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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 20.06.2013
Tidspunkt: 10:00 – 20:10 

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 Stranden Medlem AP
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Tom Ivar Utsi Medlem AP
Liz Utsi Medlem AP
Kåre Breivik Medlem H
Ellen Kristina Saba Medlem H
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Brynly Ballari Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
Rebeke Tapio Medlem FRP
Per Magne Lille Medlem SV
Fred Johnsen Medlem SP
Ansgar Aslaksen Medlem Fe/Ol

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Einar Johansen Medlem SP
Jan Steinar Jessen Medlem H
Tor Asle Varsi Medlem AP
Nancy Porsanger Anti Medlem SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
John Øystein Jelti Tor Asle Varsi AP
Helge Samuelsen Jan Steinar Jessen H
Olaf Trosten Einar Johansen SP
Viktoria Nilsen Nancy Porsanger Anti SP
Trond Are Anti Solbjørg Ravna SFP/NSR
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Merknader
Det gjøres oppmerksom på at representanten Per Ivar Stranden (tidligere Henriksen) har byttet 
etternavn. 

Ungdomsrådet var representert med Per Martin Ingilæ (i sak 29-35/2013) og Kine Haugen (sak 
29-49/2013)

Brynly Ballari (H) ble før behandling av PS 35/2013 enstemmig innvilget permisjon grunnet 
reisevirksomhet i forhold til andre avtaler, fra kl. 15:00 og for resten av møtet. Varamedlem 
Bjørn Breivik (H) tiltrådte fra samme tid og for resten av møtet. 

Viktoria Nilsen (SP) ble under behandling av PS 37/2013 enstemmig innvilget permisjon pga at 
hun må bringe ungene til flyplassen, fra kl. 16:30 og for resten av møtet. 

Tom Ivar Utsi (AP) ble under behandlingen av PS 38/2013 enstemmig innvilget permisjon 
grunnet deltakelse på annet møte, fra kl. 16:45 og for resten av møtet. Varamedlem Jorund J. 
Bordi (AP) tiltrådte møtet fra samme tid og for resten av møtet.

Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) ble før behandling av PS 41/2013 enstemmig innvilget 
permisjon, fra kl. 18:10 og for resten av møtet. Ulf Ballo (AP) ble enstemmig valgt som 
settevaraordfører. 

Karen Inga Vars (V) ble før behandling PS 42/2013 enstemmig innvilget permisjon, fra kl. 
19:00 og for resten av møtet. 

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 (AP) Sandra Lille (AP) Kåre Breivik (H)
Ordfører 

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 29/2013 Godkjenning av innkalling

PS 30/2013 Godkjenning av saksliste
PS 31/2013 Godkjenning av protokoll fra 15.05.2013
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PS 32/2013 Suppleringsvalg 2013/950
PS 33/2013 Årsberetning og særregnskap 2012 - TKE KF 2013/730

PS 34/2013 Regnskap og årsberetning 2012 2013/559
PS 35/2013 Bosetting av flyktninger i Tana kommune 2014-2016 2013/902

PS 36/2013 Bygging av flyktningeboliger 2013/1275
PS 37/2013 Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana 2013/487

PS 38/2013 Veiplanen - prioritering av tiltak i handlingsplanen 2013/1276
PS 39/2013 Tana rådhus - nytt inngangsparti 2013/1348

PS 40/2013 Opprettelse av stilling som samisk språkarbeider 2012/2569
PS 41/2013 Budsjettregulering 2012/2228

PS 42/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana juni 2013 2012/2612
PS 43/2013 Framtidig organisering av ungdomstrinnet i Tana 

kommune
2012/2613

PS 44/2013 Fastsettelse av planprogram for revidering av 
kommuneplanens arealdel

2012/2274

PS 45/2013 Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde: 
Sluttbehandling

2011/1285

PS 46/2013 Detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet parsell 5B: 
Sluttbehandling

2013/1259

PS 47/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST 2013/96

PS 48/2013 Politisk uttalelse - Flybuss
PS 49/2013 Politisk uttalelse - Krav om vedlikehold av 

fylkeskommunal vei i Austertana

RS 7/2013 Ønske om revidering av forskrift om lokal forvaltning 
av fisk og fisket i Tanavassdraget

2011/242

RS 8/2013 Nye vedtekter for skolefritidsordningen i Tana 
kommune

2012/2615

RS 9/2013 Møteprotokoller Eldrerådet 2008/1034

RS 10/2013 Protokoll kontrollutvalget 3. juni 2013 2013/908

PS 29/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 29/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

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

Innkalling godkjennes.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 30/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 30/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Politisk uttalelse – Flybuss. Tilleggssak fra H v/Tone O. Kollstrøm utsendt pr. e-post og utdelt i 
møtet. 

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende tilleggssak

Politisk uttalelse - Krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i Austertana

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

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker fra H og AP, samt en referatsak: 

PS 48/2013 Politisk uttalelse - Flybuss
PS 49/2013 Politisk uttalelse - Krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i Austertana

RS 10/2013 Protokoll kontrollutvalget 3. juni 2013

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker fra H og AP, samt referatsak fra 
kontrollutvalget: 

PS 48/2013 Politisk uttalelse - Flybuss
PS 49/2013 Politisk uttalelse - Krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i Austertana
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RS 10/2013 Protokoll kontrollutvalget 3. juni 2013

PS 31/2013 Godkjenning av protokoll fra 15.05.2013

Saksprotokoll saksnr. 31/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

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

Protokoll fra 15.05.2013 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Kåre Breivik (H) og Sandra Lille (AP) 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 15.05.2013 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Kåre Breivik (H) og Sandra Lille (AP) 

PS 32/2013 Suppleringsvalg

Saksprotokoll saksnr. 32/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

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

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

1. Som ny nestleder i overtakstnemnda velges: Jon Arild Aslaksen (AP)

2. Som ny nestleder i klagenemnda (fra KST) velges: Tom Ivar Utsi (AP)

3. Som nytt 4. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for felleslista AP, Fe/Ol, SfP/NSR 
og SV velges: Tom Ivar Utsi (AP)

