møtet. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte 
møtet fra samme tid og for resten av møtet. 

Helge Samuelsen (H) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
møte i TF, fra kl. 16:15 og for resten av møtet. 

Ansgar Aslaksen (Fe/O l) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon for å 
produsere mat, fra kl. 17:30 og for resten av møtet. Varamedlem Marit Anna Hildonen (Fe/Ol) 
tiltrådte møtet fra samme tid og for resten av møtet. 

Forslag nr. 2: AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende fellesforslag fra SV /Per Magne Lille, 
AP v/Per Ivar Henriksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

9.1 Handlingsplan vei investeringer 2013-2016

Pri
Tiltak Total 2013 2014 2015 2016 Kommentar

1 Gatelys – etablering av 
målepunkt og 
ombygging av nett.

2 000 000 1 000000 1 000000 Må gjennomføres innen 1.1.2017. 
Overslag fra Vk nett.

2 Gatelys Per Fokstad 
geaidnu

250 000 250 000 Fra boligfelt til Sameskolen

3 Gatelys – utskifting til 
energibesparende 
armaturer.

200 000 100 000 100 000 Bør utføres samtidig som tiltak pri 
1.

4 Trafikksikkerhetstiltak 
– kommunal 
egenandel.

100 000 Gjelder snuplass/gatelys i Polmak 
boligfelt og fortau  per Fokstad 
geaidnu.

5 Merking kommunale 
veier

100 000 100 000 Deler av skilt og materiell innkjøpes 
i 2012. Totalkostnaden er ikke 
kalkulert.

6 Internatplassen -
asfaltering

225 000 225 000 Innkjøring/snuplass Seida skole. 
Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.
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7 Sirma skole –
asfaltering av veier 
mellom innganger.

50 000 50 000

8 Utarbeide skiltplan 
Tanabru

Overordnet plan for infoskilting.

9 Bibliotekveien –
eventuell omlegging 
og asfaltering

175 000 Gjennomføres etter at overordnet 
plan for parkering og trafikkmønster 
ved rådhus/miljøbygg er utarbeidet. 
Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.

11 Luftjokdalen – asfalt 600 000 Asfaltering videre fra kryss 
v/caravanklubb, 1 km med bredde 
3,5 meter

12 Nordnesveien – asfalt 500 000 500 000 Grøfting, bærelag og asfalt
Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.

13 Gáddegeaidnu – asfalt 100 000 100 000 Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.
14 Ny vei i 

industriområdet
Gjennomføres etter regulering.

15 Masjokdalen –
bæreevne

Punktutbedringer og 
overvannsgrøfter.

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende forslag:

Det vises til fremlagte Veiplan for perioden 2013-2016 inkludert handlingsplanen for 
investeringstiltak og driftstiltak.
Veiplanen med handlingsplaner vedtas med følgende tillegg og endringer;
1. Av hensyn til fremkommelighet for renovasjon, post, offentlige tjenestetilbud, 

utrykningskjøretøy og adgang til brannkummer i alle kommunale boligfelt og bebygde 

områder, skal alle kommunale veger ha tilstrekkelig vintervedlikehold med brøyting for å 

sikre trygghet og alminnelig ferdsel for innbyggerne

2. Påminnelses skilter for 30 soner i sentrumsområdet må settes opp.

3. Fartsdumpen utenfor Mix kiosken bør fjernes eller repareres. 

4. Gangveier er til tider ikke gangbare da de er dårlig brøytet. Kommunen må ta hensyn til de 

myke trafikanter, ved å ikke skape situasjoner der fotgjengere trekker inn på kjørefelt. 

5. Kryssene ved Borealis og Eik senteret er lite gjennomtenkt med tanke på effektiv 

trafikkavvikling - uheldige vikeplikts situasjoner, disse bør utbedres.

6. Gang og sykkelvei fra avkjøringen til Per Fokstadsvei og frem til Løvveien bør igangsettes 

i 2013. 

