
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 15.05.2013
Tidspunkt: 10:00 – 17:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører FE/OL
Ulf Ballo Medlem AP
Randi Lille Medlem AP
Per Ivar Henriksen Medlem AP
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Liz Utsi Medlem AP
Kåre Breivik Medlem H
Ellen Kristina Saba Medlem H
Jan Steinar Jessen Medlem H
Brynly Ballari Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
Rebeke Tapio Medlem FRP
Per Magne Lille Medlem SV
Einar Johansen Medlem SP
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
Fred Johnsen
Tom Ivar Utsi

Medlem
Medlem

SP
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tone Orvik Kollstrøm MEDL H
Ansgar Aslaksen MEDL FE/OL
Tor Asle Varsi
Solbjørg Ravna

MEDL
MEDL

AP
SFP/NSR

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
John Øystein Jelti Tor Asle Varsi AP
Helge Samuelsen Tone Orvik Kollstrøm H
Gry Hege Lille
Trond Are Anti 

Ansgar Aslaksen
Solbjørg Ravna

FE/OL
SFP/NSR



Følgende varamedlemmer 
møtte under behandling av 
sak 16/2013:   

Marit Anna Hildonen (Fe/Ol) 
møtte for  Gry Hege 
Lille(Fe/Ol)
Olaf Trosten (SP) møtte for
Fred Johnsen (SP) og 
                         

Merknader

Tom Ivar Utsi (AP) tiltrer som fast medlem i kommunestyret.

Til sak 16/2013: Kommunestyret erklærte enstemmig Randi Lille, Gry Hege Lille, og Fred 
Johnsen som inhabile til å være med på behandling av saken, jfr. Forvaltningslovens § 6 a, b 
og 2. avsnitt.

Fra Ungdomsrådet møtte Sebastian Riel-Saua og Per Martin Ingilæ, disse holdt også innlegg 
om saker som Ungdomsrådet jobber med.

Sandra Lille (AP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 16/2013, kl. 
10.45 grunnet privat gjøremål.  Lille tiltrådte møtet igjen kl. 11.20 under behandling av 
samme sak, sak 16/2013.

Jon Arild Aslaksen (AP) og Liz Utsi (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling  
av sak 18/2013 grunnet henting av barn, fra kl. 16.00  og for resten av møtet.

Rebeke Tapio (FrP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av sak 24/2013
grunnet henting av barn, fra. Kl. 16,15 og for resten av møtet.

Trond Are Anti (SFP/NSR) ble innvilget permisjon etter behandling av sak 
Solbjørg Ravna (SFP/NSR) tiltrådte. 

Tana Bondelag ved Laila Hagalid Berntsen, Svein Andersen og Tormod Nilsen innledet med  
temadel om landbruket i Tana.

Interpellalsjon fra SP v/Einar Johansen:



Næringslivets temadag

Tana Sp håper det kan avholdes et kommunestyre i begynnelsen av juni, hvor
en inviterer kommunens næringsdrivende.  Møtet bør avvikles fra kl. 10.00 til
kl. 15.00
En bør også invitere FeFo, Kystverket, samt se på muligheten til å få
næringslivsaktører fra andre kommuner.

Tana Sp ser at dette vil gi kommunen en ekstra kostnad. Og vil derfor ta den
utfordringen med å foreslå at politikerne ikke får møtegodtgjørelse.
God næringslivsutvikling er etter Tana Sp`s syn fremtiden for Tana Kommune.

Spørsmål:

1. Er Ordfører enig i at det er viktig for Tana Kommune å få avviklet en
    Næringslivsdag i juni?

2. Vil Ordfører sette ned en gruppe på 3 politikere (2 fra posisjon og en fra
    opposisjon), samt en fra administrasjonen, for å klargjøre hvilke
    temaer/innspill som kan være aktuelle?

Einar Johansen 

Svar på interpellasjon fra ordfører Frank M. Ingilæ (AP):

Det ble gitt muntlig svar fra ordfører.

Ordfører var positiv til å avvikle en næringslivsdag og nedsette en arbeidsgruppe.
Næringslivsdagen gjennomføres høsten 2013.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen
Aslaug Iversen

Rådmann
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 Brynly Ballari Liz Utsi
Ordfører

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 13/2013 Godkjenning av innkalling
PS 14/2013 Godkjenning av saksliste

PS 15/2013 Godkjenning av protokoll fra 21.02.2013
PS 16/2013 Avhending/etterbruk av institusjonsbygningen i  

Austertana
2013/211

PS 17/2013 Avhending/etterbruk av institusjonsbygningen i 
Polmak

2013/732

PS 18/2013 Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana 2013/487

PS 19/2013 Revidering av kommunens permisjonsreglement 2012/2596
PS 20/2013 Revisjon av seniorplan for Tana kommune 2012/2810

PS 21/2013 Prosjekt "God fot" 2012/1250
PS 22/2013 Årsmelding 2012 for Eldrerådet 2013/593

PS 23/2013 Kontrollutvalgets årsrapport - 2012 2013/909
PS 24/2013 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016 2013/911

PS 25/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST 2013/96
RS 2/2013 Kontrollrapport 2012 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Tana kommune
2012/1296

RS 3/2013 Opprykk til fast representant i kommunestyret 2013/950

RS 4/2013 Revidering av kontrollutvalgets møteplan 2013/910
RS 5/2013 Møteprotokoll Kontrollutvalget - 12.4.2013 2013/908

RS 6/2013 SV: Elkem Tana vedrørende rekruttering og bolyst i 
Austertana!

2013/1108

PS 26/2013 Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i 
Tana kommune, skuterløype 8 Storelva - Stuorra Ilis, 
og evt. andre løyper.