4. Som nytt fast medlem i Rådet for funksjonshemmede (fra Helsesportslaget IL Forsøk)
velges: Odd Johansen
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5. Som ny personlig varamedlem for Lillian L Walle i rådet for funksjonshemmede velges:
Kolbjørn Losoa 

6. Som ny styreleder i Tana kommunale eiendomsselskap KF velges: Nils Asgeir 
Samuelsen

Votering
Det ble gjennomført punktvis votering:
Pkt. 1 Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 Enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 Enstemmig vedtatt.
Pkt. 5 Enstemmig vedtatt.
Pkt. 6 Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Arne Røberg (AP) for resten av 
valgperioden 2011-2015:

1. Som ny nestleder i overtakstnemnda velges: Jon Arild Aslaksen (AP)

2. Som ny nestleder i klagenemnda (fra KST) velges: Tom Ivar Utsi (AP)

3. Som nytt 4. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for felleslista AP, Fe/Ol, SfP/NSR 
og SV velges: Tom Ivar Utsi (AP)

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

5. Som ny personlig varamedlem for Lillian L Walle i rådet for funksjonshemmede velges:
Kolbjørn Losoa 

6. Som ny styreleder i Tana kommunale eiendomsselskap KF velges: Nils Asgeir 
Samuelsen

PS 33/2013 Årsberetning og særregnskap 2012 - TKE KF

Saksprotokoll saksnr. 33/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Styret i TKE KFs innstilling:

Særregnskapet og årsberetningen 2012 vedtas som fremlagt. Av mindreforbruk på kr 1 294 
398,- overføres kr 300 000,- ubundet investeringsfond, kr 700 000,- til Lyngveienprosjekt (se 
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budsjett 2013 – utfasing av fossilt brensel, erstatter låneopptak) og kr 294 398,- avsettes til 
ekstraordinære låneavdrag.

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

Mindreforbruket kr. 1 294 398 avsettes til disposisjonsfond. 

Votering
Styret i TKE KFs innstilling: Enstemmig vedtatt.

Endringsforslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Særregnskapet og årsberetningen 2012 vedtas som fremlagt. Mindreforbruket kr. 1 294 398 
avsettes til disposisjonsfond. 

PS 34/2013 Regnskap og årsberetning 2012

Saksprotokoll saksnr. 34/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

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

Årsregnskapet og årsberetning for 2012 for Tana kommune godkjennes slik det foreligger.
Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 2 570 930 fordeles slik:
200 000 settes av til prosjekt Go fot.
2 370 930 settes av til disposisjonsfond.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Årsregnskapet og årsberetning for 2012 for Tana kommune godkjennes slik det foreligger.
Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 2 570 930 fordeles slik:
200 000 settes av til prosjekt Go fot.
2 370 930 settes av til disposisjonsfond.
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PS 35/2013 Bosetting av flyktninger i Tana kommune 2014-2016

Saksprotokoll saksnr. 35/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Forslag nr. 1: Formannskapets innstilling:

1. Bosetting av flyktninger krever god og langsiktig planlegging. Tana kommune er ikke 
beredt til å bosette flyktninger i 2014. 

2. Det igangsettes foreløpig ikke bygging av åtte leiligheter for fremtidig mottak av 
flyktninger. 

3. Tana kommune utreder nå også muligheten for å samle ungdomstrinnene til Seida eller 
nybygg ved Tana bru. Kommunen kan få store økonomiske utfordringer ved for eksempel 
nybygg.

4. Administrasjonen skal se på alternative løsninger for å bosette flyktninger i kommunen. 
Det skal også vurderes om kommunens eksisterende boligmasser kan brukes til å bosette 
flyktninger. Saken stilles i bero inntil ovenfornevnte forhold er utredet, herunder også de 
økonomiske konsekvensene for kommunen.

5. Administrasjonen må også tidlig gå i dialog med alle involverte instanser, inkl næringslivet.

AP v/Frank M. Ingilæ fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR 
v/Trond Are Anti, SP v/Fred Johnsen og AP v/Frank M. Ingilæ:

Tana kommune ønsker å bidra til at flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge får 
bosettingskommune, muligheter til å komme ut fra mottak å bli godt integrert i samfunnet. 
Tana kommune ønsker å bidra til at flyktningene får et nytt hjemsted og en god start på sitt nye 
liv i Tana.

Det er ikke økonomiske motiver som skal være førende for om kommunen skal si ja til å bosette 
flyktninger. Det er viktig at kommunen blir satt i stand til å ivareta de som blir bosatt på en god 
måte og jobber for en god integrering i lokalsamfunnet. For å kunne gjøre dette velger 
kommunen derfor i denne omgangen å bosette et lite antall flyktninger for å høste erfaring.

1. Tana kommune forplikter seg til å ta imot inntil 15 flyktninger hvert år i årene 2014, 2015 og 
2016. Antall flyktninger som bosettes hvert år er avhengig av tilgjengelige boliger. Tiden frem 
til høsten 2014 brukes for å gjøre kommunens organisasjon klar til bosetting.

2. Tana kommune vedtar å bygge åtte familieleiligheter i 2013 for fremtidig mottak av 
flyktninger innenfor en kostnadsramme på kr 15 mill. inkl mva i regi av Tana kommunale 
eiendomsselskap. Leilighetene skal være innflyttingsklare høsten 2014 og det må også vurderes 
om de kan brukes av andre enn flyktninger med utfordringer for å skaffe seg bolig. Tana 
kommunale eiendomsselskap øker i tillegg tilgangen på boliger gjennom leie, nybygg og andre 
samarbeider med private og offentlige aktører. Dette innarbeides i Boligplan 2014-17 (tidligere 
kalt boligsosial handlingsplan). I boligplanen må man se på flere alternative plasseringer for 
bosetting av flyktninger, slik at man kan oppnå best mulig integrering. Endring av vedtektene 
for TKE med hensyn til økning av lånerammen legges fram som egen sak.