7. Vikepliktskilt må settes opp ved «veier» som ikke e betegnet som vei. 

8. Alle gangfelt må skiltes.

9. Det etableres gangfelt mellom Tanabru-barnehage og den eksisterende gangveien.
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10. Den midterste fartsdumpen mellom Prix og Tanatorget må fjernes da den skaper dårlig 

trafikkavvikling og oversikt i trafikken.

11. Handlingsplanen rulleres hvert år før budsjettet behandles.

H v/Ellen K. Saba trakk sitt forslag. 

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

Det bør som en del av den fremtidige veiplanen utarbeides et kart over kommunale veier, 
jordbruksveier, og veier som ikke kommunale, men som pr i dag har kommunalt veivedlikehold. 

Følgende veistrekninger tas inn i veiplanen, med vinter- og sommervedlikehold:
- Vei til Boliger (tidligere lærerboliger) i Boftsa
- Bygdeveien i Båteng
- Vei forbi Austertana skole, langs den gamle riksveien til starten på skuterløypa

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk fellesforslaget. 

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag: 

Følgende veistrekning tas med i veiplanen, med sommer- og vintervedlikehold, herav brøyting
- Suveguolbba boligfelt 

V v/Karen Inga Vars trakk sitt forslag. 

SP v/Einar Johansen fremmet følgende forslag: 

Brøyterode 14 Austertana
Forlengelse av kommunal vei til Rolf Erling Jensen 
150 m lengere brøyterode 

SP v/Einar Johansen trakk sitt forslag. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag (presisering) til allerede innlevert 
fellesforsalg: 

Tillegg presisering:
- Også stikkveien (ca. 250 m) fra Bygdeveien i Båteng til elva m/sommervedlikehold 
- Det presiseres at veien i Suveguolbba skal med i sommer- og vintervedlikehold
- Báktegeaidnu i Båteng skal og vintervedlikeholdes opp til Magne Ballovaras gårdsplass 

slik det er gjort siden boligen er bygd
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Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk sitt forslag. 

SfP/NSR v/Solbjørg Ravna fremmet følgende tilleggsforslag:

Rasteplasser/toalett
Nødvendige toalett bygges og holdes åpent i vintersesongen.

- Snuplassen i Máskejohka – der hvor skuterløypa starter
- Stourrajohka
- Sirbmá
- Gassanjárga m.fl 

SfP/NSR v/Solbjørg Ravna trakk sitt forslag. 

Forslag nr. 1: AP v/Ulf Ballo fremmet følgende fellesforsalg fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SV 
v/Per Magne Lille, SP v/Einar Johansen, FrP v/Rebeke Tapio, V v/Karen Inga Vars, SfP/NSR 
v/Solbørg Ravna, H v/Tone O. Kollstrøm og AP v/Ulf Ballo: 

Det vises til fremlagte Veiplan for perioden 2013-2016 inkludert handlingsplanen for 
investeringstiltak og driftstiltak.
Veiplanen med handlingsplaner vedtas med følgende tillegg og endringer;

1. Påminnelses skilter for 30 soner i sentrumsområdet må settes opp.

2. Fartsdumpen utenfor Mix kiosken må repareres. 

3. Kryssene ved Borealis og Eik senteret er lite gjennomtenkt med tanke på effektiv 

trafikkavvikling - uheldige vikeplikts situasjoner, vurderes endret.

4. Opplysningsskilt må settes opp ved «veier» som ikke er betegnet som avkjørsel.

5. Alle gangfelt må skiltes.

6. Det etableres gangfelt mellom Tanabru-barnehage og den eksisterende gangveien.

7. Handlingsplanen rulleres hvert år før budsjettet behandles.

-----

Det bør som en del av den fremtidige veiplanen utarbeides et kart over kommunale veier, 
jordbruksveier, og veier som ikke kommunale, men som pr i dag har kommunalt veivedlikehold. 

