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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 07.02.2013
Tidspunkt: 10:00 – 14:30 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Randi Lille Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Rebeke Tapio Medlem FRP
Fred Johnsen Medlem SP
Hege Tajana Pedersen Barnas repr. i plansaker (møtte i PS 1-13/2013)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader

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
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling
PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra 29.11.2012
PS 4/2013 Detaljregulering for E6 Tana bru: Sluttbehandling 2007/564

PS 5/2013 Detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet parsell 5 A: 
Sluttbehandling

2009/474

PS 6/2013 Varsel om oppstart av planarbeid - Rullering av 
kommuneplanens arealdel

2012/2274

PS 7/2013 Høringsuttalelse til planprogram for utarbeidelse av 
regional transportplan 2014-2023

2013/294

PS 8/2013 Ny klagebehandling - Klage på kommunens vedtak i 
sak 118/2012, Torgrim Olsen og Kirsti Joks, 
gjenoppføring av gamme i Gahpatjohka.

2011/897

PS 9/2013 Etablering av pilotprosjekt for å videreutvikle 
koplingen mellom handlingsdelen i kommuneplanens 
samfunnsdel og budsjett og økonomiplan

2012/2807

PS 10/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013 2013/326
PS 11/2013 Polmak og Austertana -avhending/etterbruk av ledig 

bygningsmasse etter eldreinstitusjonene
2013/211

PS 12/2013 Oppnevning av representant til arbeidsutvalget for 
kirke ved Tana bru

2009/255

PS 13/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK 2013/96

RS 1/2013 Varsel om kommunens vedtak vil bli vurdert 
overprøvd

2011/2856

RS 2/2013 Sommer- og vintervedlikehold inkl. brøyting av 
Lallošluohkká

2012/570

RS 3/2013 Bekreftelse på etterkommet vedtak 2011/1491
RS 4/2013 Bekreftelse på etterkommet vedtak 2008/996

RS 5/2013 Tilbakemelding i forhold til dokumenttilsyn om 
forebyggende brannvern

2011/2771

RS 6/2013 Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 2011/2771
RS 7/2013 Omsorgssenter Tana bru - Orientering 2012/317

RS 8/2013 Endring av forskrift for snøskuterløype 1 -
Leavvajohka - Leavajavri

2012/1325

RS 9/2013 FSK- og KST-rapport 2012 2010/1905
RS 10/2013 Angående veglys langs E6 i Tana kommune 2013/107

PS 14/2013 Lokaler til Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe i Tana 2013/339
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PS 15/2013 Uttalelse - Angående planen Helse Nord har for å 
flytte DPS Øst-Finnmark, Døgnenheten i Tana til 
avdeling ved det nye sykehuset som skal bygges i 
Kirkenes

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

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

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:

PS 14/2013 Lokaler til Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe i Tana
PS 15/2013 Uttalelse – Angående planen Helse Nord har for å flytte DPS Øst-Finnmark, 

Døgnenheten i Tana til avdeling ved det nye sykehuset som skal bygges i 
Kirkenes

RS 10/2013 Angående veglys langs E6 i Tana kommune

Følgende saker trekkes fra sakslista og utsettes til neste møte:

PS 8/2013 Ny klagebehandling - Klage på kommunens vedtak i sak 118/2012, Torgrim 
Olsen og Kirsti Joks, gjenoppføring av gamme i Gahpatjohka.

PS 10/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013
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H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende tilleggssak:

Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 løftes opp som politisk sak, og bes 
rullert våren 2013.

1. Rus og psykiatriplanen 2010-2014, ble sist rullert våren 2012. Rulleringen av planen ga 
uheldige effekter for utelivsbransjen i Tana kommune. Utelivsbransjen opplever den nye 
vedtatte reduksjon av skjenketider som negativ i forhold til omsetning. Enkelte utesteder 
opplever større fall i omsetningen, mens andre utesteder vil oppleve en mindre effekt. 
De skjenkestedene som har størst nedgang i omsetningen, taper rundt 300- 400.000.-
kroner årlig. Dette er gjennomsnitts tall som er hentet inn fra en forskningsrapport fra 
Statens institutt for rusmiddelforskning 2012, ISBN: 978-82-7171-378-2 (PDF). Og man 
skal ikke se bort ifra at tallet kan være høyere. Omsetningstapet er beregnet ut ifra 
resultatregnskapet til Blue X nattklubb as i Tana. Kilder finnes på 
http://www.proff.no/keyfigures/996797058/  

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

Forslag fra H v/Tone O. Kollstrøm oversendes til HOU uten realitetsbehandling. 