PS 27/2013 Forskriftsendring av "Forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag"

PS 28/2013 Gjeninnføring av 5-kilometersonen



PS 13/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 13/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

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

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.

PS 14/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr.  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

H v/Ellen Kristina Saba fremmet følgende forslag:

Forslag til ny sak:

Endring av snøscooterløyper som foreslås søkt endret av Fylkesmannen.

 Tana kommune bør endre løypenettet slik at de ikke berører områder der det er 
kalvingsområder for rein.

Karen Inga Vars  (V) fremmet følgende forslag:

Forslag til nye saker:

 Forskriftsendring av ”Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag.”

 Gjeninnføring av 5 kilometer sonen.

Forslag fra ordfører Frank M. Ingilæ (AP):

Sakslista godkjennes med følgende:



Det tas opp følgende nye saker til dette møtet:

Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, snøskuterløype 8 Storelva 
– Stuorra Ilis, og evt. andre løyper - Sak 26/13

Forskriftsendring av ”Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” -
Sak 27/13. 

Gjeninnføring av 5-kilometersonen- Sak 28/13

Ref. sak 6/13 - Brev fra Elkem, datert 16.04.13 vedr. rekruttering av bolyst i Austertana tas opp 
som referat.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes med følgende:

Sak 26/13 – Forslag til endring avgav forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, 
snøskuterløype 8 Storelva – Stuorra Ilis, og evt. andre løyper.

Sak 27/13 – Forskriftsendring av ”Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag”.

Sak 28/13 – Gjeninnføring av 5-kilometersonen.

Ref. sak 6/13 - Brev fra Elkem, datert 16.04.13 vedr. rekruttering av bolyst i Austertana tas opp 
som referat.

PS 15/2013 Godkjenning av protokoll fra 21.02.2013

Saksprotokoll saksnr.15/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

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

Protokoll av 21.02.2013 godkjennes.

Følgende velges til å underskrive protokollen sammen med ordføreren:

Brynly Ballari og 



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 21.02.2013 godkjennes.

Følgende velges til å underskrive protokollen sammen med ordføreren:

Brynly Ballari og 

PS 16/2013 Avhending/etterbruk av institusjonsbygningen i  Austertana

Saksprotokoll saksnr. 16/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) ba kommunestyret vurdere habiliteten til han selv, Randi Lille 
(AP), Sandra Lille (AP) , Gry Hege Lille (Fe/Ol) og Fred Johnsen (SP). Ordfører er gift med 
Randi Lille som er søster til Gry Hege Lille som er samboer tilbyder Fred Johnsen. Sandra Lille 
er datter til Randi Lille.
Alle fratrådte. 

Sandra Lille var innvilget permisjon under behandling av saken fra kl. 10.45.

Representanten Kåre Breivik (H) ba kommunestyret også vurdere habiliteten til Liz Utsi (AP)og 
Tom Ivar Utsi, da er forholdsvis er niese og nevø av tilbyder Ester Utsi. Begge fratrådte.

Varamedlemmene Marit Anna Hildonen (Fe/Ol) og Olav Troten (NSR) tiltrådte.

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) leder møtet.

Behandling av inhabilitet:

Kommunestyret erklærte enstemmig at Liz Utsi (AP)  og Tom Ivar Utsi (AP) som habile til å 
være med behandling av saken. 

Kommunestyret erklærte enstemmig Sandra Lille som habil til å være med behandling av saken.

Kommunestyret erklærte ordfører Frank M. Ingilæ (AP) som habil til å være med på behandling 
av saken med 13 mot 7 stemmer. 

Kommunestyret erklærte enstemmig at Randi Lille, jfr. Forvaltningsloven § 6 b, Gry Hege Lille, 
jfr. Forvaltningslovens § 6, 2. avsnitt og Fred Johnsen, jfr. Forvaltningsloven § 6a som inhabile 
til å være med på behandling av saken.

Liz Utsi (AP), Tom Ivar Utsi (AP) og Frank M. Ingilæ (AP) tiltrådte.

Sandra Lille (AP) tiltrådte kl. 11.20.



SP v/Einar Johansen fremmet følgende forslag:

Kommunestyret viser til at det er knyttet uklarhet til behovet for institusjonsplasser i kommunen 
de kommende 10 – 15 år, noe som har skapt unødig usikkerhet og frykt blant eldre og deres 
pårørende. Videre viser kommunestyret til notat fra KS-advokatene som stiller spørsmål ved 
prissetting av dette offentlig eide bygget.  Kommunestyret mener derfor det er behov for en 
grundigere behandling av saken, og vedtar derfor:

1. Tana kommunestyret utsetter et evt. Salg av Austertana eldresenter (bygning/eiendom) i 
påvente av en grundig gjennomgang av behovet for institusjonsplasser de kommende 15 
år.

2. Rådmannen bes om å fremlegges dokumentasjon på sannsynlig behov for 
institusjonsplasser baser på enerom fram til 2030, og de økonomiske konsekvenser ved å 
fortsette, evt. Legge ned eksisterende tilbud i Austertana og Polmak.  Det må også 
utredes økonomiske konsekvenser dersom det bygges evt. Nye institusjonsplasser i 
tillegg til – eller til erstatning for eksisterende.  Målet skal være en menneskeverdig 
eldreomsorg som oppleves som trygg for brukerne.

3. Kommunestyret ønsker å føre en nøktern økonomisk politikk som reduserer kommunens 
akkumulerte lånegjeld og som ikke øker driftsutgiftene ytterligere.  Utredningen (pkt.2)
må derfor også ta hensyn til dette målet.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen og AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende forslag:

1. Tana kommune utsetter salg av bygningsmassen på Austertana eldresenter til medio 
november 2014. Kommunen mener og at de innkomne bud er forholdsmessig lave i 
forhold til takst og markedsverdi.