Følgende veistrekninger tas inn i veiplanen, med vinter- og sommervedlikehold:
- Vei til Boliger (tidligere lærerboliger) i Boftsa
- Bygdeveien i Båteng
- Vei forbi Austertana skole, langs den gamle riksveien til starten på skuterløypa (150 m)
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- Suveguolbba boligfelt 
- Báktegeaidnu i Båteng skal vintervedlikeholdes opp til gårdsplass til Magne Ballovara

Det må lages en oversikt over tilgjengeligheten til Tanaelva og aktuelle steder ved fjorden. 

Behovet for avfallsdunker og toalett som også holdes åpent i vintersesongen, spesielt ved 
rasteplasser og snuplasser, bør kartlegges. 

Forslag nr. 3: H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag:

Den midterste fartsdumpen mellom Prix og Tanatorget må fjernes da den skaper dårlig 
trafikkavvikling og oversikt i trafikken. 

Forslag nr. 4: SP v/Olaf Trosten fremmet følgende tilleggsforslag:

Holmesundveien tas inn i veiplanen som kommunal vei. 

Votering
Forslag nr. 1 - Fellesforslag fra Fe/Ol, SV, SP, FrP, V, SfP/NSR og AP: Enstemmig vedtatt. 
Forslag nr. 2 - Fellesforslag fra Fe/Ol, SV, SfP/NSR og AP: Enstemmig vedtatt. 
Forslag nr. 3 - Fendringsforslag fra H: Falt med 5 mot 16 stemmer.
Forslag nr. 4 - Tilleggsforslag fra SP: Enstemmig vedtatt. 

Handlingsplanen som helhet: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
9.1 Handlingsplan vei investeringer 2013-2016

Pri
Tiltak Total 2013 2014 2015 2016 Kommentar

1 Gatelys – etablering av 
målepunkt og 
ombygging av nett.

2 000 000 1 000000 1 000000 Må gjennomføres innen 1.1.2017. 
Overslag fra Vk nett.

2 Gatelys Per Fokstad 
geaidnu

250 000 250 000 Fra boligfelt til Sameskolen

3 Gatelys – utskifting til 
energibesparende 
armaturer.

200 000 100 000 100 000 Bør utføres samtidig som tiltak pri 
1.

4 Trafikksikkerhetstiltak 
– kommunal 
egenandel.

100 000 Gjelder snuplass/gatelys i Polmak 
boligfelt og fortau  per Fokstad 
geaidnu.

5 Merking kommunale 
veier

100 000 100 000 Deler av skilt og materiell innkjøpes 
i 2012. Totalkostnaden er ikke 
kalkulert.

6 Internatplassen -
asfaltering

225 000 225 000 Innkjøring/snuplass Seida skole. 
Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.

7 Sirma skole –
asfaltering av veier 
mellom innganger.

50 000 50 000
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8 Utarbeide skiltplan 
Tanabru

Overordnet plan for infoskilting.

9 Bibliotekveien –
eventuell omlegging 
og asfaltering

175 000 Gjennomføres etter at overordnet 
plan for parkering og trafikkmønster 
ved rådhus/miljøbygg er utarbeidet. 
Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.

11 Luftjokdalen – asfalt 600 000 Asfaltering videre fra kryss 
v/caravanklubb, 1 km med bredde 
3,5 meter

12 Nordnesveien – asfalt 500 000 500 000 Grøfting, bærelag og asfalt
Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.

13 Gáddegeaidnu – asfalt 100 000 100 000 Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.
14 Ny vei i 

industriområdet
Gjennomføres etter regulering.

15 Masjokdalen –
bæreevne

Punktutbedringer og 
overvannsgrøfter.

Det vises til fremlagte Veiplan for perioden 2013-2016 inkludert handlingsplanen for 
investeringstiltak og driftstiltak.
Veiplanen med handlingsplaner vedtas med følgende tillegg og endringer;

1. Påminnelses skilter for 30 soner i sentrumsområdet må settes opp.

2. Fartsdumpen utenfor Mix kiosken må repareres. 

3. Kryssene ved Borealis og Eik senteret er lite gjennomtenkt med tanke på effektiv 

trafikkavvikling - uheldige vikeplikts situasjoner, vurderes endret.