Votering
Forslag fra ordfører, tillegg og endringer: Enstemmig vedtatt.

Forslag fra H ble satt opp mot forslag fra ordfører: Forslag fra H falt med 1 mot 6 stemmer.   

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:

PS 14/2013 Lokaler til Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe i Tana
PS 15/2013 Uttalelse – Angående planen Helse Nord har for å flytte DPS Øst-Finnmark, 

Døgnenheten i Tana til avdeling ved det nye sykehuset som skal bygges i 
Kirkenes

RS 10/2013 Angående veglys langs E6 i Tana kommune

Følgende saker trekkes fra sakslista og utsettes til neste møte:

PS 8/2013 Ny klagebehandling - Klage på kommunens vedtak i sak 118/2012, Torgrim 
Olsen og Kirsti Joks, gjenoppføring av gamme i Gahpatjohka.

PS 10/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013
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Forslag fra H v/Tone O. Kollstrøm oversendes til HOU uten realitetsbehandling. 

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra 29.11.2012

Saksprotokoll saksnr. 3/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

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

Protokoll fra 29.11.2013 godkjennes med følgende endringer i vedtak i PS 157 og 158/2012:

PS 157/2012 - Endring i vedtak etter jordloven:
Vedtak:
Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 innvilges søknad fra 
John Emil Juliussen om deling av 3daa til eksisterende bygninger fra eiendom med gnr 30 bnr 6.

PS 158/2012 - Endring i vedtak etter plan- og bygningsloven:
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tana kommune tillatelse til fradeling av en 
parsell på 3 daa til eksisterende bygninger fra gbnr. 30/6 i Austertana.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 29.11.2013 godkjennes med følgende endringer i vedtak i PS 157 og 158/2012:

PS 157/2012 - Endring i vedtak etter jordloven:
Vedtak:
Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 innvilges søknad fra 
John Emil Juliussen om deling av 3daa til eksisterende bygninger fra eiendom med gnr 30 bnr 6.

PS 158/2012 - Endring i vedtak etter plan- og bygningsloven:
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tana kommune tillatelse til fradeling av en 
parsell på 3 daa til eksisterende bygninger fra gbnr. 30/6 i Austertana.
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PS 4/2013 Detaljregulering for E6 Tana bru: Sluttbehandling

Saksprotokoll saksnr. 4/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

Behandling
Vedlegg ”Flytting av Tana bru – svar på kommunen sitt forslag” ettersendt pr. e-post 05.02.13. 
Utdelt i møtet. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Tana kommune vil presisere at bygging av ny bru slik planbeskrivelser og detaljreguleringa 
forutsetter er viktig og at det ikke blir forsinkelser.  Bygging av ny bru slik Nasjonal 
transportplan forutsetter er meget viktig og må heller fremskyndes.  Kommunen mener og 
bestemt at mulig gjenbruk av eksisterende bru kan på ingen måte få betydning for når 
prosjektet ny Tana bru kan realiseres. 

2. Tana kommune er meget tilfreds med at Statens Vegvesen har utredet muligheten for å 
flytte nåværende bru til alternativ samfunnsnyttig bruk på så kort tid. Kommunen er 
innforstådt med at beregning av demontering og flyttekostnader av eksisterende bru er et 
kostnadsanslag og at kostnadene kan bli større eller mindre

3. Administrasjonen bes utrede videre om muligheten for å flytte nåværende bru til 
samfunnsnyttig bruk ved en alternativ plassering over Tanaelva.

4. Mulige alternativ plassering kan være:
 Ved Polmakholmen til rasteplassen på østsiden  
 Rett nedenfor grensen på østsida i Polmak dvs like nedenfor Hillagurra
 Fra Hillagurra til Nuorgam
 Rustefielbma / Birkestrand området eventuelt i tilknytning med 

Norskholmen

5. Utrede mulig finansierings muligheter herunder om Tana kommune og Utsjok kommune 
kan søke om flytting av brua som Eu prosjekt nær grensen / riksgrensen

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for E6 
Tana bru.

Votering
Forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Fe/Ol: Falt med 3 mot 4 stemmer
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for E6 
Tana bru.

PS 5/2013 Detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet parsell 5 A: 
Sluttbehandling

Saksprotokoll saksnr. 5/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

Behandling
Vedlegg ”Merknadsbehandling” ettersendt pr. e-post 05.02.13. Utdelt i møtet. 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for FV 
98 Ifjordfjellet parsell 5A som består av plankart, -bestemmelser og -beskrivelse.

Votering 
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for FV 
98 Ifjordfjellet parsell 5A som består av plankart, -bestemmelser og -beskrivelse.

