
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 23.05.2013
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

15.05.2013

Frank M. Ingilæ
Ordfører
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 49/2013 Godkjenning av innkalling
PS 50/2013 Godkjenning av saksliste

PS 51/2013 Godkjenning av protokoll fra 02.05.2013
PS 52/2013 Høring - Anbudsruter med hurtigbåt 2013/976

PS 53/2013 Suppleringsvalg 2013/950
PS 54/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK 2013/96

RS 26/2013 Klage over vedtak i sak 156/2012 - Dispensasjon fra 
reguleringsplan til gjenoppbygging av nedfalt gamme 
- Njárgajávri

2011/2295

RS 27/2013 Varanger Kraft Nett AS - Søknad om ny 132 kV-
ledning mellom Varangerbotn og Storvarden -
Orientering om videre behandling

2011/2173

RS 28/2013 Informasjon om utbyggingen av nødnett 2011/2314
RS 29/2013 Avtale om påfyll av næringsfond for 2013 mellom 

Tana kommune og Finnmark fylkeskommune
2013/863

RS 30/2013 Uttalelse - DPS i Tana 2013/403
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N32

Arkivsaksnr: 2013/976-3

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 52/2013 23.05.2013

Høring - Anbudsruter med hurtigbåt

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune stiller seg negativ til bortfall av ruteforbindelser dersom det medfører at det ikke 
blir opprettet et reelt alternativ kollektiv transporttilbud.

Ruteforslaget til Finnmark fylkeskommune innebærer et elendig tilbud om kollektivtransport fra 
Tana/Øst-Finnmark til og fra Nordkynhalvøya. Dagens bussforbindelse fra Østfylket 
(Tana/Varanger) til og fra Nordkyn via Karasjok er reelt sett ikke et alternativ til båtforbindelse 
mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn. Fra Tana er det eneste reelle alternativet privattransport 
(privatbil/drosje eller tilsvarende). Et bortfall av båtrutetilbud vil få store negative konsekvenser 
for de som av ulike grunner ikke kan kjøre privatbil eller ha tilgang på slik transport. 

I dag er det bussforbindelse til Vestertana/Sjursjok og daglige avganger mellom Lakselv og 
Mehamn/Kjøllefjord, men ingen bussforbindelse over Ifjordfjellet. Med små omlegginger og 
forlenging av eksisterende bussruter, vil det være mulig å opprette bussforbindelse mellom Tana 
og Nordkyn. I tillegg bør det alternativt opprettes bussforbindelse søndagsmorgen til østfylket. 
En slik reiserute har dog betydelig lengre antatt reisetid enn med privatbil eller hurtigbåt mellom 
Smalfjord og Skjånes/Nordkyn. 

Tana kommune merker seg også følgende uttalelse fra fylkeskommunen: 

”Fylkeskommunen åpner opp for kommunal medfinansiering i denne anbudsrunden dersom 
kommunene mener å ha et behov som de vil dekke ut over de fylkeskommunale rammene og tilbud”.

Uttalelsen tolkes som at båtforbindelsen mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn kan bli 
opprettholdt dersom kommunen stiller seg positiv til en medfinansiering av denne ruta. Tana 
kommune stiller seg kritisk til at kommunene skal være medfinansiør på oppgaver som 
fylkeskommunen har ansvaret for. Dette kan også minne om utpressing mot kommunene, noe vi 
tar sterk avstand i fra. 
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Tana kommune oppfordrer fylkeskommunen til å legge fram et budsjett/kalkyle på hva de sparer 
på å legge ned båtruteforbindelsen mellom Smalfjord og Nordkyn/Skjånes. I tillegg oppfordres  
fylkeskommunen til å legge fram kalkyler på å opprette bussforbindelse mellom 
Tanabru/Smalfjord/Sjursjok og Ifjord som korresponderer med eksisterende bussruter mellom 
Lakselv og Nordkyn i tillegg til en bussruteforbindelse på søndager fra Nordkyn og til Tana. 
Disse kalkylene forventer kommunen å få til høring før det gjøres eventuelle endringer i dagens 
ruteforbindelser mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn.

Saksopplysninger
Finnmark fylkeskommune skal i juni 2013 sende ut hurtigbåtrutene på anbud. Kommunen har 
fått forslag til ruteoppsett for kommende anbudsperiode til høring med høringsfrist 1. juni 2013. 

