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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 02.05.2013
Tidspunkt: 10:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Randi Lille Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Rebeke Tapio Medlem FRP
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ulf Ballo Hartvik Hansen AP

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 43/2013 Godkjenning av innkalling
PS 44/2013 Godkjenning av saksliste

PS 45/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet  04.04.2013
PS 46/2013 Bygging av flykningeboliger 2013/902

PS 47/2013 Referatsaker/Orienteringer
PS 48/2013 Uttalelse om Fylkesveier

PS 43/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 43/2013 i Formannskapet - 02.05.2013 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 44/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 44/2013 i Formannskapet - 02.05.2013 

Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende tilleggssak:

Tilleggssak:
PS 48/2013 Uttalelse om Fylkesveier 

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

Saksliste godkjennes med følgende endring:
Sakstittel i PS 46/2013 endres til ”Bygging av flyktningeboliger”
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Votering
Forslag fra SP: Enstemmig vedtatt. 
Forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende endring og tilleggsak:

Endring:
Sakstittel i PS 46/2013 endres til ”Bygging av flyktningeboliger”

Tilleggssak:
PS 48/2013 Uttalelse om Fylkesveier 

PS 45/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet  04.04.2013

Saksprotokoll saksnr. 45/2013 i Formannskapet - 02.05.2013 

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

Protokoll fra 04.04.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 04.04.2013 godkjennes.

PS 46/2013 Bygging av flykningeboliger

Saksprotokoll saksnr. 46/2013 i Formannskapet - 02.05.2013 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 30.04.13. Utdelt i møtet. 

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende utsettelsesforslag:
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Saken utsettes.

Tas opp igjen til politisk behandling når følgende spørsmål er utredet:

1. Følgene dette har for helsetjenesten i kommunen
2. Følgene dette har for tannhelsetjenesten i kommunen
3. Følgene dette har for sosialtjenesten i kommunen.
4. Følgene dette har for kommuneøkonomien.
5. Hva har dette å si for skole og barnehage i kommunen.

Har disse tjenestene kapasitet til å ta i mot 10 flyktninger? 

Når kapasiteten til disse tjenestene er kartlagt, må en ta opp til politisk behandling om Tana 
kommune er i stand til å ta i mot flyktningene. Saken om å ta i mot flyktninger tas opp til 
politisk behandling, som en prinsippdebatt.

Når svar på ovennevnte er klargjort, settes saken om bygging av flyktningeboliger på det 
politiske sakskartet igjen, om svarene vi får i utredningen sier oss at dette er en oppgave Tana 
kommune takler økonomisk og sosialt.

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:

Tana kommune har store investeringsprosjekter som pågår i dag og i fremtiden.

Formannskapet ønsker ikke oppstart av bygging av åtte leiligheter for fremtidig mottak av 
flyktninger i Tana kommune. 

Til junimøtet bes administrasjonen legge fram en oversikt over hva kommunen forplikter seg til 
og hva kostnadene for kommunen vil bli ved å bosette flyktninger. Det lages også en oversikt 
over inntektene kommunen vil få. 

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

1. Tana kommune vedtar å bygge åtte leiligheter for fremtidig mottak av flyktninger innenfor 
en kostnadsramme på kr 15 mill. inkl mva.

2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette anbudsprosessen umiddelbart, med forbehold om 
vedtak i kommunestyret i juni om bosetting av flyktninger, 

3. Leilighetene skal være innflyttingsklar høsten 2014.
4. TKE står for bygging og utleie av boligene.
5. Endring av vedtekten for TKE med hensyn til økning av lånerammen legges fram som egen 

sak.

Votering
Utsettelsesforslag fra H: Falt med 1 mot 6 stemmer.

Forslag fra FrP ble satt opp mot forslag fra ordfører (rådm. forslag til vedtak): Forslag fra 
ordfører vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
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Vedtak
1. Tana kommune vedtar å bygge åtte leiligheter for fremtidig mottak av flyktninger innenfor 

en kostnadsramme på kr 15 mill. inkl mva.
2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette anbudsprosessen umiddelbart, med forbehold om 

vedtak i kommunestyret i juni om bosetting av flyktninger, 
3. Leilighetene skal være innflyttingsklar høsten 2014.
4. TKE står for bygging og utleie av boligene.
5. Endring av vedtekten for TKE med hensyn til økning av lånerammen legges fram som egen 

sak.

PS 47/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 47/2013 i Formannskapet - 02.05.2013 

Behandling
Ingen referatsaker eller orienteringer. 

Votering

Vedtak

PS 48/2013 Uttalelse om Fylkesveier

Saksprotokoll saksnr. 48/2013 i Formannskapet - 02.05.2013 

Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag: 

Tana kommune kommer med en uttalelse om fylkesveier i kommunen. Veiene er i svært dårlig 
forfatning. Kommunen inviterer Fylkeskommunen å komme til kommunen å se på standarden. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune kommer med en uttalelse om fylkesveier i kommunen. Veiene er i svært dårlig 
forfatning. Kommunen inviterer Fylkeskommunen å komme til kommunen å se på standarden. 
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