4. Opplysningsskilt må settes opp ved «veier» som ikke er betegnet som avkjørsel.

5. Alle gangfelt må skiltes.

6. Det etableres gangfelt mellom Tanabru-barnehage og den eksisterende gangveien.

7. Handlingsplanen rulleres hvert år før budsjettet behandles.

-----

Det bør som en del av den fremtidige veiplanen utarbeides et kart over kommunale veier, 
jordbruksveier, og veier som ikke kommunale, men som pr i dag har kommunalt veivedlikehold. 

Følgende veistrekninger tas inn i veiplanen, med vinter- og sommervedlikehold:
- Vei til Boliger (tidligere lærerboliger) i Boftsa
- Bygdeveien i Båteng
- Vei forbi Austertana skole, langs den gamle riksveien til starten på skuterløypa (150 m)
- Suveguolbba boligfelt 
- Báktegeaidnu i Båteng skal vintervedlikeholdes opp til gårdsplass til Magne Ballovara

Det må lages en oversikt over tilgjengeligheten til Tanaelva og aktuelle steder ved fjorden. 
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Behovet for avfallsdunker og toalett som også holdes åpent i vintersesongen, spesielt ved 
rasteplasser og snuplasser, bør kartlegges. 

Tillegg:
Holmesundveien tas inn i veiplanen som kommunal vei. 

Handlingsplanen som helhet vedtatt. 

PS 81/2012 Hovedplan avløp - endelig vedtak

Saksprotokoll saksnr. 81/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Saksframlegg og vedlegg er endret etter av innkallingen var sendt. Nytt endret saksframlegg og 
innstilling fra FSK ettersendt pr. e-post 01.11.12. Utdelt i møtet. 

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

Fremlagte forslag til Hovedplan avløp for perioden 2013-2018 vedtas. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Fremlagte forslag til Hovedplan avløp for perioden 2013-2018 vedtas. 

PS 82/2012 Interkommunalt prosjekt om samhandling i Øst-Finnmark

Saksprotokoll saksnr. 82/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Sandra Lille (AP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
kveldsstell og legging av barn, fra kl. 18:00 og for resten av møtet. 

Det ble stilt spørsmål om habilitet til følgende:
- Tone O. Kollstrøm (H)
- Brynly Ballari (H)
- Olaf Trosten (SP) 

Alle har hatt sentrale rolle med utarbeidelser av dokumenter/rapporter i saken. Alle fratrådt 
mens kommunestyret vurderte deres habilitet. 
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Kommunestyrets votering og avgjørelse: 
- Tone O. Kollstrøm (H) ble jf. kommunelovens § 40, pkt 3b) erklært som inhabil, avgjort 

med 12 mot 5 stemmer 
- Brynly Ballari (H) ble jf. kommunelovens § 40, pkt 3b) erklært som inhabil, avgjort med 

12 mot 5 stemmer
- Olaf Trosten (SP) ble jf. kommunelovens § 40, pkt 3b) erklært som inhabil, avgjort med 

12 mot 5 stemmer

SfP/NSR v/Solbjørg Ravna fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt punkt 7:
Kommunestyret ber utvalget sikre at de samiske pasientene får bruke – og informasjon på 
samisk språk når de får helse- og omsorgstjeneste av ”interkommunalt samarbeid om helse- og 
omsorgstjenester”. 

Lasihit:
7. Gielddastivra dáhttu lávdegotti sihkarastit ahte Sápmelaččat besset geavahit sámegiela, - ja
fintejit dieđuid sámegilli og ožžot dearvvašvuođa ja fuolahusa gielddaid gaskasaš ovttasbarggus. 

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt kulepunkt under pkt. 1
 Samarbeid om tidlig intervensjon av barn og unge innenfor psykisk helse og rus 

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

1. Kommunestyret tar til etterretning rapportene fra den gjennomførte interkommunale 
utredning om samhandlingsreformen og ber helse- og omsorgsutvalget arbeide videre med 
følgende mulige samarbeidsprosjekter:

 Samarbeid om cellegiftbehandling
 Samarbeid om døgnplasser knyttet til Psykiatri/rus.
 Samarbeid om diabetessykepleier
 Samarbeid om kommunepsykologtjenester

2. Det forutsettes at det videre arbeidet avklarer faglige, praktiske og økonomiske forhold og at 
aktuelle samarbeidspartnere får fram sine synspunkter på de ulike samarbeidsområdene.