Videre oppfølging av høringsinnspillene vil skje i første del av juni og anbudene vil lyses ut 
omkring 20. juni 2013. Ingen av dagens fartøy skal overdras inn i nytt anbud. Som følge av 
produksjonstid på fartøy avsluttes anbudet høsten 2013.

Fylkeskommunens styringsgruppe for kollektivanskaffelser har vedtatt følgende standarder for 
anløpssteder med liten eller ingen bosetning:

- Innbyggerne skal ha mulighet til å komme seg til og fra eget kommunesenter i løpet av 
en dag ukentlig.

- Anløpssteder med vesentlig fritidsbebyggelse skal anløpes i forbindelse med helg 
(fredag/søndag).

Fartøykrav

Rutene beregnes ut fra kapasitet etter dagens trafikk og det skilles mellom to typer fartøy.
- Passasjerfartøy: fartøy som kun er beregnet for passasjerbefordring med kun liten 

kapasitet for gods (VarangerXpressen og VargsundXpressen).
- Kombifartøy: Beregnet til frakt av passasjerer, gods og biler (gjelder alle andre ruter).

Det stilles krav til god passasjerkomfort om bord. På ruter med lengst seilingstid vil det bli stilt 
krav om enkel restaurasjon (automat). Det blir satt alderskrav i forhold til forholdene de skal 
virke i. Operatørene vil få krav om kvalitet på tjenesten med tanke på regularitet og punktlighet. 
Dette vil skje i form av redusert støtte for kanselleringer eller forsinkelser som ikke skyldes vær 
eller uforutsette forhold (force majeure).

I dag stasjoneres fartøyene med nattstopp i sentra. Dagen starter med tom-/posisjonskjøring om 
morgenen. Det foreslås at fartøyene stasjoneres ute i distriktet om natten og så starte dagen med 
å ta passasjerer inn til sentraene. 

Kommunal medfinansiering ved ønsket behov
Fylkeskommunen åpner opp for kommunal medfinansiering i denne anbudsrunden dersom 
kommunene mener å ha et behov som de vil dekke ut over de fylkeskommunale rammene og 
tilbud.
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Ruteforslag – anbudsrunden

Tanaruta - Gamvik og Tana kommune
Eksisterende rute i Langfjorden fungerer godt. Det foreslås derfor kun mindre justeringer i 
forbindelse med nytt anbud. Dagens fartøy synes overdimensjonert for strekningen. Det foreslås 
et mindre fartøy for strekningen som kan ta bil, gods og ca. 40 passasjerer.

Anløp av Smalfjord i Tana foreslås fjernet i forhold til faste anløp med bakgrunn i 
veiforbindelse, men ruten beholdes i beredskapsøyemed ved stengt vei over Ifjordfjellet.

Ruteforslaget ”LangfjordXpressen”:

Eksisterende ruteforbindelser
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Uttalelse fra Sverre Pedersen, Smalfjord

Uttalelsen gjengitt i sin helhet:

”Som ekspeditør og bruker av denne tjenesten, hurtigbåten, har vi ikke fått tilbud om å komme med 
innspill. Dette betrakter vi som svært beklagelig, da vi hadde kunnet komme med viktige opplysninger 
om denne driften.

For det første foreslår de å legge ruta totalt ned, med unntak av beredskap ved uvær, som regel også 
fører til at båten heller ikke kan gå. 
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Som regel er det ikke Ifjordfjellet som skaper problemer som stengt vei, det er folk som skal til 
Nordkyn som ikke kommer fram pga riksvei 888 Bekkarfjordfjellet. Denne fjellovergangen stenges 
mange ganger mer enn over Ifjord. Derfor nytter det ikke å si at båten skal gå ved beredskap stengt 
Ifjordfjell.

Hurtigbåten kommer til Smalfjord 3 ganger ukentlig, tirsdag dagtid og fredag og søndag ettermiddag, 
og går til Skjånes og fjordistriktet Nervei, Langfjordnes og Laggo.

Historikken er slik at for 3 år siden ble båtene nedklassifisert til IKKE å kunne ta med biler. Dette 
medførte til at folk som var med bilene heller ikke reiser. 

Videre satte de inn båter med små innelukkede lasterom som ikke tar annet enn par paller lett last. 
Gods som materialer og lange varetyper kan ikke føres. Drivstoff, bensin, gass og lignende ble 
forbudt å ta om bord. (reisende løser dette ved å ta bensinkanner skjult i bagasjen, inn i kabinen.!)