3. Rådmannen planlegger det kommunale tilbudet gjennom en prosjektgruppe der tillitsvalgte 
også er representert. Bemanningen skaleres etter tilflyttingen, og har en øvre begrensning 
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beskrevet i utredningen ”Bosetting av flyktninger i Tana kommune”. Beslutning om bemanning 
gjøres som del av budsjettvedtaket for 2014.

4. Det søkes om prosjektmidler fra IMDi for å kunne tilsette en ”tilflyttingskonsulent” som vil 
ha som hovedansvar å jobbe med tilrettelegging, bosetting av flyktninger og andre tilflyttere fra 
august/september 2013, hvis det ikke innvilges prosjektmidler tilsettes tilflyttingskonsulent på 
nyåret.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) trakk fellesforslaget. 

Forslag nr. 3: AP v/Frank M. Ingilæ fremmet nytt fellesforslag fra SV v/Per Magne Lille, 
SfP/NSR v/Trond Are Anti, SP v/Fred Johnsen og AP v/Frank M. Ingilæ:

Tana kommune ønsker å bidra til at flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge får 
bosettingskommune, muligheter til å komme ut fra mottak å bli godt integrert i samfunnet. 
Tana kommune ønsker å bidra til at flyktningene får et nytt hjemsted og en god start på sitt nye 
liv i Tana.

Det er ikke økonomiske motiver som skal være førende for om kommunen skal si ja til å bosette 
flyktninger. Det er viktig at kommunen blir satt i stand til å ivareta de som blir bosatt på en god 
måte og jobber for en god integrering i lokalsamfunnet. For å kunne gjøre dette velger 
kommunen derfor i denne omgangen å bosette et lite antall flyktninger for å høste erfaring.

1. Tana kommune forplikter seg til å ta imot inntil 15 flyktninger hvert år i årene 2014, 2015 og 
2016. Antall flyktninger som bosettes hvert år er avhengig av tilgjengelige boliger. Tiden frem 
til høsten 2014 brukes for å gjøre kommunens organisasjon klar til bosetting.

2. En forutsetning for bosetting av flyktninger er at Tana kan stille tilstrekkelig med boliger til 
disposisjon/leie. Dette har kommunen som intensjon å bidra til.

3. Rådmannen planlegger det kommunale tilbudet gjennom en prosjektgruppe der tillitsvalgte 
også er representert. Bemanningen skaleres etter tilflyttingen, og har en øvre begrensning 
beskrevet i utredningen ”Bosetting av flyktninger i Tana kommune”. Beslutning om bemanning 
gjøres som del av budsjettvedtaket for 2014.

4. Det søkes om prosjektmidler fra IMDi for å kunne tilsette en ”tilflyttingskonsulent” som vil 
ha som hovedansvar å jobbe med tilrettelegging, bosetting av flyktninger og andre tilflyttere fra 
august/september 2013, hvis det ikke innvilges prosjektmidler tilsettes tilflyttingskonsulent på 
nyåret.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:

1. Kommunen kan vurdere å bosette flyktninger fra og med 2015. Bosetting av flyktninger 
krever god og langsiktig planlegging. Tana kommune er ikke beredt til å bosette flyktninger i 
2014.

2. De økonomiske konsekvensene for kommunen er i dag uavklart og før det er aktuelt å ta
imot flyktninger må det gjøres en økonomisk konsekvensanalyse.
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3. Administrasjonen skal se på alternative løsninger for å bosette flyktninger i kommunen.
Det skal også vurderes om kommunens eksisterende boligmasser kan brukes til å bosette
flyktninger.

4. Administrasjonen må også tidlig gå i dialog med alle involverte instanser herunder også 
næringslivet i kommunen.

5. Saken stilles i bero inntil nevnte forhold er utredet, herunder også de
økonomiske konsekvensene for kommunen

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk sitt forslag. 

Forslag nr. 4: H v/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggsforslag:

1. For å styrke det kommunale tilbudet ved integrering av flyktninger, må idretten via Tana 
idrettsråd bli inkludert i en prosjektgruppe for å planlegge det kommunale tilbudet. 

2. Kommunen bør starte arbeidet med gjennomføring av åpne informasjonsmøter om tilbud 
for mottak av flyktninger.

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:

1. Bosetting av flyktninger krever god og langsiktig planlegging. Kommunen ønsker å lykkes i 
å bosette flyktninger og det må være en forutsetning for at disse kan bli godt integrert i vårt 
lokalsamfunn. Administrasjonen ved Tana kommune skal i tiden frem til høsten 2014 utrede 
følgende: 

- Barnehageplasser i hele kommunen
- Alternative ordninger for barnetilsyn (gjelder innvandrere som deltar i 

introduksjonsprogrammet).
- Er kommunen i stand til å oppfylle sin opplysningsplikt etter forvaltningsloven i 

tilfeller der deltakere i introduksjonsprogrammet har liten eller svak språklig 
kompetanse på norsk.

- Mulige arbeidsplasser i hele kommunen
- Bo muligheter/Boligmasser for utleie i hele kommunen for enkelt personer og 

familier
- Kapasiteten på offentlige tjenester 

2. Tana kommune skal bygge åtte leiligheter i 2013 innenfor en kostnadsramme på kr 15. mil 
linkl mva i regi av Tana kommunale eiendomsselskap. Fire av disse leilighetene skal kunne 
huse større familier. Leilighetene skal kunne leies ut til de av Tana`s befolkning som har 
behov for det. 

3. Den endelige avgjørelsen om Tana kommune skal bosette flyktninger avgjøres av 
kommunestyret i løpet av 2014, når utredningene er ferdig utarbeidet. 
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FrP v/Rebeke Tapio trakk sitt forslag.