PS 6/2013 Varsel om oppstart av planarbeid - Rullering av kommuneplanens 
arealdel

Saksprotokoll saksnr. 6/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

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

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Tana kommune oppstart av arbeidet med 
rullering av kommuneplanens arealdel. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 sendes 
forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 2. april 
2013.
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Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. 
Planarbeidet skal fastsette rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. I tillegg hvilke 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Tana kommune oppstart av arbeidet med 
rullering av kommuneplanens arealdel. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 sendes 
forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 2. april 
2013.

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. 
Planarbeidet skal fastsette rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. I tillegg hvilke 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

PS 7/2013 Høringsuttalelse til planprogram for utarbeidelse av regional 
transportplan 2014-2023

Saksprotokoll saksnr. 7/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

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

Tana kommune stiller seg positiv til at regional transportplan (RTP) blir revidert og 
planperioden utvides til å gjelde perioden 2014-2023. 

Samferdsel har svært stor betydning for Tana da kommunen har en svært spredt bosetning og 
lange transportavstander. Veier og kollektivtransport er avgjørende for at kommunesenteret 
Tanabru skal oppfylle sin senterfunksjon men også for befolkningens muligheter til å få tilgang 
til varer og tjenester. Kommunen har derfor forventninger om å bli aktivt involvert i 
planprosessen og bli tatt hensyn til for å oppfylle både kommunens og fylkeskommunens ønsker 
og visjoner om en positiv utvikling for regionen.

Når det gjelder planprogrammet har kommunen følgende innspill:

 Det er ønskelig at gang- og sykkelveier samt veilys er et eget tema i planleggingsarbeidet 
som skal gjøres, gjerne under kapittel om trafikksikkerhet.

 I planprosessen bør det legges opp til en bred høring om det kollektive tilbudet og om 
gang-/ sykkelveistrekninger

 Det bør presiseres at RTP skal være en regional plan etter pbl § 8. 
 Hva som er de overordnede målsettinger med planen bør også nevnes i planprogrammet.  
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune stiller seg positiv til at regional transportplan (RTP) blir revidert og 
planperioden utvides til å gjelde perioden 2014-2023. 

Samferdsel har svært stor betydning for Tana da kommunen har en svært spredt bosetning og 
lange transportavstander. Veier og kollektivtransport er avgjørende for at kommunesenteret 
Tanabru skal oppfylle sin senterfunksjon men også for befolkningens muligheter til å få tilgang 
til varer og tjenester. Kommunen har derfor forventninger om å bli aktivt involvert i 
planprosessen og bli tatt hensyn til for å oppfylle både kommunens og fylkeskommunens ønsker 
og visjoner om en positiv utvikling for regionen.

Når det gjelder planprogrammet har kommunen følgende innspill:

 Det er ønskelig at gang- og sykkelveier samt veilys er et eget tema i planleggingsarbeidet 
som skal gjøres, gjerne under kapittel om trafikksikkerhet.

 I planprosessen bør det legges opp til en bred høring om det kollektive tilbudet og om 
gang-/ sykkelveistrekninger

 Det bør presiseres at RTP skal være en regional plan etter pbl § 8. 
 Hva som er de overordnede målsettinger med planen bør også nevnes i planprogrammet.  

PS 8/2013 Ny klagebehandling - Klage på kommunens vedtak i sak 118/2012, 
Torgrim Olsen og Kirsti Joks, gjenoppføring av gamme i Gahpatjohka.

Saksprotokoll saksnr. 8/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

Behandling
Jf. godkjenning av sakslista:

Følgende sak trekkes fra sakslista og utsettes til neste møte:
PS 8/2013 Ny klagebehandling - Klage på kommunens vedtak i sak 118/2012, Torgrim 

Olsen og Kirsti Joks, gjenoppføring av gamme i Gahpatjohka.

Votering

Vedtak
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PS 9/2013 Etablering av pilotprosjekt for å videreutvikle koplingen mellom 
handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel og budsjett og økonomiplan

Saksprotokoll saksnr. 9/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

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

Formannskapet ønsker å etablere et pilotprosjekt for å videreutvikle koplingen mellom 
handlingsdelen og budsjett og økonomiplan i et inngående samarbeid med nasjonal 
planmyndighet, FOU-miljøer og fagmiljøer som har god kompetanse på kommunal planlegging. 

Rådmannen gis fullmakt til å planlegge og iverksette forprosjekt innenfor kostnadsramme på kr. 
100.000. Kostnaden inndekkes ved bruk av posten ”Til FSKs disposisjon”.

Votering
Vedtatt 6 mot 1 stemme.