Summert sett fører dette til at folk ikke kan sende last og vanskeligjør for reisende, og da går trafikken 
selvfølgelig tilbake de siste årene. Det virker som om dette er en styrt utvikling, for å få grunnlag til å 
legge ned. Tidligere tok båtene opptil 3 biler og mye annen last, bare vi fra vår ekspedisjon sender 
masse tonn med kraftfor – gjødsel til fjordistriktet i løpet av året. Om båten forsvinner avskjæres 
denne muligheten totalt, alternativ er 4 timer lastebilkjøring fra Smalfjord og båt fra Skjånes, til en 
kostnad som ingen har råd til.

Nå har vi imidlertid fått greie på at det skal bygges nye driftsøkonomiske båter som skal kunne ta 
både biler og last, for å brukes i ruta, om den opprettholdes. Dette har vi etterlyst i flere år uten 
respons før nu.

Båtens utgifter er omtrent konstante, lønn, forsikring er faste, mannskapet er om bord, det er kun 
kjøringen fra Skjånes – Smalfjord og retur som medfører driftsutgifter til diesel for en tur som tar 
halvannen time tur/retur. Besparelsen ved å legge ned ruta blir minimal og vi har et rasert rutetilbud 
mot Nordkyn og fjordistriktet.

Trafikken er selvfølgelig størst i den lyse årstid, med opptil 10 – 15 personer, ofte flere, hver vei 
spesielt fredager og søndager. Hyttefolk og laksefiskere til Laggo er spesielt flittige brukere om 
sommeren. Tirsdagsruta er mer transport av gods, i den grad den er i stand å ta med last.
Vi ber derfor Tana kommune komme med en uttalelse til denne høringen, og forhåpentlig legge press 
for å fortsatt ha et rutetilbud i Tanafjorden”.
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VURDERING
Ruteforslaget til Finnmark fylkeskommune innebærer et elendig tilbud om kollektivtransport fra 
Tana/Øst-Finnmark til og fra Nordkyn-halvøya. 

Til Nordkyn fra Tana og Varangerfjorden
Det vil fremdeles være mulig å reise med buss via Karasjok til Lakselv og så buss fra Lakselv til 
Mehamn/Kjøllefjord fredag og søndager uten overnatting. Reise på mandager og onsdager til 
Nordkyn vil kreve overnatting i Lakselv.

Fredager og søndager Mandager og onsdager
Kirkenes 08:05 Kirkenes 08:05
Tanabru 10:20 Tanabru 10:20
Lakselv 15:20 Lakselv 15:20
Mehamn 20:10
Kjøllefjord 20:20 Overnatting i Lakselv

Tirsdager og torsdager
Reisetid 8 timer Lakselv 07:20

Mehamn 11:15
Kjøllefjord 11:20

Reisetid  25 timer

Det er så lang reisetid med buss via Karasjok at det ikke er et reelt alternativ til båtforbindelse 
mellom Smalfjord og Nordkyn. Fra Kirkenes vil de eneste reelle alternativene være Hurtigruten 
eller fly. Hurtigruten bruker 12 timer fra Kirkenes til Mehamn og 14 timer til Kjøllefjord med 
avgang kl. 12:45. Widerøe har fire daglige avganger til Mehamn fra Kirkenes (kl 05:12, 08:03, 
11:50 og kl. 14:37) og tre avganger fra Vadsø (kl. 05:20, 08:33 og 16:49). Dette er unntatt 
lørdager. Fra Tana går det buss daglig til Kirkenes og Vadsø med ankomst hhv. Kl. 10:25 og kl. 
11.45. Til Vadsø lufthavn må det tas privattransport (taxi) fra Vadsø sentrum. 

Reiseavstanden til Mehamn fra Tanabru er på ca. 190 km med anslått reisetid på 3 timer 
(referanse: Google maps). De som ikke mulighet for privatbiltransport vil få lange reisetider 
som er forholdsvis kostbare.

Fra Nordkyn til Tana/Varangerfjorden
Det går buss daglig fra Mehamn/Kjøllefjord kl. 06:20 til Lakselv med ankomst 12:15. Denne 
bussen korresponderer ikke med bussen Alta-Kirkenes samme dag, slik at en må vente på 18:05 
bussen til Karasjok som stopper der. Det medfører en eller flere overnattinger i Karasjok, siden 
bussen fra Karasjok – Tana/Kirkenes bare går på mandag, onsdag, fredag og søndag. Reisetid til 
Tana med buss vil være på minst 33 timer dersom en reiser på søndag, tirsdag eller torsdag. En 
dag mer dersom en reiser på mandag, onsdag og fredager. 