Forslag nr. 2: Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra H v/Tone O. 
Kollstrøm, FrP v/Rebeke Tapio, V v/Karen Inga Vars og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

1. Kommunen vil vurdere å bosette flyktninger fra og med 2015. 

2. Bosetting av flyktninger krever god og langsiktig planlegging. Kommunen ønsker å lykkes 
i å bosette flyktninger og det må være en forutsetning for at disse kan bli godt integrert i 
vårt lokalsamfunn. Tana kommune skal i tiden frem til høsten 2013 utrede følgende: 

- Barnehageplasser i hele kommunen
- Alternative ordninger for barnetilsyn (gjelder innvandrere som deltar i 

introduksjonsprogrammet).
- Er kommunen i stand til å oppfylle sin opplysningsplikt etter forvaltningsloven i 

tilfeller der deltakere i introduksjonsprogrammet har liten eller svak språklig 
kompetanse på norsk.

- Mulige arbeidsplasser i hele kommunen
- Bo muligheter/Boligmasser for utleie i hele kommunen for enkelt personer og 

familier
- Kapasiteten på offentlige tjenester 

3. De økonomiske konsekvensene for kommunen er i dag uavklart og før det er aktuelt å ta 
imot flyktninger må det gjøres en økonomisk konsekvensanalyse.

4. Administrasjonen skal se på alternative løsninger for å bosette flyktninger i kommunen.

5. Administrasjonen må også tidlig gå i dialog med alle involverte instanser herunder også 
næringslivet i kommunen.

6. Den endelige avgjørelsen om Tana kommune skal bosette flyktninger avgjøres av 
kommunestyret i løpet av vinterhalvåret 2014, når utredningene er ferdig utarbeidet. 

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge: 

- Formannskapets innstilling: Falt enstemmig.
- Forslag nr. 2 ble satt opp mot forslag nr. 3: Forslag nr. 3 vedtatt med 14 mot 9 

stemmer
- Forslag nr. 4 (punktvis votering):
 Pkt. 1: Vedtatt med 18 mot 5 stemmer
 Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune ønsker å bidra til at flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge får 
bosettingskommune, muligheter til å komme ut fra mottak å bli godt integrert i samfunnet. 
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Tana kommune ønsker å bidra til at flyktningene får et nytt hjemsted og en god start på sitt nye 
liv i Tana.

Det er ikke økonomiske motiver som skal være førende for om kommunen skal si ja til å bosette 
flyktninger. Det er viktig at kommunen blir satt i stand til å ivareta de som blir bosatt på en god 
måte og jobber for en god integrering i lokalsamfunnet. For å kunne gjøre dette velger 
kommunen derfor i denne omgangen å bosette et lite antall flyktninger for å høste erfaring.

1. Tana kommune forplikter seg til å ta imot inntil 15 flyktninger hvert år i årene 2014, 2015 og 
2016. Antall flyktninger som bosettes hvert år er avhengig av tilgjengelige boliger. Tiden frem 
til høsten 2014 brukes for å gjøre kommunens organisasjon klar til bosetting.

2. En forutsetning for bosetting av flyktninger er at Tana kan stille tilstrekkelig med boliger til 
disposisjon/leie. Dette har kommunen som intensjon å bidra til.

3. Rådmannen planlegger det kommunale tilbudet gjennom en prosjektgruppe der tillitsvalgte 
også er representert. Bemanningen skaleres etter tilflyttingen, og har en øvre begrensning 
beskrevet i utredningen ”Bosetting av flyktninger i Tana kommune”. Beslutning om bemanning 
gjøres som del av budsjettvedtaket for 2014.

4. Det søkes om prosjektmidler fra IMDi for å kunne tilsette en ”tilflyttingskonsulent” som vil 
ha som hovedansvar å jobbe med tilrettelegging, bosetting av flyktninger og andre tilflyttere fra 
august/september 2013, hvis det ikke innvilges prosjektmidler tilsettes tilflyttingskonsulent på 
nyåret.

5. For å styrke det kommunale tilbudet ved integrering av flyktninger, må idretten via Tana 
idrettsråd bli inkludert i en prosjektgruppe for å planlegge det kommunale tilbudet.

6. Kommunen bør starte arbeidet med gjennomføring av åpne informasjonsmøter om tilbud for 
mottak av flyktninger.

PS 36/2013 Bygging av flyktningeboliger

Saksprotokoll saksnr. 36/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Brynly Ballari (H) ble før behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
reisevirksomhet i forhold til andre avtaler, fra kl. 15:00 og for resten av møtet. Varamedlem 
Bjørn Breivik (H) tiltrådte fra samme tid og for resten av møtet. 

Jon Arild Aslaksen ba kommunestyret vurdere han habilitet i saken, grunnet at han er 
saksbehandler i saken. Aslaksen fratrådte møtet. Varamedlem Jorund J. Bordi tiltrådte. 
Kommunestyret erklærte enstemmig Aslaksen som inhabil i saken, jf. kommunelovens § 40-3 b)

H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:

1. Kommunen har behov for tilgjengelige utleieleiligheter som leieobjekt, og ser behovet for økt 
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innsats innen området

2. I første omgang skal slike utleieleiligheter prioriteres til kommunens oppgave med bosetting av 
flyktninger, i tråd med forutsetninger fra IMDI og dept.

3. For å kunne legge forholdene til rette for det kommunale eiendomsselskap å delta i konkurransen 
om fremtidig utleieleiligheter, tillater kommunestyret en økning av selskapets låneramme jfr §6 til 
45 millioner kroner. Dette medfører at foretakets vedtekter i § 6 endres slik: ”Tana kommunale 
eiendomsselskap KF kan ta opp lån inntil kr 45 mill”.

4. Det er forutsett innvilget tilskudd fra Husbanken om oppføring av 8 leieligheter i 4 bygg. 
Eventuelle tilsagn vil benyttes til nedbetaling av lån tilknyttet prosjektet.