2. Det forutsettes at det nye omsorgssenteret ved Tana bru er ferdig og tatt i bruk medio 
høsten 2014. Det tas og forbehold om at det er nok omsorgs og institusjonsplasser til alle 
som har behov for det i det nye omsorgssenteret. 

3. Ved ny annonsering for salg av bygningsmassen må Rådmannen se til at annonseringa 
foretas på en slik måte at EØS regelverket følges og at utlysningen gis en frist på minst 2 
måneder for innkomne bud, slik også KS advokatene anbefaler. 

4. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.

5. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.

6. Rådmannen bes fremforhandle en påskjønnelse/økonomisk kompensasjon til 
Omsorgsforeningen og Sanitetsforeningen i Austertana for deres dugnadsinnsats ved 
oppussing og vedlikehold av Austertana eldresenter. Formannskapet gis fullmakt til å 
vedta en eventuell avtale

7. Ved en ny annonsering og budrunde må alle tilbydere tas i betraktning. Det forutsettes 
dog at tilbyderne har ordnet finansiering for kjøp av bygningsmassen. 



8. En siste budrunde etter utlysningsfristen kan foretas muntlig og alle som har gitt bud gis 
mulighet til å gi et høyere bud dersom de måtte ønske det.

9. Når de ovenfornevnte forutsetningene er innfridd gis Formannskapet fullmakt til å selge 
bygningsmassen i Austertana i henhold til det beste budet og konseptet.

10. For senere bruk må det utarbeides retningslinjer for avhending og salg av kommunens 
boliger og bygningsmasse. Dette må være i samsvar med EØS regelverk og øvrig lover 
og regler. 

H v/Ellen Kristina Saba fremmet følgende forslag:

1. Kommunestyret viser til takst på Austertana Eldresenter og innlevert tilbud for kjøp av 
bygget. Med bakgrunn i relativt lavt pristilbud avslås budene. 

2. Rådmannen bes avklare med KS advokatene hva som behøves av konkrete opplysninger 
for å kunne foreta konkret vurdering av dette salget opp mot ESA`s retningslinjer for 
salg av offentlig eiendom.

3. Når disse opplysninger foreligger utarbeides det et eget reglement for slike salg av 
kommunale bygg.

4. Når et reglement for salg av kommunale bygg er vedtatt av kommunestyret, legges 
Austertana eldresenter ut for salg. 

Høyre, Fe/Ol og AP trakk forslagene sine.

H v/Kåre Breivik fremmet følgende fellesforslag fra Ap, FeOl, SFP, H, SV, FrP 
og V: 

1. Kommunestyret viser til takst på Austertana Eldresenter og innlevert tilbud for kjøp av 
bygget. Innkomne tilbud avslås. Salg av bygningsmassen utsettes til høsten 2014.

2. Det forutsettes at det nye omsorgssenteret ved Tana Bru er ferdig og tatt i bruk medio 
2014. Det tas og forbehold om at det er nok omsorgs- og institusjonsplasser til alle som 
har behov for det i det nye omsorgssenteret.

3. Rådmannen bes avklare med KS advokatene hva som behøves av konkrete opplysninger 
for å kunne foreta konkret vurdering av dette salget opp mot ESA`s retningslinjer for salg 
av offentlig eiendom.



4. Når disse opplysninger foreligger utarbeides det et eget reglement for slike salg av 
kommunale bygg.  Jfr. egen punkt nedenfor.

5. Rådmannen bes fremforhandle en påskjønnelse / økonomisk kompensasjon til 
Omsorgsforeningen og Sanitetsforeningen i Austertana for deres dugnadsinnsats ved 
oppussing og vedlikehold av Austertana eldresenter. Formannskapet gis fullmakt til å 
vedta en eventuell avtale.

6. Når de ovenfornevnte forutsetningene er innfridd legges saken frem for kommunestyret 
for endelig salg.   

7. For senere bruk må det utarbeides retningslinjer for avhending og salg av kommunal 
bygningsmasse. Dette må være i samsvar med EØS regelverk og øvrig lover og regler. 

Følgende punkter oversendes til nytt reglement:

1. Ved ny annonsering for salg av bygningsmassen må Rådmannen se til at annonseringa 
foretas på en slik måte at EØS regelverket følges og at utlysningen gis en frist på minst 2 
måneder for innkomne bud, slik også KS advokatene anbefaler. 

2. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.

3. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.

4. Ved en ny annonsering og budrunde må alle tilbydere tas i betraktning. Det forutsettes 
dog at tilbyderne har ordnet finansiering for kjøp av bygningsmassen. 

5. En siste budrunde etter utlysningsfristen kan foretas muntlig og alle som har gitt bud gis 
mulighet til å gi et høyere bud dersom de måtte ønske det.

Votering

Det ble votert slik:

Forslaget fra Senterpartiet falt med 3 mot 20 stemmer.
Formannskapets innstilling falt med 4 mot 19 stemmer.
Det ble stemt slik over fellesforslaget:
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 ble vedtatt med 19 mot 4 stemmer
Punktene f.o.m. 3 t.o.m. 7 ble enstemmig vedtatt.
Punktene 1-5 nytt reglement ble enstemmig vedtatt.

Vedtak



1. Kommunestyret viser til takst på Austertana Eldresenter og innlevert tilbud for kjøp av 
bygget. Innkomne tilbud avslås. Salg av bygningsmassen utsettes til høsten 2014.