3. Utvalget bes avklare om Lebesby og Gamvik kommuner, som ikke var med i 
samhandlingsprosjektet i Øst-Finnmark, kan være interessert i et samarbeid innenfor alle 
eller noen av fagområdene.

4. Det bes om at kommunestyret blir orientert om framdriften i utredning av eventuelle 
samarbeid om legevakttelefon.

5. Helse- og omsorgsutvalget bes vurdere hvordan kommunens arbeid med folkehelsespørsmål 
skal organiseres.

6. I det videre arbeidet forutsettes det at brukerorganisasjonene får mulighet til å delta aktivt. 

Votering
HOUs innstilling: Enstemmig vedtatt.  
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Tilleggsforslag fra SfP/NSR: Enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra SP: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1. Kommunestyret tar til etterretning rapportene fra den gjennomførte interkommunale 

utredning om samhandlingsreformen og ber helse- og omsorgsutvalget arbeide videre med 
følgende mulige samarbeidsprosjekter:

 Samarbeid om cellegiftbehandling
 Samarbeid om døgnplasser knyttet til Psykiatri/rus.
 Samarbeid om diabetessykepleier
 Samarbeid om kommunepsykologtjenester
 Samarbeid om tidlig intervensjon av barn og unge innenfor psykisk helse og rus

2. Det forutsettes at det videre arbeidet avklarer faglige, praktiske og økonomiske forhold og at 
aktuelle samarbeidspartnere får fram sine synspunkter på de ulike samarbeidsområdene.

3. Utvalget bes avklare om Lebesby og Gamvik kommuner, som ikke var med i 
samhandlingsprosjektet i Øst-Finnmark, kan være interessert i et samarbeid innenfor alle 
eller noen av fagområdene.

4. Det bes om at kommunestyret blir orientert om framdriften i utredning av eventuelle 
samarbeid om legevakttelefon.

5. Helse- og omsorgsutvalget bes vurdere hvordan kommunens arbeid med folkehelsespørsmål 
skal organiseres.

6. I det videre arbeidet forutsettes det at brukerorganisasjonene får mulighet til å delta aktivt. 
7. Kommunestyret ber utvalget sikre at de samiske pasientene får bruke – og informasjon på 

samisk språk når de får helse- og omsorgstjeneste av ”interkommunalt samarbeid om helse-
og omsorgstjenester”. 

PS 83/2012 Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana 
kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri.

Saksprotokoll saksnr. 83/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
H v/Ellen K. Saba fremmet følgende fellesforslag fra H v/Ellen Kristina Saba og V v/ Karen 
Inga Vars:

1. Tana kommune vedtar at det skal søkes til Fylkesmannen i Finnmark om endring av Løype 
1 i forskrift om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 
09.04.2001. Det søkes om omlegging av Løype 1 slik at den i forskriften blir beskrevet som 
følgende:
Fra Tanaelva under Leavvajohka bru — langs Leavvajohka til                 
Uhcaskáiddášjohkamunningen — langs Uhcaskáiddášjohka til Gussarohttu — videre til 
Gálvagoahtemaroaivi — langs Ullotleahki over Ullotjávri til Leavvajávri.

2. Tana kommune ved MLU må i 2013 også starte arbeidet med å finne bedre løsninger for 
løype 5 Masjok. Løypestart ved Geainnušjohka og opp til høyda ved Geainnodatvárri, er 
idag en farlig ferdselsåre på snescooter på vinterstid. Alternativt bør man søke om å ta i bruk 
den gamle traseen nord for dagens trasee, men der må man utbedre traseen på sommertid, og 
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det bes derfor at prosessen rundt dette kan starte snarest mulig.