5. Det åpnes for en åpen anbudsrunde der boligselskap inviteres til å delta.  Kommunestyret ber 
administrasjon klarlegge alternative løsninger i forhold til kommunens eksisterende egen 
boligmasse, og private utleietilbud.   Rådmannen gis fullmakt til å iverksette en åpen 
anbudsprosess, med forbehold om innvilget tilskudd fra Husbanken.

6. Budsjettbevilgning til oppføringer av 8 flyktningeboliger i 4 bygg settes av med 15 000 000 kroner 
totalt i økonomiplanperioden. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag: 

1. Det igangsettes foreløpig ikke bygging av åtte leiligheter for fremtidig mottak av
flyktninger.

2. Tana kommune utreder nå også muligheten for å samle ungdomstrinnene til Seida eller
nybygg ved Tana bru. Kommunen kan få store økonomiske utfordringer ved for eksempel
nybygg for ungdomstrinnene.

3. Administrasjonen skal se på alternative løsninger for å bosette flyktninger i kommunen.
Det skal også vurderes om kommunens eksisterende boligmasser kan brukes til å bosette
flyktninger. 

4. Saken stilles i bero inntil nevnte forhold er utredet, herunder også de økonomiske 
konsekvensene for kommunen.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet styret i TKE KFs innstilling:

1. Budsjettbevilgning til oppføringer av 8 flyktningeboliger i 4 bygg settes av med 15 000 000 kroner 
totalt over 2013 og 2014.

2. Bevilgningen lånefinansieres ved å tillate økning av låneramme jfr §6 til 45 millioner kroner. Dette 
medfører at foretakets vedtekter i § 6 endres slik: ”Tana kommunale eiendomsselskap KF kan ta opp 
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lån inntil kr 45 mill”.

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge:

- Forslag fra Fe/Ol: Falt med 9 mot 14 stemmer
- Forslag fra H: Falt med 7 mot 16 stemmer 
- Styret i TKE KFs innstilling: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1. Budsjettbevilgning til oppføringer av 8 flyktningeboliger i 4 bygg settes av med 15 000 000 kroner 

totalt over 2013 og 2014.

2. Bevilgningen lånefinansieres ved å tillate økning av låneramme jfr §6 til 45 millioner kroner. Dette 
medfører at foretakets vedtekter i § 6 endres slik: ”Tana kommunale eiendomsselskap KF kan ta opp 
lån inntil kr 45 mill”.

PS 37/2013 Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Saksprotokoll saksnr. 37/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Notat ”Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana – KST sak 37/2013” ettersendt pr. 
e-post 14.06.13 og utdelt i møtet. 

Viktoria Nilsen (SP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon pga at hun 
må bringe ungene til flyplassen, fra kl. 16:30 og for resten av møtet. 

Formannskapets innstilling:

1. Tana kommune igangsetter en anskaffelsesprosess med sikte på å bygge ut fiber på strekningen 
Tana bru – Bonakas i 2013. Det tas forbehold om ekstern finansiering. Det søkes om midler fra 
FFK og/eller Høykom.

2. Det settes av inntil 1 mill til tiltaket i 2013, midlene bevilges fra disposisjonsfondet.

3. Tilsvarende skal det utredes muligheter for fiberutbygging fra Sandlia til Austertana/Leirpollen i 
2014. 

4. Det igangsettes utredning med tanke på å bygge ut mobildekningen både geografisk og for å sikre 
høyest mulig hastighet i mobilnettet.
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H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:

Tana kommunestyret ser det som svært viktig å videreføre utbyggingsplaner i forhold til fiber.

1. Tana kommune igangsetter en anskaffelsesprosess med sikte på å bygge ut fiber på strekningen 
Tana bru – Bonakas snarest mulig.  Det søkes om midler fra Sametinget, FFK, Høykom, og andre 
finansieringsordninger.

2. Tilsvarende skal det utredes muligheter og oppfølging av fiberutbygging fra Sandlia til 
Austertana/Leirpollen i 2014. 

3. Det igangsettes utredning med tanke på å bygge ut mobildekningen både geografisk og for å sikre 
høyest mulig hastighet i mobilnettet. 

4. Tana kommune bevilger kr. 500 000,- som anleggsbidrag til utbedring / utbygging av mobilnettet i 
hele kommunen. Bevilgningen dekkes inn over bruk av avsatte midler på disposisjonsfondet

H v/Kåre Breivik trakk sitt forslag. 

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

Tana kommunestyret ser det som svært viktig å videreføre utbyggingsplaner i forhold til fiber.

1. Tana kommune igangsetter en anskaffelsesprosess med sikte på å bygge ut fiber på strekningen Tana 
bru – Langnes snarest mulig.  Det søkes om midler fra Sametinget, FFK, Høykom, og andre 
finansieringsordninger.

2. Tilsvarende skal det utredes muligheter og oppfølging av fiberutbygging fra Sandlia til vegbommen i 
Austertana i 2014. 

3. Det igangsettes utredning med tanke på å bygge ut mobildekningen både geografisk og for å sikre 
høyest mulig hastighet i mobilnettet. 

4. Tana kommune bevilger kr. 1. 000 000,- som anleggsbidrag til utbedring / utbygging av fiber og 
mobilnett i hele kommunen. Bevilgningen dekkes inn ved bruk av midler på disposisjonsfondet

Votering
Formannskapets innstilling: Falt enstemmig. 
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Fellesforslag: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana kommunestyret ser det som svært viktig å videreføre utbyggingsplaner i forhold til fiber.

1. Tana kommune igangsetter en anskaffelsesprosess med sikte på å bygge ut fiber på strekningen Tana 
bru – Langnes snarest mulig.  Det søkes om midler fra Sametinget, FFK, Høykom, og andre 
finansieringsordninger.