2. Det forutsettes at det nye omsorgssenteret ved Tana Bru er ferdig og tatt i bruk medio 
2014. Det tas og forbehold om at det er nok omsorgs- og institusjonsplasser til alle som 
har behov for det i det nye omsorgssenteret.

3. Rådmannen bes avklare med KS advokatene hva som behøves av konkrete opplysninger 
for å kunne foreta konkret vurdering av dette salget opp mot ESA`s retningslinjer for 
salg av offentlig eiendom.

4. Når disse opplysninger foreligger utarbeides det et eget reglement for slike salg av 
kommunale bygg.  Jfr. egen punkt nedenfor.

5. Rådmannen bes fremforhandle en påskjønnelse/økonomisk kompensasjon til 
Omsorgsforeningen og Sanitetsforeningen i Austertana for deres dugnadsinnsats ved 
oppussing og vedlikehold av Austertana eldresenter. Formannskapet gis fullmakt til å 
vedta en eventuell avtale.

6. Når de ovenfornevnte forutsetningene er innfridd legges saken frem for kommunestyret 
for endelig salg.   

7. For senere bruk må det utarbeides retningslinjer for avhending og salg av kommunal 
bygningsmasse. Dette må være i samsvar med EØS regelverk og øvrig lover og regler. 

Følgende punkter oversendes til nytt reglement:

1. Ved ny annonsering for salg av bygningsmassen må Rådmannen se til at annonseringa 
foretas på en slik måte at EØS regelverket følges og at utlysningen gis en frist på minst 2 
måneder for innkomne bud, slik også KS advokatene anbefaler. 

2. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.

3. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.

4. Ved en ny annonsering og budrunde må alle tilbydere tas i betraktning. Det forutsettes 
dog at tilbyderne har ordnet finansiering for kjøp av bygningsmassen. 

5. En siste budrunde etter utlysningsfristen kan foretas muntlig og alle som har gitt bud gis 
mulighet til å gi et høyere bud dersom de måtte ønske det.

PS 17/2013 Avhending/etterbruk av institusjonsbygningen i Polmak

Saksprotokoll saksnr.17/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

H V/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:



5. Kommunestyret viser til takst på institusjonsbygningen i Polmak og innlevert tilbud for 
kjøp av bygget. Innkomne tilbud avslås. Salg av bygningsmassen utsettes til høsten 2014.

6. Det forutsettes at det nye omsorgssenteret ved Tana Bru er ferdig og tatt i bruk medio 
2014. Det tas og forbehold om at det er nok omsorgs- og institusjonsplasser til alle som 
har behov for det i det nye omsorgssenteret.

7. Rådmannen bes avklare med KS advokatene hva som behøves av konkrete opplysninger 
for å kunne foreta konkret vurdering av dette salget opp mot ESA`s retningslinjer for salg 
av offentlig eiendom.

8. Når disse opplysninger foreligger utarbeides det et eget reglement for slike salg av 
kommunale bygg.  Jfr. egen punkt nedenfor

9. Når de ovenfornevnte forutsetningene er innfridd legges saken frem for kommunestyret 
for endelig salg.   

10. For senere bruk må det utarbeides retningslinjer for avhending og salg av kommunal 
bygningsmasse. Dette må være i samsvar med EØS regelverk og øvrig lover og regler. 

Følgende punkter oversendes til nytt reglement:

6. Ved ny annonsering for salg av bygningsmassen må Rådmannen se til at annonseringa 
foretas på en slik måte at EØS regelverket følges og at utlysningen gis en frist på minst 2
måneder for innkomne bud, slik også KS advokatene anbefaler. 

7. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.

8. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.

9. Ved en ny annonsering og budrunde må alle tilbydere tas i betraktning. Det forutsettes 
dog at tilbyderne har ordnet finansiering for kjøp av bygningsmassen. 

10. En siste budrunde etter utlysningsfristen kan foretas muntlig og alle som har gitt bud gis 
mulighet til å gi et høyere bud dersom de måtte ønske det.

H v/Kåre Breivik endret det opprinnelige forslaget med at punkt 2 utgår, slik at forslaget lyder 
som følger;

1. Kommunestyret viser til takst på institusjonsbygningen i Polmak og innlevert tilbud for 
kjøp av bygget. Innkomne tilbud avslås. Salg av bygningsmassen utsettes til høsten 
2014.

2. Rådmannen bes avklare med KS advokatene hva som behøves av konkrete opplysninger 
for å kunne foreta konkret vurdering av dette salget opp mot ESA`s retningslinjer for 
salg av offentlig eiendom.



3. Når disse opplysninger foreligger utarbeides det et eget reglement for slike salg av 
kommunale bygg.  Jfr. egen punkt nedenfor

4. Når de ovenfornevnte forutsetningene er innfridd legges saken frem for kommunestyret 
for endelig salg.   

5. For senere bruk må det utarbeides retningslinjer for avhending og salg av kommunal 
bygningsmasse. Dette må være i samsvar med EØS regelverk og øvrig lover og regler. 

Følgende punkter oversendes til nytt reglement:

1. Ved ny annonsering for salg av bygningsmassen må Rådmannen se til at annonseringa 
foretas på en slik måte at EØS regelverket følges og at utlysningen gis en frist på minst 2 
måneder for innkomne bud, slik også KS advokatene anbefaler. 

2. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.

3. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.

4. Ved en ny annonsering og budrunde må alle tilbydere tas i betraktning. Det forutsettes 
dog at tilbyderne har ordnet finansiering for kjøp av bygningsmassen. 

5. En siste budrunde etter utlysningsfristen kan foretas muntlig og alle som har gitt bud gis 
mulighet til å gi et høyere bud dersom de måtte ønske det.