Alternativ kollektivtransport er igjen fly og Hurtigruta fra Kjøllefjord/Mehamn og til 
Varanger/Kirkenes/Tana med eventuell busstransport. Med Hurtigruten må det påregnes 
overnatting i lugar. 
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Konklusjon
Bussforbindelsen fra Østfylket (Tana/Varanger) til og fra Nordkyn er reelt sett ikke et alternativ 
til båtforbindelse mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn. Fra Tana er det eneste reelle 
alternativet privattransport (privatbil/drosje eller tilsvarende). Et bortfall av båtrutetilbud vil få 
store negative konsekvenser for de som av ulike grunner ikke kan kjøre privatbil eller ha tilgang 
på slik transport. 

Alternativer
I dag er det bussforbindelse til Vestertana/Sjursjok og daglige avganger mellom Lakselv og 
Mehamn/Kjøllefjord, men ingen bussforbindelse over Ifjordfjellet. Daglig avganger unntatt 
lørdager er kl. 09:30 fra Ifjord til Nordkyn. I tillegg er går bussen fredager og søndager kl. 
18:00. Fra Ifjord og til Lakselv er det daglige avganger kl. 09:45 unntatt lørdager og avganger 
kl. 19:15 på tirsdager, fredager og søndager. 

Reisetid fra Smalfjord til Ifjord er beregnet til 50 minutter (60 km). Kilde: Google maps. 
Dersom fredags og søndagsruten forlenges fra Smalfjord/Torhop til Ifjord, vil det være mulig å 
få til en korrespondanse til Nordkyn på fredager og søndager. En slik rute vil gi en reisetid på 
ca. 6 timer fra Tanabru til Mehamn (ekskl. eventuell kolonnekjøring). 

Motsatt vei går det ikke buss søndagsmorgen fra Mehamn/Kjøllefjord og til Lakselv, slik at en 
forlengelse av ruta mellom Ifjord og Smalfjord/Vestertana er enklest å få til på fredager med en 
liten omlegging av rutetiden på fredag. 

Med små omlegginger og forlenging av eksisterende bussruter, vil det være mulig å opprette 
bussforbindelse mellom Tana og Nordkyn på fredager begge veier og i tillegg søndager til 
Nordkyn. En slik reiserute har dog betydelig lengre antatt reisetid enn med privatbil eller 
hurtigbåt mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn.

Administrasjonen kjenner ikke til kostnadsstrukturen for dagens Tanarute. Men det antas at en 
stor del av kostnadene vil være faste kostnader slik Sverre Pedersen uttaler seg om og at 
”merkostnader” for å opprettholde eksisterende rute er først og fremst knyttet til drivstoffutgifter 
og trolig også noe merkostnader til vedlikehold av driftsmateriellet. Det skulle tilsi at det ikke 
skulle være så store merkostnader med båtruten mellom Smalfjord og Nordkyn. 

Administrasjonen merker seg også følgende uttalelse fra fylkeskommunen: 

”Fylkeskommunen åpner opp for kommunal medfinansiering i denne anbudsrunden dersom 
kommunene mener å ha et behov som de vil dekke ut over de fylkeskommunale rammene og tilbud”.

Uttalelsen kan tolkes som at båtforbindelsen mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn kan bli 
opprettholdt dersom kommunen stiller seg positiv til en medfinansiering av denne ruta. 
Administrasjonen stiller seg dog kritisk til at kommunene skal være medfinansiør på oppgaver 
som fylkeskommunen har ansvaret for. Utsagnet kan også minne om utpressing mot 
kommunene, noe vi tar avstand i fra. Administrasjonen mener at fylkeskommunen bør legge 
fram et budsjett/kalkyle på hva de sparer på å legge ned båtruteforbindelsen mellom Smalfjord 
og Nordkyn/Skjånes. I tillegg er det ønskelig at fylkeskommunen legger fram kalkyler på å 
opprette bussforbindelse mellom Tanabru/Smalfjord/Sjursjok og Ifjord som korresponderer med 
eksisterende bussruter mellom Lakselv og Nordkyn i tillegg til en bussruteforbindelse på 
søndager fra Nordkyn og til Tana. Dette bør legges frem til høring for kommunen, før det gjøres 
eventuelle endringer i dagens ruteforbindelser mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/950-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 53/2013 23.05.2013
Kommunestyret 20.06.2013

Suppleringsvalg

Vedlegg
1 Sammensetning

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Arne Røberg (AP) for resten av 
valgperioden 2011-2015:

1. Som ny nestleder i overtakstnemnda velges: ……………………………………………...

2. Som ny nestleder i klagenemnda (fra KST) velges: ……………………………………....

3. Som nytt 4. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for felleslista AP, Fe/Ol, SfP/NSR 
og SV velges: ………………………………………………………………

4. Som nytt fast medlem i Rådet for funksjonshemmede (fra Helsesportslaget IL Forsøk)
velges: ……………………………………………………………..

5. Som ny styreleder i Tana kommunale eiendomsselskap KF velges: 
…………………………………

Saksopplysninger
Det er nødvendig å gjøre suppleringsvalg etter avdøde Arne Røberg (AP) for resten av 
valgperioden 2011-2015 i følgende:

� Nestleder i overtakstnemnda
� Nestleder i klagenemnda (fra kommunestyret)
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� 4. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget
� Fast medlem i rådet for funksjonshemmede (fra Helsesportslaget IL Forsøk) 
� Styreleder i Tana kommunale eiendomsselskap KF 

Det følger av kommuneloven § 16-3 at det skal velges nytt medlem (nestleder) i 
overtakstnemnda, klagenemnd og rådet for funksjonshemmede selv om det er valgt 
varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppen vedkommende tilhørte. Det følger 
av kommuneloven § 16-6 at vedkommende gruppe selv kan utpeke den som skal rykke inn på 
den ledige plassen. Når det gjelder rådet for funksjonshemmede vil dette være Helsesportslaget i 
IL Forsøk som foreslår nytt medlem i rådet. 

Dernest følger det av kommuneloven § 16-5 at det skal velges nytt varamedlem i helse- og 
omsorgsutvalget fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg 
at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 

Kommuneloven § 16-3, 5-6 har slik ordlyd:  
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, (…) et annet folkevalgt 
organ valgt av kommunestyret (…) blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret (…) selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 
utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, 
skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å 
foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet (…) kan delegeres til formannskapet (…). 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på 
den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret (….), som velger vedkommende dersom 
de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 

Jf delegasjonsreglementet punkt 3.9 kan formannskapet innstille til kommunestyret ved 
suppleringsvalg som gjøres i valgperioden. 

Vurdering
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Deanu gielda / Tana kommune 
Styrer, råd og utvalg 2011 – 2015 

                
 
Overtakstnemnda  
Medlemmer Varamedlemmer 
1. Inge Fred Dervo, leder  1. Birger Dervo 
2. ……………………………………, nestleder  2. Norvald Aslaksen 
3. Ellen K. Saba  3. Randi Lille  
 
 

Klagenemnda  
Medlemmer Varamedlemmer 
1. Ellen K. Saba (H), leder (fra KST) 1. Nancy Porsanger Anti (SP)(fra KST) 
2. ……………………….., nestleder (fra KST) 2. Jon Arild Aslaksen (AP) (fra KST) 
3. Jan Oskar Dervo (V) 3. Idun K. Pedersen  
 
 
Helse- og omsorgsutvalget  
Fellesliste: AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR 
Medlemmer Varamedlemmer  
1. Per Ivar Henriksen, leder – AP  1. Gry Hege Lille – Fe/Ol 

2. Per Magne Lille, nestleder – SV 2. Stig Torheim – AP  

3. Trond Are Anti – SfP/NSR 3. Marit Bruland Varsi – SV 

4. Cecilie Knibestøl – AP  4. …………………………………………….. 

  5. Maret Inga Henriksen – AP  

  6. Ole Muosát – SfP/NSR 

 
 
Rådet for funksjonshemmede  
 Fast representant Personlig vararepresentant  
1. Lillian Walle 

(fra Helsesportslaget IL Forsøk) 
Odd Johansen  

 

2.  ………………………………………………………. 
(fra Helsesportslaget IL Forsøk) 

Jonny Bjørklund  

 

3. Liv Hammer – Leder  
(fra Norges Handikapforbund avd Tana) 

Kjell Roar Johansen  
 

4. Jan Leonhardsen  
(politisk valgt) 

Jan Oskar Dervo 

5. Tor Asle Varsi 
(politisk valgt) 

Heidi Lorentzen 

 
 
 
Tana kommunale eiendomsselskap KF  
Medlemmer 
1. ……………………………………, styreleder  
2. Liv Hammer, nestleder  
3. Arnt Pettersen   
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/96-15

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 54/2013 23.05.2013

Referatsaker / Orienteringer - FSK

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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