2. Tilsvarende skal det utredes muligheter og oppfølging av fiberutbygging fra Sandlia til vegbommen i 
Austertana i 2014. 

3. Det igangsettes utredning med tanke på å bygge ut mobildekningen både geografisk og for å sikre 
høyest mulig hastighet i mobilnettet. 

4. Tana kommune bevilger kr. 1. 000 000,- som anleggsbidrag til utbedring / utbygging av fiber og 
mobilnett i hele kommunen. Bevilgningen dekkes inn ved bruk av midler på disposisjonsfondet

PS 38/2013 Veiplanen - prioritering av tiltak i handlingsplanen

Saksprotokoll saksnr. 38/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Tom Ivar Utsi (AP) ble under behandlingen av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
deltakelse på annet møte, fra kl. 16:45 og for resten av møtet. Varamedlem Jorund J. Bordi (AP) 
tiltrådte møtet fra samme tid og for resten av møtet.

Forslag nr. 3: Formannskapets innstilling:

Veiplanens handlingsdel endres slik:

Pri. 1: Asfaltering av Internatplassen
Pri 2: Skilting av veier som har fått navn 
Pri 3: Suppleringsskilting (fartsgrense, gangfelt, bobiltømmeplass)
Pri 4: Nytt gangfelt ved Tana bru barnehage

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende endringsforslag:

Veiplanens handlingsdel endres slik;

Prioritering 1: Reasfaltering av Ringveien i Tana bru.
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Begrunnelse: 
Ringveien fra «Røberg krysset» og frem til «Byggmakker krysset» er i særdeles dårlig 
forfatning. Denne veistrekningen må reasfalteres i det kjørefeltet som ligger mot grøftekant. Den 
nye asfalten bør også breddes ut med 10-20cm slik at den ikke går i oppløsning igjen pga den 
belastningen som er i dag på asfaltkanten.  Grenveien fra Byggmakker til Normaskin lider også 
av hull og slitasje i kantene og bør også vurderes reasfaltert. 

Prioritering 2: Skilting av veier som har veinavn.
Prioritering 3: Suppleringsskilting (fartsgrense, gangfelt, bobiltømmeplass, vikeplikt)
Prioritering 4: Nytt gangfelt ved Tana bru barnehage.
Prioritering 5: Krysset ved Borealis og Tingretten reasfalteres, (mangelfull asfaltering).

H v/Ellen K. Saba trakk sitt forslag.

Forslag nr. 1: FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende endringsforslag:

Veiplanens handlingsdel endres slik:

Internatplassen prioriteres ikke nå, pga mulig renovering av skolebygg.
Pri 1: Nytt gangfelt ved Tana bru barnehage
Pri 2: Skilting av veier som har fått navn
Pri 3: Suppleringsskilting 
Pri 4:

Forslag nr. 2: H v/Ellen K. Saba fremmet nytt endringsforslag:

Veiplanens handlingsdel endres slik;

Prioritering 1: Reasfaltering av Ringveien i Tana bru.

Begrunnelse: 
Ringveien fra «Røberg krysset» og frem til «Byggmakker krysset» er i særdeles dårlig 
forfatning. Denne veistrekningen må reasfalteres i det kjørefeltet som ligger mot grøftekant. Den 
nye asfalten bør også breddes ut med 10-20cm slik at den ikke går i oppløsning igjen pga den 
belastningen som er i dag på asfaltkanten.  Grenveien fra Byggmakker til Normaskin lider også 
av hull og slitasje i kantene og bør også vurderes reasfaltert. 

Prioritering 2: Skilting av veier som har veinavn, samt informasjonsskilt til 
idrettsanleggene og ”informasjonstavle” i Tana bru.
Prioritering 3: Suppleringsskilting (fartsgrense, gangfelt, bobiltømmeplass, vikeplikt)
Prioritering 4: Nytt gangfelt ved Tana bru barnehage.
Prioritering 5: Krysset ved Borealis og Tingretten reasfalteres, (mangelfull asfaltering).

Forslag nr. 4: V v/Karen Inga Vars fremmet følgende endringsforsalg: 

Punkt 5.4 Private veier med kommunalt vedlikehold
Boftsa vei til tidligere lærerboliger flyttes til under punkt 5.1 Kommunale veier.
Suveguolbba flyttes til under punkt 5.1 Kommunale veier.
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Suveguolbba veien asfalteres i sesong 2013. Dette pga. mye veistøv fra biler. Det kjøres også 
atv'er på denne veien ned til elva. 
Husene er plassert svært tett inntil veien og det er mye sand/veistøv som rammer husene.

V v/Karen Inga Vars strøk ”i sesong 2013” i sitt forslag. 

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge:

- Forslag nr. 4 (punktvis votering):
 Punkt 5.4: Enstemmig vedtatt.
 Siste avsnitt: Falt med 9 mot 13 stemmer

- Forslag nr. 1: Falt med 9 mot 13 stemmer 
- Forslag nr. 2 ble satt opp mot formannskapets innstilling: Forslag nr. 2 falt med 7 mot 15 

stemmer 

Vedtak
Veiplanens handlingsdel endres slik:

Pri. 1: Asfaltering av Internatplassen
Pri 2: Skilting av veier som har fått navn 
Pri 3: Suppleringsskilting (fartsgrense, gangfelt, bobiltømmeplass)
Pri 4: Nytt gangfelt ved Tana bru barnehage

Endring:
Punkt 5.4 Private veier med kommunalt vedlikehold
Boftsa vei til tidligere lærerboliger flyttes til under punkt 5.1 Kommunale veier.
Suveguolbba flyttes til under punkt 5.1 Kommunale veier.