H v/Kåre Breivik fjernet følgende setning i punkt 1: Innkomne tilbud avslås.

H v/Kåre Breivik fremmet følgende fellesforslag sammen med SFP/NSR, V og Fe/Ol:

1. Kommunestyret viser til takst på institusjonsbygningen i Polmak og innlevert tilbud for 
kjøp av bygget. Salg av bygningsmassen utsettes til høsten 2014.

2. Rådmannen bes avklare med KS advokatene hva som behøves av konkrete opplysninger 
for å kunne foreta konkret vurdering av dette salget opp mot ESA`s retningslinjer for 
salg av offentlig eiendom.

3. Når disse opplysninger foreligger utarbeides det et eget reglement for slike salg av 
kommunale bygg.  Jfr. egen punkt nedenfor

4. Når de ovenfornevnte forutsetningene er innfridd legges saken frem for kommunestyret 
for endelig salg.   

5. For senere bruk må det utarbeides retningslinjer for avhending og salg av kommunal 
bygningsmasse. Dette må være i samsvar med EØS regelverk og øvrig lover og regler. 

Følgende punkter oversendes til nytt reglement:



1. Ved ny annonsering for salg av bygningsmassen må Rådmannen se til at annonseringa 
foretas på en slik måte at EØS regelverket følges og at utlysningen gis en frist på minst 2 
måneder for innkomne bud, slik også KS advokatene anbefaler. 

2. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.

3. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.

4. Ved en ny annonsering og budrunde må alle tilbydere tas i betraktning. Det forutsettes
dog at tilbyderne har ordnet finansiering for kjøp av bygningsmassen. 

5. En siste budrunde etter utlysningsfristen kan foretas muntlig og alle som har gitt bud gis 
mulighet til å gi et høyere bud dersom de måtte ønske det.

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

1. Det vises til vedtak i kommunestyret i sak 95/2012 om avhending av bygningsmassen som 
blir ledig som følge av den vedtatte omleggingen av pleie og omsorgsstrukturen.

2. Eiendommen Polmak aldershjem med gnr. 40 bnr. 54/73/108/109 selges til Stig Arve 
Eriksen.

3. Salgssum settes til kr. 500.000,-
4. Tana kommune aksepterer forbeholdet om bruksendring.
5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om overdragelse av eiendommen.
6. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.
7. Eiendommen overtas straks selger har flyttet ut, senest 1. mai 2014.
8. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.

Votering

Fellesforslaget fra Høyre, FrP, V, SFP/NSR og Fe/Ol ble satt opp mot formannskapets 
innstilling.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 mot 11 stemmer for fellesforslaget.

Vedtak



1. Det vises til vedtak i kommunestyret i sak 95/2012 om avhending av bygningsmassen som 
blir ledig som følge av den vedtatte omleggingen av pleie og omsorgsstrukturen.

2. Eiendommen Polmak aldershjem med gnr. 40 bnr. 54/73/108/109 selges til Stig Arve 
Eriksen.

3. Salgssum settes til kr. 500.000,-
4. Tana kommune aksepterer forbeholdet om bruksendring.
5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om overdragelse av eiendommen.
6. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.
7. Eiendommen overtas straks selger har flyttet ut, senest 1. mai 2014.
8. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.

PS 18/2013 Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Saksprotokoll saksnr.18/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

Representantene Jon Arild Aslaksen (AP) og Liz Utsi (AP) fratrådte da de etter søknad var 
innvilget permisjon fra kl. 16.00 før behandling av denne sak.

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

Saken utsettes til neste møte.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til neste møte.

PS 19/2013 Revidering av kommunens permisjonsreglement

Saksprotokoll saksnr.19/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

H v/Brynly Ballari fremmet følgende forslag:

§ 6.6 Idrettsarrangement

Hovedregelen er at deltakelse på idrettsarrangementer skal tas som ferie eller avspasering.

Unntak: Deltakere og ledere i NM hvor det gis inntil to dager med lønn.

Deltakelse i VM, EM og lignende gir rett inntil fem dager med lønn.



Ordningen praktiseres også for mindreårige utøvers ledere.  Det forutsettes at vedkommende 
deltar fra en idrettsgren eller et forbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund eller Samisk 
idrettsforbund og det frivillige skyttervesen.

Fe/Ol v/ Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:

§ 8.2. Nominasjonsmøter

Tilføyelse til pkt. b:

Arbeidstaker som blir valgt som utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, 
sametingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn.

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

Til ankeadgang:

Endring til § 5d): 

………..utover 3 dager

Det fremlagte forslag til revidert permisjonsreglement vedtas.

Votering

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forlaget fra Fe/Ol ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det fremlagte forslag til revidert permisjonsreglement vedtas med følgende endringer:

Til ankeadgang:

Endring til § 5d): 

………..utover 3 dager

§ 6.6 Idrettsarrangement

Hovedregelen er at deltakelse på idrettsarrangementer skal tas som ferie eller avspasering.

Unntak: Deltakere og ledere i NM hvor det gis inntil to dager med lønn.



Deltakelse i VM, EM og lignende gir rett inntil fem dager med lønn.

Ordningen praktiseres også for mindreårige utøvers ledere.  Det forutsettes at vedkommende 
deltar fra en idrettsgren eller et forbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund eller Samisk 
idrettsforbund og det frivillige skyttervesen.

§ 8.2. Nominasjonsmøter

Tilføyelse til pkt. b:

Arbeidstaker som blir valgt som utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, 
sametingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn.