3. Tana kommune ved MLU må i 2013 starte arbeidet med å finne bedre løsninger for den 
åpne skuterløypa 2A  som i Sirma går gjennom Reatkenroggi i Njuorgganvuopmi og 
oppover. Dette er en meget vanskelig og farlig trase i forbindelse med møtetrafikk og trygg 
løypeandvendelse. Den gamle løypa går ovenfor Njuorgganvuopmi og over fjellet hvor det 
er mye lettere og enklere å ta seg frem. Det foreslås at begge traseene gjøres om til lovlige 
traseer da det er vær og vind som avgjør hvilke som er best å bruke. Dette kan løses ved et 
samarbeid med reindrifta

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

Tana kommune vedtar at det skal søkes til Fylkesmannen i Finnmark om endring av Løype 1 i 
forskrift om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001. Det 
søkes om omlegging av Løype 1 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:

Fra Tanaelva under Leavvajohka bru — langs Leavvajohka til Uhcaskáiddášjohka
munningen — langs Uhcaskáiddášjohka til Gussarohtu — videre til
Gálvagoahtemaroaivi — langs Ullotleahki over Ullotjávri til Leavvajávri.

Begrunnelse:
Snøskuterløype 1 Leavvajohka – Leavvajávri har nå i flere år blitt lagt om til dalføret sør for 
Leavvajohkdalen pga. sikkerhetsproblemer med isen på elva. Det er også oppdaget at den gamle 
løypetraséen, ifølge NVEs skredatlas, ligger innenfor merkede utløsningsområder for snøskred. 
Det at det er snakk om omlegging og ikke oppretting av en ny trasé tilsier at det er et reelt behov 
for å dekke transportbehov i området. Dette støttes også opp ved at samme trasé benyttes av 
Finnmarksløpet.

Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12:
Det er innhentet informasjon fra Nordatlas og Naturbasen vedrørende omleggingen, jf. NML § 
8. Kommunen kan ikke se at det finnes noen vernede områder, fredede kulturminner/områder 
eller prioriterte/truede/vernede arter eller artsforekomster på eller ved traséen. 

Ca. 2/3 deler av den endrede løypetraséen vil gå over det som i dag er registrert som inngrepsfri 
natur. Den ligger likevel noe mindre innenfor registrert (INON) område for inngrepsfri natur 
enn hva den gamle løypetraséen gjør. Kommunen ser dette som positivt. 

I og med at løypetraséen skal brukes på vinterstid vil snølaget fungere som en buffer mellom 
mark og snøskuter. Snøen reduserer miljøforringelse av jordoverflaten og ansees derfor i dette 
tilfelle for å være en miljøforsvarlig teknikk og driftsmetode jf. NML § 12. Så fremt det 
eksisterer et snølag vil vilkårene i NML §§ 9 og 11 heller ikke være til hinder for omlegging til 
den nye traséen.

Kommunen mener at situasjonen med hensyn til markslitasje kommer til å forbli uforandret og 
at det ikke vil foreligge risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, jf. NML § 
10. 

Kommunen mener at reglene i Naturmangfoldloven i dette tilfellet ikke er til hinder for endring 
av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri.
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Votering
MLUs innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag fra H og V, pkt 2 og 3: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana kommune vedtar at det skal søkes til Fylkesmannen i Finnmark om endring av Løype 1 i 
forskrift om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001. Det 
søkes om omlegging av Løype 1 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:

Fra Tanaelva under Leavvajohka bru — langs Leavvajohka til Uhcaskáiddášjohka
munningen — langs Uhcaskáiddášjohka til Gussarohtu — videre til
Gálvagoahtemaroaivi — langs Ullotleahki over Ullotjávri til Leavvajávri.

Begrunnelse:
Snøskuterløype 1 Leavvajohka – Leavvajávri har nå i flere år blitt lagt om til dalføret sør for 
Leavvajohkdalen pga. sikkerhetsproblemer med isen på elva. Det er også oppdaget at den gamle 
løypetraséen, ifølge NVEs skredatlas, ligger innenfor merkede utløsningsområder for snøskred. 
Det at det er snakk om omlegging og ikke oppretting av en ny trasé tilsier at det er et reelt behov 
for å dekke transportbehov i området. Dette støttes også opp ved at samme trasé benyttes av 
Finnmarksløpet.

Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12:
Det er innhentet informasjon fra Nordatlas og Naturbasen vedrørende omleggingen, jf. NML § 
8. Kommunen kan ikke se at det finnes noen vernede områder, fredede kulturminner/områder 
eller prioriterte/truede/vernede arter eller artsforekomster på eller ved traséen. 

Ca. 2/3 deler av den endrede løypetraséen vil gå over det som i dag er registrert som inngrepsfri 
natur. Den ligger likevel noe mindre innenfor registrert (INON) område for inngrepsfri natur 
enn hva den gamle løypetraséen gjør. Kommunen ser dette som positivt. 

I og med at løypetraséen skal brukes på vinterstid vil snølaget fungere som en buffer mellom 
mark og snøskuter. Snøen reduserer miljøforringelse av jordoverflaten og ansees derfor i dette 
tilfelle for å være en miljøforsvarlig teknikk og driftsmetode jf. NML § 12. Så fremt det 
eksisterer et snølag vil vilkårene i NML §§ 9 og 11 heller ikke være til hinder for omlegging til 
den nye traséen.

Kommunen mener at situasjonen med hensyn til markslitasje kommer til å forbli uforandret og 
at det ikke vil foreligge risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, jf. NML § 
10. 

Kommunen mener at reglene i Naturmangfoldloven i dette tilfellet ikke er til hinder for endring 
av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri.

2. Tana kommune ved MLU må i 2013 også starte arbeidet med å finne bedre løsninger for 
løype 5 Masjok. Løypestart ved Geainnušjohka og opp til høyda ved Geainnodatvárri, er 
idag en farlig ferdselsåre på snescooter på vinterstid. Alternativt bør man søke om å ta i bruk 
den gamle traseen nord for dagens trasee, men der må man utbedre traseen på sommertid, og 
det bes derfor at prosessen rundt dette kan starte snarest mulig.
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3. Tana kommune ved MLU må i 2013 starte arbeidet med å finne bedre løsninger for den 
åpne skuterløypa 2A  som i Sirma går gjennom Reatkenroggi i Njuorgganvuopmi og 
oppover. Dette er en meget vanskelig og farlig trase i forbindelse med møtetrafikk og trygg 
løypeandvendelse. Den gamle løypa går ovenfor Njuorgganvuopmi og over fjellet hvor det 
er mye lettere og enklere å ta seg frem. Det foreslås at begge traseene gjøres om til lovlige 
traseer da det er vær og vind som avgjør hvilke som er best å bruke. Dette kan løses ved et 
samarbeid med reindrifta

PS 84/2012 Revisjon av  Reglement Godtgjørelse  for folkevalgte

Saksprotokoll saksnr. 84/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Innstilling fra FSK ettersendt pr. e-post 01.11.12. Utdelt i møtet. 

Karen Inga Vars (V) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
medisinske årsaker, fra kl. 18:30 og for resten av møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet Ad-hoc utvalgets forslag:

Adhocutvalgets forslag til nytt Reglement – Godtgjørelse for folkevalgte vedtas.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende tilleggsforslag:

Fast godtgjørelse til folkevalgte utbetales kvartalsvis. Gjelder ikke ordfører og varaordfører. 

Votering
Ad-hoc utvalgets forslag: Enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra SP: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Reglement - Godtgjørelse for folkevalgte vedtas.

Tillegg:
Fast godtgjørelse til folkevalgte utbetales kvartalsvis. Gjelder ikke ordfører og varaordfører. 
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PS 85/2012 Revisjon av Reglement Kommunestyret

Saksprotokoll saksnr. 85/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Innstilling fra FSK ettersendt pr. e-post 01.11.12. Utdelt i møtet. 