Vedtak
Formannskapet ønsker å etablere et pilotprosjekt for å videreutvikle koplingen mellom 
handlingsdelen og budsjett og økonomiplan i et inngående samarbeid med nasjonal 
planmyndighet, FOU-miljøer og fagmiljøer som har god kompetanse på kommunal planlegging. 

Rådmannen gis fullmakt til å planlegge og iverksette forprosjekt innenfor kostnadsramme på kr. 
100.000. Kostnaden inndekkes ved bruk av posten ”Til FSKs disposisjon”.

PS 10/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013

Saksprotokoll saksnr. 10/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

Behandling
Jf. godkjenning av sakslista:

Følgende sak trekkes fra sakslista og utsettes til neste møte:
PS 10/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013

Votering

Vedtak
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PS 11/2013 Polmak og Austertana -avhending/etterbruk av ledig 
bygningsmasse etter eldreinstitusjonene

Saksprotokoll saksnr. 11/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

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

I forbindelse med vurdering av etterbruk av bygningene etter Polmak sykehjem og Austertana 
eldresenter vedtas følgende:

1. Det iverksettes ikke utredning om etterbruk i kommunal regi av bygningene etter 
Austertana eldresenter og Polmak sykehjem

2. Kommunen tar takst på bygningene.
3. Bygningene annonseres til salgs, interessenter inviteres til melde sin interesse. 
4. Interessentene presenterer sine planer for bygningene, og det forhandles om 

overdragningsvilkår med mer. 
5. Resultatet fra forhandlinene legges fram for politisk behandling før avtale om overdragelse 

inngås.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Tilleggspunkt:
Realistiske planer som innebærer lokale arbeidsplasser vil kunne prioriteres framfor salgspris. 

Votering
Forslag fra ordfører (rådm. forslag til vedtak): Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
I forbindelse med vurdering av etterbruk av bygningene etter Polmak sykehjem og Austertana 
eldresenter vedtas følgende:

1. Det iverksettes ikke utredning om etterbruk i kommunal regi av bygningene etter 
Austertana eldresenter og Polmak sykehjem

2. Kommunen tar takst på bygningene.
3. Bygningene annonseres til salgs, interessenter inviteres til melde sin interesse. 
4. Interessentene presenterer sine planer for bygningene, og det forhandles om 

overdragningsvilkår med mer. 
5. Resultatet fra forhandlinene legges fram for politisk behandling før avtale om overdragelse 

inngås.
6. Realistiske planer som innebærer lokale arbeidsplasser vil kunne prioriteres framfor 

salgspris. 
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PS 12/2013 Oppnevning av representant til arbeidsutvalget for kirke ved 
Tana bru

Saksprotokoll saksnr. 12/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

Behandling
Formannskapets fellesforslag: 

Som formannskapets representant til arbeidsutvalget for kirke ved Tana bru oppnevnes: Randi 
Lille 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Som formannskapets representant til arbeidsutvalget for kirke ved Tana bru oppnevnes: Randi 
Lille 

PS 13/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 13/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 1/2013 Varsel om kommunens vedtak vil bli vurdert overprøvd

RS 2/2013 Sommer- og vintervedlikehold inkl. brøyting av Lallošluohkká
RS 3/2013 Bekreftelse på etterkommet vedtak

RS 4/2013 Bekreftelse på etterkommet vedtak
RS 5/2013 Tilbakemelding i forhold til dokumenttilsyn om forebyggende brannvern

RS 6/2013 Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport
RS 7/2013 Omsorgssenter Tana bru - Orientering

RS 8/2013 Endring av forskrift for snøskuterløype 1 - Leavvajohka - Leavajavri
RS 9/2013 FSK- og KST-rapport 2012

RS 10/2013 Angående veglys langs E6 i Tana kommune

Referatsakene tas til orienteringer.
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Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen:
- Orienterte om avlegges av regnskapet, viser overskudd på ca 2 mill. 

Ordfører Frank M. Ingilæ:
- Stilte spørsmål til FSK om å gjøre nyvalg av lønnspolitisk utvalg
- FSK: det fremmes sak til KST 21.02.13 om nyvalg av lønnspolitisk utvalg 

Rebeke Tapio (FrP): 
- Ungdomsrådet er aktivt, også utenom ordinære møter – skal u-rådet ha godtgjørelse også 

for deltakelse utenom faste møter.  
- FSK: kr. 80 000 til disposisjon, kan tas av denne potten  

Varaordfører Hartvik Hansen:
- Orienterte fra hans deltakelse på FeFos ordførerkonferanse 
- Stilte spørsmål omkring fakturering for gravemeldinger 

Orienteringene tas til orienteringen.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 
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RS 1/2013 Varsel om kommunens vedtak vil bli vurdert overprøvd