PS 20/2013 Revisjon av seniorplan for Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 20/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

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

Det fremlagte forslag til seniorpolitisk plan vedtas med følgende endring:

Side 8: 
Kulepunkt 3 strykes
Kulepunkt 2 endres til: 62 år: Nedsatt arbeidstid til 80 % med full lønnskompensasjon

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det fremlagte forslag til seniorpolitisk plan vedtas med følgende endring:

Side 8: 
Kulepunkt 3 strykes
Kulepunkt 2 endres til: 62 år: Nedsatt arbeidstid til 80 % med full lønnskompensasjon



PS 21/2013 Prosjekt "God fot"

Saksprotokoll saksnr.21/2013 i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

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

Det avsettes kr. 200.000 til prosjekt god fot.  Prosjektet finansieres ved bruk av 
disposisjonsfondet

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det avsettes kr. 200.000 til prosjekt god fot.  Prosjektet finansieres ved bruk av 
disposisjonsfondet. 

PS 22/2013 Årsmelding 2012 for Eldrerådet

Saksprotokoll saksnr. 22/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

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

Eldrerådets årsmelding for 2012 tas til orientering

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eldrerådets årsmelding for 2012 tas til orientering

PS 23/2013 Kontrollutvalgets årsrapport - 2012

Saksprotokoll saksnr. 23/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP)  fremmet kontrollutvalgets innstilling som vedtak i saken:



Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

PS 24/2013 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016

Saksprotokoll saksnr. 24/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

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

1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2013 - 2016.

2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden
2013 -2016:
a. Elevenes psykososiale miljø, grunnskolen
b. Institusjonsbasert omsorg (avviksmelding og internkontroll)
c. Offentlige anskaffelser
d. Samhandlingsreformen, rekruttering fagpersonell
e. Bygg og anlegg, utviklingsavdelingen (bygge- og prosjekt regnskap)

3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen i planperioden.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2013 - 2016.

2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden
2013 -2016:
a. Elevenes psykososiale miljø, grunnskolen
b. Institusjonsbasert omsorg (avviksmelding og internkontroll)



c. Offentlige anskaffelser
d. Samhandlingsreformen, rekruttering fagpersonell
e. Bygg og anlegg, utviklingsavdelingen (bygge- og prosjekt regnskap)

3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen i planperioden.

PS 25/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr.25/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

Følgende saker ble referert:

RS 2/2013 Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tana 
kommune

RS 3/2013 Opprykk til fast representant i kommunestyret

RS 4/2013 Revidering av kontrollutvalgets møteplan

RS 5/2013 Møteprotokoll Kontrollutvalget - 12.4.2013

I tillegg ble følgende referatsak tatt opp:

RS 6/2013:

Brev fra Elkem Tana, datert 16.april 2013 om:
Rekruttering og bolyst i Austertana, samt svar fra ordfører Frank M. Ingilæ (AP) til Elkem, 
datert 08.05.2013.

Votering

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.



RS 2/2013 Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Tana kommune

RS 3/2013 Opprykk til fast representant i kommunestyret

RS 4/2013 Revidering av kontrollutvalgets møteplan

RS 5/2013 Møteprotokoll Kontrollutvalget - 12.4.2013

RS 6/2013 SV: Elkem Tana vedrørende rekruttering og bolyst i Austertana!

PS 26/2013 Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana 
kommune, skuterløype 8 Storelva - Stuorra Ilis, og evt. andre løyper.

Saksprotokoll saksnr.26/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

H v/Ellen Kristina Saba fremmet følgende forslag:

1. Tana kommune vurderer å søke Fylkesmannen i Finnmark om endring av løype 8 i forskrift 
om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001.  Det 
vurderes søkt om omlegging av løype 8 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:
Fra Storelva – langs østsiden av PBD 9 i beitegrense – Stuorra Ilis.

2. Tana kommune ved MLU får i oppdrag å se nærmere på asken, og om der er andre løyper 
som bør endres før et endelig vedtak om søknad fattes av kommunestyret

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tana kommune vurderer å søke Fylkesmannen i Finnmark om endring av løype 8 i forskrift 

om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001.  Det 
vurderes søkt om omlegging av løype 8 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:
Fra Storelva – langs østsiden av PBD 9 i beitegrense – Stuorra Ilis.

2. Tana kommune ved MLU får i oppdrag å se nærmere på asken, og om der er andre løyper 
som bør endres før et endelig vedtak om søknad fattes av kommunestyret



PS 27/2013 Forskriftsendring av "Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag"

Saksprotokoll saksnr. 27/2012  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

V/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag:

Tana kommune foreslår overfor Miljøverndepartementet forskriftsendring av § 4 tredje ledd: 
”Løypene kan ikke nyttes i tiden fra og med 5. mai til og med 30. juni.” Foreslår endret til: 
”Løypene kan ikke nyttes i tiden fra og med 15. mai til og med 30. juni.” 

Kommunen kan om særlige grunner foreligger, stenge enkelte løyper/områder i kortere eller 
lengre perioder.

Begrunnelse: Motorferdselforskriften må i mye større grad tilpasses de lokale forhold enn det 
som er tilfellet i dag. I store deler av våre ferdselsområder varer vinteren som oftest til langt ut i 
mai måned og kommunen finner det derfor uhensiktsmessig at løypene stenger allerede 5. mai.
Tana kommune mener at kommunen er det instans med best kunnskap til å vurdere lokale 
forhold.

Tana kommune oppfordrer de andre kommunene i Finnmark til å bifalle dette forslaget med 
tilsvarende vedtak.

Vedtaket sendes:

Miljøverndepartementet
Miljøvernministeren

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune foreslår overfor Miljøverndepartementet forskriftsendring av § 4 tredje ledd: 
”Løypene kan ikke nyttes i tiden fra og med 5. mai til og med 30. juni.” Foreslår endret til: 
”Løypene kan ikke nyttes i tiden fra og med 15. mai til og med 30. juni.” 