PS 39/2013 Tana rådhus - nytt inngangsparti

Saksprotokoll saksnr. 39/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

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

Det bygges et tilbygg til rådhuset for å etablere ny hovedinngang mot miljøbygget.
Det etableres ny adkomst til denne fra Rådhusveien.
Parkeringsplasser, gangveier og øvrige utomhusarealer tilpasses den nye adkomsten. 
Arbeidet dekkes av allerede vedtatt budsjett og beløp avsatt i økonomiplanen for 2014.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det bygges et tilbygg til rådhuset for å etablere ny hovedinngang mot miljøbygget.
Det etableres ny adkomst til denne fra Rådhusveien.
Parkeringsplasser, gangveier og øvrige utomhusarealer tilpasses den nye adkomsten. 
Arbeidet dekkes av allerede vedtatt budsjett og beløp avsatt i økonomiplanen for 2014.

PS 40/2013 Opprettelse av stilling som samisk språkarbeider

Saksprotokoll saksnr. 40/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling:

1. Fra 1. august opprettes det en samisk tospråklighetspedagog stilling.

2. For 2013 finansieres stillingen av egne fondsmidler, tospråklighetsmidler eller andre 
tilgjengelige midler som behandles under budsjettreguleringen.

3. Arbeidet vil bestå i :
 Veilede og koordinere arbeidet med samisk språk og kultur både i

forhold til barn og elever, foreldre og ansatte. I barnehagene gjelder det både 
samiskspråklige og norskspråklige institusjoner kommunale som private. 

 Drifte nettverk for samiske lærere / pedagoger
 Knytting av ressurspersoner opp mot barnehager og skoler
 Gjennomføring av kurs og kompetanseheving i forhold til Kunnskapsløftet og 

Rammeplan for barnehager
 Arrangering av felles samiske aktiviteter skolene og barnehagene imellom
 Hjelpe til med søknader om prosjekter og gjennomføring av prosjektene. 
 Utarbeiding av forpliktende planer for arbeidet med samisk språk og kultur både i 

barnehage og skole
 Delta i prosessene om skolesamarbeid med Ohcejoga gielda / Utsjok kommune

4. Det søkes etter pedagog  med tospråklighetspedagogikk i fagkretsen.

AP v/Per Ivar Stranden fremmet følgende felles endringsforslag fra Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen, 
SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR v/Trond Are Anti og AP v/Per Ivar Stranden:

Nytt pkt. 1:
Fra 1. august opprettes det en samisk tospråklighetspedagog i en hel toårig prosjektstilling. 
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H v/Helge Samuelsen fremmet følgende forslag:

1. Fra 1. august igangsetter Tana kommune et koordineringsprosjekt for samisk språk og kultur 
i skolen og barnehager. 

2. Til prosjektet søkes det om ekstern finansiering.
3. Samme som pkt. 3 i OKU sitt forslag, men overskriften endres til ”prosjektet vil bestå i:”
4. Prosjektarbeidet koordineres av kommunens allerede tilsatte språkarbeidere.

Votering
Forslag fra H ble satt opp mot OKUs innstilling: Forslag fra H falt med 6 mot 16 stemmer
Felles endringsforslag: Vedtatt med 21 mot 1 stemme 

Vedtak
1. Fra 1. august opprettes det en samisk tospråklighetspedagog i en hel toårig prosjektstilling. 

2. For 2013 finansieres stillingen av egne fondsmidler, tospråklighetsmidler eller andre 
tilgjengelige midler som behandles under budsjettreguleringen.

3. Arbeidet vil bestå i :
 Veilede og koordinere arbeidet med samisk språk og kultur både i

forhold til barn og elever, foreldre og ansatte. I barnehagene gjelder det både 
samiskspråklige og norskspråklige institusjoner kommunale som private. 

 Drifte nettverk for samiske lærere / pedagoger
 Knytting av ressurspersoner opp mot barnehager og skoler
 Gjennomføring av kurs og kompetanseheving i forhold til Kunnskapsløftet og 

Rammeplan for barnehager
 Arrangering av felles samiske aktiviteter skolene og barnehagene imellom
 Hjelpe til med søknader om prosjekter og gjennomføring av prosjektene. 
 Utarbeiding av forpliktende planer for arbeidet med samisk språk og kultur både i 

barnehage og skole
 Delta i prosessene om skolesamarbeid med Ohcejoga gielda / Utsjok kommune

4. Det søkes etter pedagog  med tospråklighetspedagogikk i fagkretsen.

PS 41/2013 Budsjettregulering

Saksprotokoll saksnr. 41/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) ble før behandling av saken enstemmig innvilget 
permisjon, fra kl. 18:10 og for resten av møtet. Ulf Ballo (AP) ble enstemmig valgt som 
settevaraordfører. 
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H v/Helge Samuelsen fremmet følgende tilleggsforslag:

Driftsbudsjettet for 2013 reguleres med følgende tilleggsbevilgning:

Som en videreoppfølging av tidligere investeringer, må det iverksettes
tiltak for vann, toalettavløp m.m. tilknyttet området for kunstgressbanen. 

Kostnadsramme Kr. 350 000,-

Kostnaden dekkes inn ved bruk av midler fra disposisjonsfondet

AP v/Per Ivar Stranden fremmet følgende felles endringsforslag fra Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen, 
SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR v/Trond Are Anti og AP v/Per Ivar Stranden:

Endringsforslag til formannskapets innstilling:

6040 Folkehelse  kr               50 000 
Tilskudd minnemerke Tana historielag  kr            100 000 
4000 Økning HOU  kr               50 000 
Vedlikehold barmarskløyper  kr               50 000 
Nytt gjerde rundt barnehage i Boftsa  kr               10 000 
Skate/BMX anlegg  kr            300 000
Ridehall  kr               40 000
tospråklighets pedagog fra 1 august  kr            200 000
Barents cycling cup, Polaris Grand prix, kr               15 000
Til veiplanen ekstra veivedlikehold kr               100 000
Ny til disposisjon:  kr            698  800 

Det settes av ytterligere kr 50.000,- til oppfølging av folkehelsearbeid i kommunen. 
Ekstrabevillingen kan benyttes som folkehelsetiltak for ansatte og politikere og kan ses i 
sammenheng med arbeidet for å holde et lavt sykefravær.