RS 2/2013 Sommer- og vintervedlikehold inkl. brøyting av Lallošluohkká

RS 3/2013 Bekreftelse på etterkommet vedtak

RS 4/2013 Bekreftelse på etterkommet vedtak

RS 5/2013 Tilbakemelding i forhold til dokumenttilsyn om forebyggende 
brannvern

RS 6/2013 Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport

RS 7/2013 Omsorgssenter Tana bru - Orientering

RS 8/2013 Endring av forskrift for snøskuterløype 1 - Leavvajohka -
Leavajavri

RS 9/2013 FSK- og KST-rapport 2012

RS 10/2013 Angående veglys langs E6 i Tana kommune

PS 14/2013 Lokaler til Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe i Tana

Saksprotokoll saksnr. 14/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

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

1. Tana kommunestyre vedtar utvidelse av kommunens lager og verkstedsbygg i Ringveien 
(gnr 13 bnr 380) med ca 120 kvm, under forutsetning av at kommunens eiendom gnr 37 bnr 
136 i Skiippagurra selges. Det avsettes kr 1 570 000 i investeringsbudsjettet til 
utbyggingen.

2. Investeringen finansieres delvis ved salg av eiendommen som nevnt ovenfor, med lån og 
med MVA-kompensasjon fra investeringen.

3. Kommunestyret tar opp lån på inntil kr 510 000. Nedbetalingstid settes til 30 år.
4. Tana kommunestyre vedtar salg av gnr 37 bnr 136 med påstående bygning. Rådmannen gis 

fullmakt til å gjennomføre salget.     

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Tana kommunestyre vedtar utvidelse av kommunens lager og verkstedsbygg i Ringveien 

(gnr 13 bnr 380) med ca 120 kvm, under forutsetning av at kommunens eiendom gnr 37 bnr 
136 i Skiippagurra selges. Det avsettes kr 1 570 000 i investeringsbudsjettet til 
utbyggingen.

2. Investeringen finansieres delvis ved salg av eiendommen som nevnt ovenfor, med lån og 
med MVA-kompensasjon fra investeringen.

3. Kommunestyret tar opp lån på inntil kr 510 000. Nedbetalingstid settes til 30 år.
4. Tana kommunestyre vedtar salg av gnr 37 bnr 136 med påstående bygning. Rådmannen gis 

fullmakt til å gjennomføre salget.     

PS 15/2013 Uttalelse - Angående planen Helse Nord har for å flytte DPS Øst-
Finnmark, Døgnenheten i Tana til avdeling ved det nye sykehuset som skal 
bygges i Kirkenes

Saksprotokoll saksnr. 15/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

Behandling
H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende fellesforslag fra formannskapet: 

Angående planen Helse Nord har for å flytte DPS Øst-Finnmark, 
Døgnenheten i Tana til avdeling ved det nye sykehuset som skal bygges i 
Kirkenes.

I Finnmarken den 23.01.13 står det å lese at Kommuneoverlegen i Vadsø vil ta opp kampen med 
Helse Nord. Hun med flere mener at tilbudet for psykisk syke i Øst-Finnmark er for dårlig. 
Saken omhandler det faktum at Helse Nord mener at det ikke er behov for en psykologhjemmel 
i Øst Finnmark. Det opplyses videre at ingen av Helse Nords 30 driftstilskudd for psykologer er 
i Øst-Finnmark.

Formannskapet i Tana er enig med kommuneoverlegen i Vadsø, tilbudet for psykisk syke i Øst 
Finnmark er for dårlig, og dårligere har Helse Nord planlagt at det skal bli.

Det er nylig lagt ut tegninger av hvordan nysykehuset i Kirkenes skal bli, planene viser at en 
DPS døgnavdeling er planlagt lagt inn i det nye sykehuset. Planen om å flytte DPS 
Døgnavdelingen fra Tana til det nye Kirkenes sykehus mener vi er ytterligere en svekkelse av 
tilbudet til psykisk syke i Øst Finnmark.