Kommunen kan om særlige grunner foreligger, stenge enkelte løyper/områder i kortere eller 
lengre perioder.

Begrunnelse: Motorferdselforskriften må i mye større grad tilpasses de lokale forhold enn det 
som er tilfellet i dag. I store deler av våre ferdselsområder varer vinteren som oftest til langt ut i 
mai måned og kommunen finner det derfor uhensiktsmessig at løypene stenger allerede 5. mai.
Tana kommune mener at kommunen er det instans med best kunnskap til å vurdere lokale 
forhold.

Tana kommune oppfordrer de andre kommunene i Finnmark til å bifalle dette forslaget med 
tilsvarende vedtak.



Vedtaket sendes:

Miljøverndepartementet
Miljøvernministeren

PS 28/2013 Gjeninnføring av 5-kilometersonen

Saksprotokoll saksnr. 28/2013  i Kommunestyret - 15.05.2013 

Behandling

Karen IngaVars (V) fremmet følgende forslag:

Tana kommune krever at Finnmarkseiendommen gjeninnfører 5 kilometer sonen for 
utenlandske borgere fra 1. januar 2014. Jfr. Finnmarkslovens § 27 femte ledd: 

”Finnmarkseiendommen kan for nærmere angitte områder fastsette innskrenkninger i adgangen 
til å utnytte fornybare ressurser som nevnt i første ledd dersom hensynet til ressursen tilsier det. 
Kommuner, myndigheter for vilt og fiske mv. og organisasjoner for brukere som berøres, skal 
høres på forhånd. Ved innskrenkninger i utnyttelsen av fornybare ressurser som nevnt i første 
ledd skal det tas rimelig hensyn til de ulike brukergruppenes bruk av ressursen.” 

Etter at 5 kilometer sonen forsvant med finnmarksloven opplever kommunen negative utfall 
med den kraftige tilstrømmingen av utenlandske fiskere. Med tilgang til fiskeressursene på 
Laksefjordvidda er Tana kommune et særs attraktivt område for tilreisende fra hele landet og nå 
også fra Europa for øvrig. Det skaper en ekstra belastning på sårbare naturområder og det er et 
faktum at fri bruk av naturen fra utenlandske borgere kommer i strid med lokal bruk og lokale 
tradisjoner.

Vi viser til finnmarkslovens § 25 Adgang for alle: ”I samsvar med reglene i kapittelet her og 
innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har enhver på Finnmarkseiendommens 
grunn adgang til jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre samt 
plukking av multer til egen husholdning.” 

Realiteten med ”adgang for alle” er imidlertid motstridende med finnmarkslovens 
formålsparagraf 1 og 21 som sier: § 1: ”Lovens formål er å legge til rette for at grunn og 
naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til 
beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, 
næringsutøvelse og samfunnsliv” og § 21: ”Finnmarkseiendommen skal forvalte de fornybare 
ressursene på sin grunn i samsvar med lovens formål og innenfor de rammer som følger av 
viltloven, lakse- og innlandsfiskloven og annen lovgivning. Naturens mangfold og produktivitet 
skal bevares.”

Opphevelse av 5 kilometer sonen kommer dermed i direkte strid med formålsparagrafene i 
finnmarksloven. Utenlandske fiskere opptar nå de fleste fiskevann i kommunen vår, med resultat 
av kraftig fiskeuttak og at lokalbefolkningen blir drevet vekk fra sine tradisjonelle 
høstningsområder. Denne utviklingen kan ikke Tana kommune se er ”å legge til rette for at 
grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig 



måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, 
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.”

Fri ferdsel fra utenlandske borgere truer også det lokale næringsliv. Det må stilles et 
minimumskrav om organiserte turer med norske turistbedrifter der desinfisering av all 
fiskeutstyr er et krav som skal kunne dokumenteres. 

Som kjent for Finnmarkseiendommen har det i tillegg kommet advarsler fra flere jeger-
fiskeforeninger samt befolkningen for øvrig - mot smittefaren av gyrodactylus salaris. Med 
Tanavassdraget som nedfeltsområde fra sideelver har Finnmarkseiendommen et særs ansvar for 
å ta slike advarsler på alvor.  

”Lakseparasitten Gyrodactylus salaris eller «gyro» er en liten parasitt på under 1 mm. 
Gyro utgjør en trussel mot norske villaksstammer og er per i dag påvist i 48 norske 
vassdrag. Parasitten er en snylter som lever og formerer på huden hos lakseunger. Ved 
smitte av gyro reduseres produksjonen av lakseunger i vassdrag med opptil 90 % og 
laksebestanden vil dermed på få år utraderes.

Spredning av gyro i Norge har skjedd som følge av flytting og utsetting av infisert fisk. 
Men parasitten kan også spres med utstyr. Gyro klarer godt å overleve flere dager i 
fuktige omgivelser som for eksempel i: vadere, garn, snører, gummibåter, kanoer, 
kajakker etc. Gyro forekommer blant annet i Skibotn- og Signaldalselva (Nord-Troms) 
og i hele Tornevassdraget i Finland og Sverige.” Kilde Tanavassdragets 
fiskeforvaltning.

”Privatpersoner som driver fritidsfiske har selv ansvar for å hindre spredning av 
gyrodactylus salaris. Utstyr må desinfiseres, slik at det ikke bidrar til overføring av 
smitte. Også annet utstyr enn fiskeredskap skal desinfiseres eller tørkes fullstendig når 
det er brukt i et smittet vassdrag og man skal forflytte seg til et annet vassdrag.” Kilde 
Mattilsynet.