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

Reglement for kommunestyret vedtas slik det foreligger med følgende endring:

§ 1 (under permisjon) – siste setning endres slik: ”Slik søknad avgjøres av kommunestyret”.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Reglement for kommunestyret vedtas slik det foreligger med følgende endring:

§ 1 (under permisjon) – siste setning endres slik: ”Slik søknad avgjøres av kommunestyret”.

PS 86/2012 Revisjon av reglement for formannskapet

Saksprotokoll saksnr. 86/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Innstilling fra FSK ettersendt pr. e-post 01.11.12. Utdelt i møtet. 

Liz Utsi (AP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet legging av 
barn, fra kl. 19:15 og for resten av møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling med endring i § 1:

Reglement for formannskapet vedtas slik det foreligger.

- § 1 – ”forholdsvalg” endres til ”forholdstallsvalg”.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag:

I § 2 siste setning: ordet ”leder” skiftes ut med ”ordfører”.
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FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende tilleggsforslag:

§ 5 – Ungdomsrådet kan ta del i møtet med to representanter med møte- og talerett. 

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Endringsforslag fra H: Enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra FrP: Falt med 9 mot 9 stemmer med ordførers dobbelstemme

Vedtak
Reglement for formannskapet vedtas slik det foreligger med følgende endring:

- § 1 – ”forholdsvalg” endres til ”forholdstallsvalg”.
- I § 2 siste setning: ordet ”leder” skiftes ut med ”ordfører”.

PS 87/2012 Revisjon av Reglement Hovedutvalgene

Saksprotokoll saksnr. 87/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Innstilling fra FSK ettersendt pr. e-post 01.11.12. Utdelt i møtet. 

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

Reglement for hovedutvalgene vedtas slik det foreligger.

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende tilleggsforslag:

Vises til tidligere vedtak:
Tilleggspunkt ansvarsområde MLU

- Tildeling av midler fra primærnæringsfondet

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra AP: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Reglement for hovedutvalgene vedtas slik det foreligger med følgende tillegg:
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Vises til tidligere vedtak:
Tilleggspunkt ansvarsområde MLU

- Tildeling av midler fra primærnæringsfondet

PS 88/2012 Søknad om tilskudd til elektroniske skiver

Saksprotokoll saksnr. 88/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
H v/Brynly Ballari fremmet følgende forslag:

Kommunestyret bevilger kr. 100 000,- i kommunal støtte til elektroniske skiver ved Tana 
Skytterlags anlegg i Bonakas.

Beløpet utbetales når innvilgede spillemidler blir effektuert. Beløpet innarbeides i 
økonomiplanen. 

H v/Brynly Ballari trakk sitt forslag.

Fred Johnsen (SP) fremmet mindretallets forslag fra formannskapets møte:

Det bevilges kr. 100.000,- tas av disposisjonsfondet.

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

Det bevilges kr. 120.000,- til elektroniske skiver. Bevilgningen tas fra disposisjonsfondet.

Votering
Forslag fra SP ble satt opp mot fellesforslaget fra AP, SV, SfP/NSR og Fe/Ol: Fellesforslaget 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Det bevilges kr. 120.000,- til elektroniske skiver. Bevilgningen tas fra disposisjonsfondet.
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PS 89/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr. 89/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsak:

RS 20/2012 Møteprotokoll ELD 291012

Referatsaken tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Tone O. Kollstrøm (H)
- Orienterte/stilte spørsmål om usikkerheten omkring en eventuell nedleggelse av DPS i 

Tana – hav gjør kommunen med denne saken? 
- Ber om at saken om DPS oversendes HOU/FSK, for å diskutere der hva mer Tana 

kommune kan gjøre i saken (forslag videresendes uten realitetsbehandling)

Einar Johansen (SP)
- Angående rovviltkontakt stilling i Øst-Finnmark - oppfordrer kommunen til å ta kontakt 

med Fylkesmannen/Geir Østberg for opprettelse av en slik stilling lagt til Tana 

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsaken og orienteringene tas til orientering. 

RS 20/2012 Møteprotokoll ELD 291012