Kompetansen som finnes i DPS Øst-Finnmark, Døgnenheten i Tana er brei og bygd opp 
gjennom flere år. Der jobber det psyk. sykepleiere, sykepleiere, psyk. hjelpepleiere, ergoterapeut 
og vernepleier, som har videreutdanning i angstbehandling, kognitiv terapi, rus, familie- og 
nettverksarbeid, selvmordsproblematikk, psykisk helsearbeid, geriatri, spiseforstyrrelse og 
vold/voldsutredning. De samarbeider med fengsel, asylmottaket, psykiatritjenesten, helsesøstre, 
barnevernet, NAV og kommuneleger i kommunene i Øst-Finnmark. De har tett samarbeid med 
Åsgård sykehus i Tromsø, VPP Tana og Kirkenes, samt med familie og pårørende. De har to 
telematikkstudioer, som brukes aktivt i behandling, kursing og møtevirksomhet. De betjener 
døgnkontinuerlig kommunene i øst. 
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Arbeidsoppgavene består av blant annet forebygging, stabilisering, ettervern og veiledning. 
Tidlig utredning og behandling er svært viktig for å begrense skadevirkninger i et menneskes 
liv. Avdelingen har katastrofeberedskap, hvor personalet er klar til å jobbe i løpet av få timer. 
Døgnenheten Tana ligger også midt i det samiske kjerneområde, og innehar stor kompetanse 
innenfor samisk språk og kultur. Videre har avdelingen flere fagpersoner som behersker flere 
språk, der iblant finsk og engelsk. 

Pasienten er selv med i behandling og deltar aktivt i det. På døgnenheten har pasienten egen 
primærgruppe som består av fagfolk. Avdelingen kartlegger og diagnostiserer i samarbeid med 
psykiatere. De ansatte følger opp pasienten i videre utredning, behandling og ettervern. Flere 
pasienter med alvorlig psykisk lidelse har behov for oppfølging gjennom sitt liv. Noen behøver 
psykiatrisk hjelp i en periode. 

Forrige nedtrapping av sengeplasser skjedde i 2010, fra 21 sengeplasser til 15. Nå står 
avdelingen igjen med 10 sengeplasser, dette fra 01.01.2012. Det betyr i praksis, at i litt over et år 
har døgnenheten fått halvert antallet sengeplasser. 

I styrets langtidsplan ligger det et forslag om å flytte døgnenheten i sin helhet til Kirkenes nye 
sykehus.

Døgnenheten Tana ligger midt i Øst-Finnmark. I forhold til Samhandlingsreformen skal 
tjenesten ligge nærmest mulig pasienten. Hvis døgnenheten flyttes til Kirkenes blir det lang vei 
til behandling for de fleste pasienter. Både pasienter og behandlere kommer til å bruke mer tid 
til å komme til og fra. Kompetansen og erfaringen som ansatte innehar på Døgnenheten tar år å 
bygge opp. F. eks tar det seks år å utdanne en sykepleier med videre utdanning.  Videre er en 
ambulansetur til Tromsø med politifølge svært kostbar og ikke minst traumatisk for en pasient. 
På Dps Døgn jobbes det aktivt med å forebygge disse innleggelsene på Åsgård og erfarent 
personalet på døgnavdelingen strekker seg langt for å trygge og behandle pasienten i hans 
nærmiljø. 

Hvordan måle verdien av arbeidet som utføres på døgnenheten? Statistikken kan nødvendigvis 
ikke vise hva avdelingen betyr i dag, men resultat senere vil vise hvor nødvendig det er å ha 
sterkt psykiatrisk fagmiljø i nærområdet med gode, stabile innarbeidede rutiner. 

Hvis Døgnenheten flyttes i sin helhet til Kirkenes nye sykehus betyr det i praksis, at det nye 
sykehuset må bygge opp et nettverk bestående av personell, psykiater/psykolog). Dette er noe 
Kirkenes sykehus, eller kommune per i dag ikke har. Direktør Fundingsrud bruker det som 
argument for flytting, at det er lettere å tiltrekke seg spesialister/leger til et større fagmiljø. 
Bærekraften i psykiatrisk behandling på døgnenheten er et kompetent personell. Det er 
personell, som jobber med pasienten meste parten av tiden fra innleggelse til utskriving og 
oppfølging i kommunen. Personellet er vant til å jobbe målrettet i akutte situasjoner og ta 
ansvar. Hvis døgnenheten flyttes til Kirkenes er det stor sannsynlighet, tror vi, for at 
tilgjengeligheten for veiledning per telefon ikke vil være like stor som nå. Kommuner (les psyk. 
tjenesten, hjemmesykepleiens, legevakten osv) er vant til å kontakte døgnavdelingen direkte for 
hjelp, det være seg medisinering, innleggelse, hjelp til selvmordsrisikovurdering. For å nevne 
noen av oppgavene.