På tross av den overhengende faren med smitte til Tanavassdraget, fins det ingen organisert 
kontroll med desinfisering av fiskeutstyr som brukes på ferskvannsfiske, ansvaret ligger hos den 
enkelte fisker. Det finner Tana kommune som ikke tilfredsstillende særlig med tanke på 
advarsler om at utenlandske borgere har medbrakt fiskeagn. 
Tana kommune anmoder de andre kommunene i Finnmark om å gjøre lignende vedtak på sine 
kommunestyrer.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana kommune krever at Finnmarkseiendommen gjeninnfører 5 kilometer sonen for 
utenlandske borgere fra 1. januar 2014. Jfr. Finnmarkslovens § 27 femte ledd: 

”Finnmarkseiendommen kan for nærmere angitte områder fastsette innskrenkninger i adgangen 
til å utnytte fornybare ressurser som nevnt i første ledd dersom hensynet til ressursen tilsier det. 
Kommuner, myndigheter for vilt og fiske mv. og organisasjoner for brukere som berøres, skal 



høres på forhånd. Ved innskrenkninger i utnyttelsen av fornybare ressurser som nevnt i første 
ledd skal det tas rimelig hensyn til de ulike brukergruppenes bruk av ressursen.” 

Etter at 5 kilometer sonen forsvant med finnmarksloven opplever kommunen negative utfall 
med den kraftige tilstrømmingen av utenlandske fiskere. Med tilgang til fiskeressursene på 
Laksefjordvidda er Tana kommune et særs attraktivt område for tilreisende fra hele landet og nå 
også fra Europa for øvrig. Det skaper en ekstra belastning på sårbare naturområder og det er et 
faktum at fri bruk av naturen fra utenlandske borgere kommer i strid med lokal bruk og lokale 
tradisjoner.

Vi viser til finnmarkslovens § 25 Adgang for alle: ”I samsvar med reglene i kapittelet her og 
innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har enhver på Finnmarkseiendommens 
grunn adgang til jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre samt 
plukking av multer til egen husholdning.” 

Realiteten med ”adgang for alle” er imidlertid motstridende med finnmarkslovens 
formålsparagraf 1 og 21 som sier: § 1: ”Lovens formål er å legge til rette for at grunn og 
naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til 
beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, 
næringsutøvelse og samfunnsliv” og § 21: ”Finnmarkseiendommen skal forvalte de fornybare 
ressursene på sin grunn i samsvar med lovens formål og innenfor de rammer som følger av 
viltloven, lakse- og innlandsfiskloven og annen lovgivning. Naturens mangfold og produktivitet 
skal bevares.”

Opphevelse av 5 kilometer sonen kommer dermed i direkte strid med formålsparagrafene i 
finnmarksloven. Utenlandske fiskere opptar nå de fleste fiskevann i kommunen vår, med resultat 
av kraftig fiskeuttak og at lokalbefolkningen blir drevet vekk fra sine tradisjonelle 
høstningsområder. Denne utviklingen kan ikke Tana kommune se er ”å legge til rette for at 
grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig 
måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, 
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.”

Fri ferdsel fra utenlandske borgere truer også det lokale næringsliv. Det må stilles et 
minimumskrav om organiserte turer med norske turistbedrifter der desinfisering av all 
fiskeutstyr er et krav som skal kunne dokumenteres. 

Som kjent for Finnmarkseiendommen har det i tillegg kommet advarsler fra flere jeger-
fiskeforeninger samt befolkningen for øvrig - mot smittefaren av gyrodactylus salaris. Med 
Tanavassdraget som nedfeltsområde fra sideelver har Finnmarkseiendommen et særs ansvar for 
å ta slike advarsler på alvor.  

”Lakseparasitten Gyrodactylus salaris eller «gyro» er en liten parasitt på under 1 mm. 
Gyro utgjør en trussel mot norske villaksstammer og er per i dag påvist i 48 norske 
vassdrag. Parasitten er en snylter som lever og formerer på huden hos lakseunger. Ved 
smitte av gyro reduseres produksjonen av lakseunger i vassdrag med opptil 90 % og 
laksebestanden vil dermed på få år utraderes.

Spredning av gyro i Norge har skjedd som følge av flytting og utsetting av infisert fisk. 
Men parasitten kan også spres med utstyr. Gyro klarer godt å overleve flere dager i 
fuktige omgivelser som for eksempel i: vadere, garn, snører, gummibåter, kanoer, 
kajakker etc. Gyro forekommer blant annet i Skibotn- og Signaldalselva (Nord-Troms) 



og i hele Tornevassdraget i Finland og Sverige.” Kilde Tanavassdragets 
fiskeforvaltning.

”Privatpersoner som driver fritidsfiske har selv ansvar for å hindre spredning av 
gyrodactylus salaris. Utstyr må desinfiseres, slik at det ikke bidrar til overføring av 
smitte. Også annet utstyr enn fiskeredskap skal desinfiseres eller tørkes fullstendig når 
det er brukt i et smittet vassdrag og man skal forflytte seg til et annet vassdrag.” Kilde 
Mattilsynet.

På tross av den overhengende faren med smitte til Tanavassdraget, fins det ingen organisert 
kontroll med desinfisering av fiskeutstyr som brukes på ferskvannsfiske, ansvaret ligger hos den 
enkelte fisker. Det finner Tana kommune som ikke tilfredsstillende særlig med tanke på 
advarsler om at utenlandske borgere har medbrakt fiskeagn. 
Tana kommune anmoder de andre kommunene i Finnmark om å gjøre lignende vedtak på sine 
kommunestyrer.