En pasient fra Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Nesseby vil måtte bruke mye lengre tid på 
en reise for innleggelse i Kirkenes enn i Tana. I tillegg vil behandlere bruke lengre tid i bil, enn 
de bruker tid på pasientene om de har utgangspunkt Kirkenes framfor Tana.
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Det kan også stilles spørsmål hvorvidt en døgnavdeling ved nye Kirkenes sykehus kan tilby 
støtte og veiledning til kommunene, slik at de for å innfri oppgavene samhandlingsreformen gir 
dem, skal kunne ta vare på sine innbyggere i mye større grad enn idag. Nemlig, gi dem den 
helsehjelpen reformen krever kommuner skal kunne gi sine psykisk syke innbyggere til enhver 
tid.

Kommunene vil nok i større grad måtte dekke dette behovet selv, om Helse Nord får 
gjennomføre sin plan. Kommunene selv må utdanne og ansette flere fagfolk for å gi sine 
innbyggere god nok psykisk helsehjelp, med de utfordringene og kostnadene det måtte bringe 
ned seg. Dette synes unødvendig, all den tid vi allerede har et godt fungerende fagmiljø i Tana 
som kan gjøre denne jobben nært der pasientene bor.

Formannskapet i Tana Kommune mener at Helse Nords planer ikke kan godtas og den planlagte 
flyttingen av DPS døgnavdelingen ikke må gjennomføres. Dette for å sikre en kvalitetsmessig 
god nok behandling av våre innbyggere i Øst Finnmark.

Formannskapet i Tana utfordrer våre nabokommuner i Øst-Finnmark til å være med å støtte 
denne uttalelsen, da dette er en sak som vil få store konsekvenser også for kommunene rundt 
oss. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Angående planen Helse Nord har for å flytte DPS Øst-Finnmark, 
Døgnenheten i Tana til avdeling ved det nye sykehuset som skal bygges i 
Kirkenes.

I Finnmarken den 23.01.13 står det å lese at Kommuneoverlegen i Vadsø vil ta opp kampen med 
Helse Nord. Hun med flere mener at tilbudet for psykisk syke i Øst-Finnmark er for dårlig. 
Saken omhandler det faktum at Helse Nord mener at det ikke er behov for en psykologhjemmel 
i Øst Finnmark. Det opplyses videre at ingen av Helse Nords 30 driftstilskudd for psykologer er 
i Øst-Finnmark.

Formannskapet i Tana er enig med kommuneoverlegen i Vadsø, tilbudet for psykisk syke i Øst 
Finnmark er for dårlig, og dårligere har Helse Nord planlagt at det skal bli.

Det er nylig lagt ut tegninger av hvordan nysykehuset i Kirkenes skal bli, planene viser at en 
DPS døgnavdeling er planlagt lagt inn i det nye sykehuset. Planen om å flytte DPS 
Døgnavdelingen fra Tana til det nye Kirkenes sykehus mener vi er ytterligere en svekkelse av 
tilbudet til psykisk syke i Øst Finnmark.

Kompetansen som finnes i DPS Øst-Finnmark, Døgnenheten i Tana er brei og bygd opp 
gjennom flere år. Der jobber det psyk. sykepleiere, sykepleiere, psyk. hjelpepleiere, ergoterapeut 
og vernepleier, som har videreutdanning i angstbehandling, kognitiv terapi, rus, familie- og 
nettverksarbeid, selvmordsproblematikk, psykisk helsearbeid, geriatri, spiseforstyrrelse og 
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vold/voldsutredning. De samarbeider med fengsel, asylmottaket, psykiatritjenesten, helsesøstre, 
barnevernet, NAV og kommuneleger i kommunene i Øst-Finnmark. De har tett samarbeid med 
Åsgård sykehus i Tromsø, VPP Tana og Kirkenes, samt med familie og pårørende. De har to 
telematikkstudioer, som brukes aktivt i behandling, kursing og møtevirksomhet. De betjener 
døgnkontinuerlig kommunene i øst. 

Arbeidsoppgavene består av blant annet forebygging, stabilisering, ettervern og veiledning. 
Tidlig utredning og behandling er svært viktig for å begrense skadevirkninger i et menneskes 
liv. Avdelingen har katastrofeberedskap, hvor personalet er klar til å jobbe i løpet av få timer. 
Døgnenheten Tana ligger også midt i det samiske kjerneområde, og innehar stor kompetanse 
innenfor samisk språk og kultur. Videre har avdelingen flere fagpersoner som behersker flere 
språk, der iblant finsk og engelsk. 

Pasienten er selv med i behandling og deltar aktivt i det. På døgnenheten har pasienten egen 
primærgruppe som består av fagfolk. Avdelingen kartlegger og diagnostiserer i samarbeid med 
psykiatere. De ansatte følger opp pasienten i videre utredning, behandling og ettervern. Flere 
pasienter med alvorlig psykisk lidelse har behov for oppfølging gjennom sitt liv. Noen behøver 
psykiatrisk hjelp i en periode. 

Forrige nedtrapping av sengeplasser skjedde i 2010, fra 21 sengeplasser til 15. Nå står 
avdelingen igjen med 10 sengeplasser, dette fra 01.01.2012. Det betyr i praksis, at i litt over et år 
har døgnenheten fått halvert antallet sengeplasser. 

I styrets langtidsplan ligger det et forslag om å flytte døgnenheten i sin helhet til Kirkenes nye 
sykehus.

Døgnenheten Tana ligger midt i Øst-Finnmark. I forhold til Samhandlingsreformen skal 
tjenesten ligge nærmest mulig pasienten. Hvis døgnenheten flyttes til Kirkenes blir det lang vei 
til behandling for de fleste pasienter. Både pasienter og behandlere kommer til å bruke mer tid 
til å komme til og fra. Kompetansen og erfaringen som ansatte innehar på Døgnenheten tar år å 
bygge opp. F. eks tar det seks år å utdanne en sykepleier med videre utdanning.  Videre er en 
ambulansetur til Tromsø med politifølge svært kostbar og ikke minst traumatisk for en pasient. 
På Dps Døgn jobbes det aktivt med å forebygge disse innleggelsene på Åsgård og erfarent 
personalet på døgnavdelingen strekker seg langt for å trygge og behandle pasienten i hans 
nærmiljø. 

Hvordan måle verdien av arbeidet som utføres på døgnenheten? Statistikken kan nødvendigvis 
ikke vise hva avdelingen betyr i dag, men resultat senere vil vise hvor nødvendig det er å ha 
sterkt psykiatrisk fagmiljø i nærområdet med gode, stabile innarbeidede rutiner. 

Hvis Døgnenheten flyttes i sin helhet til Kirkenes nye sykehus betyr det i praksis, at det nye 
sykehuset må bygge opp et nettverk bestående av personell, psykiater/psykolog). Dette er noe 
Kirkenes sykehus, eller kommune per i dag ikke har. Direktør Fundingsrud bruker det som 
argument for flytting, at det er lettere å tiltrekke seg spesialister/leger til et større fagmiljø. 
Bærekraften i psykiatrisk behandling på døgnenheten er et kompetent personell. Det er 
personell, som jobber med pasienten meste parten av tiden fra innleggelse til utskriving og 
oppfølging i kommunen. Personellet er vant til å jobbe målrettet i akutte situasjoner og ta 
ansvar. Hvis døgnenheten flyttes til Kirkenes er det stor sannsynlighet, tror vi, for at 
tilgjengeligheten for veiledning per telefon ikke vil være like stor som nå. Kommuner (les psyk. 
tjenesten, hjemmesykepleiens, legevakten osv) er vant til å kontakte døgnavdelingen direkte for 
hjelp, det være seg medisinering, innleggelse, hjelp til selvmordsrisikovurdering. For å nevne 
noen av oppgavene.
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En pasient fra Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Nesseby vil måtte bruke mye lengre tid på 
en reise for innleggelse i Kirkenes enn i Tana. I tillegg vil behandlere bruke lengre tid i bil, enn 
de bruker tid på pasientene om de har utgangspunkt Kirkenes framfor Tana.

Det kan også stilles spørsmål hvorvidt en døgnavdeling ved nye Kirkenes sykehus kan tilby 
støtte og veiledning til kommunene, slik at de for å innfri oppgavene samhandlingsreformen gir 
dem, skal kunne ta vare på sine innbyggere i mye større grad enn idag. Nemlig, gi dem den 
helsehjelpen reformen krever kommuner skal kunne gi sine psykisk syke innbyggere til enhver 
tid.

Kommunene vil nok i større grad måtte dekke dette behovet selv, om Helse Nord får 
gjennomføre sin plan. Kommunene selv må utdanne og ansette flere fagfolk for å gi sine 
innbyggere god nok psykisk helsehjelp, med de utfordringene og kostnadene det måtte bringe 
ned seg. Dette synes unødvendig, all den tid vi allerede har et godt fungerende fagmiljø i Tana 
som kan gjøre denne jobben nært der pasientene bor.

Formannskapet i Tana Kommune mener at Helse Nords planer ikke kan godtas og den planlagte 
flyttingen av DPS døgnavdelingen ikke må gjennomføres. Dette for å sikre en kvalitetsmessig 
god nok behandling av våre innbyggere i Øst Finnmark.

Formannskapet i Tana utfordrer våre nabokommuner i Øst-Finnmark til å være med å støtte 
denne uttalelsen, da dette er en sak som vil få store konsekvenser også for kommunene rundt 
oss. 