Det settes av kr 100.000,- som tilskudd til et minnesmerke for den røde armes vestligste grense 
for framrykningen under frigjøringen av Finnmark. Kommunen bistår Tana historielag med 
arbeidet og gjennomføring av avdukning/markering høsten 2014 i forbindelse med 70 års 
jubileet for frigjøringen.

Det settes av kr 50000,- for å imøtekomme HOU sitt ønske i forbindelse med budsjettregulering.

Kommunen ønsker at forebygge erosjon og slitasje av barmarksløypene i Tana og setter av 
50.000,- til lettere vedlikehold.

Sikring av ute områdene rundt Boftsa barnehage krever at det settes opp et gjerde, mellom 
barnehagen, skolens parkeringsplass og ut mot FV 98, det settes av kr 10.000,- til dette.

Det settes av kr 300.000,- skate/BMX bane som ungdomsrådet har planlagt. Man forutsetter at 
eksisterende skatepark flyttes slik at disse arealene kan frigjøres for andre formål.

Det settes av kr 100 000,- ekstra til vedlikehold av kommunale veier.
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Finnmark fylkeskommune har tatt bort den økonomiske støtten til ridehallen i Holmfjell, noe 
som betyr et tap av inntekter på rundt 90 000 kr. Tana kommune kompenserer for noe av dette 
ved å sette av kr 40.000,- til formålet.

Det ansettes en tospråklighetspedagog fra 1. august i et 2 årig prosjekt og settes av kr 200.000,-
for 2013 til dette formålet.

Sirpmá VS/Sirma IL arrangerer årlig sykkelritt i Tana. I år arrangeres ett to dagers etapperitt -
Polaris Grand Prix - 22.-23. juni 2013 med klasser fra 10 år og oppover, og er en del av Barents 
Cycling Cup som består av 7 ritt i hele Barentsregionen.  Kommunen yter kr 15.000,- til 
arrangementet Barents cycling cup, Polaris Grand prix. Det forutsettes at arrangementet 
gjennomføres i 2013.

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende endringsforslag: 

Budsjettregulering
Til disposisjon kr 1 613 800, foreslås fordelt slik

Kommunal driftstilskudd til idretten                                                200 000.-
Tana idrettsråd                                                                                    20 000.-
Tilskudd til nydyrking av landbruksjord til aktive bønder             500 000.-
Pleie og omsorg                                                                           500 000.-
Samlokalisering av ride- og motorsportsanlegg i Holmfjell 
og forholdet til regulering                                                       200 000.-
Reasfaltering 193 800.-
Sum                                                                                                 1 613 800.-

Formannskapets innstilling:

Driftsbudsjett for 2013 reguleres med følgende beløp
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
1260 Landbruksvikarordning MLU 18/2013 125 000
4000 Feil i tilbakeføring av tiltak til fordeling HOU 2012 800 000
6040 Miljøtiltak i Juleelvvassdraget 50 000
6040 Egenandel siktrydding 100 000
6400 Folkehesearbeid 50 000
8080 Til skiltryddingsplan som vedtatt KST 76/2012 37 000
8080 Skilting til tømmestasjonen 20 000
9000 Korrigert rammetilskudd Børre Stolp modell 1 026 000

Til disposisjon 1 613 800
Finansiering
1210 Vakanse i It konsulent stilling -125 000
4020 Feilbudsjettert Polmak -360 800
6040 Tatt midler til skiltrydding til inntekt for miljøvern -37 000
9030 Økt utbytte fra Varanger kraft -1 250 000
9030 Lavere rente enn budsjettert -1 500 000
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9000 Endret skatteinngang Børre Stolp modell -549 000
Negative tallstørrelser er økt inntekt. Positive tall er økt utgift eller redusert inntekt.

Investeringsbudsjettet reguleres med 250 000 til å føre vannledning fra Lismajavre vannverk til 
Østre seida vannverk. 
Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge:

- Felles endringsforslag fra AP, Fe/Ol, SV og SfP/NSR ble satt opp endringsforslag fra H 
v/Ellen K. Saba: Fellesforslag vedtatt med 12 mot 9 stemmer 

- Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
- Tilleggsforslag fra H v/Helge Samuelsen: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Driftsbudsjett for 2013 reguleres med følgende beløp
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
1260 Landbruksvikarordning MLU 18/2013 125 000
4000 Feil i tilbakeføring av tiltak til fordeling HOU 2012 800 000
6040 Miljøtiltak i Juleelvvassdraget 50 000
6040 Egenandel siktrydding 100 000
6400 Folkehesearbeid 50 000
8080 Til skiltryddingsplan som vedtatt KST 76/2012 37 000
8080 Skilting til tømmestasjonen 20 000
9000 Korrigert rammetilskudd Børre Stolp modell 1 026 000
6040 Folkehelse 50 000

Tilskudd minnesmerke Tana historielag 100 000
4000 Økning HOU 50 000

Vedlikehold barmarksløyper 50 000
Nytt gjerde rundt barnehage i Boftsa 50 000
Skate/BMX anlegg 300 000
Ridehall 40 000 
tospårklighets pedagog fra 1 august 200 000
Barents cycling cup, Polaris Grand prix 15 000
Til veiplanen ekstra vedlikehold 100 000
Ny til disposisjon 698 800

Finansiering
1210 Vakanse i It konsulent stilling -125 000
4020 Feilbudsjettert Polmak -360 800
6040 Tatt midler til skiltrydding til inntekt for miljøvern -37 000
9030 Økt utbytte fra Varanger kraft -1 250 000
9030 Lavere rente enn budsjettert -1 500 000
9000 Endret skatteinngang Børre Stolp modell -549 000
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Negative tallstørrelser er økt inntekt. Positive tall er økt utgift eller redusert inntekt.

Investeringsbudsjettet reguleres med 250 000 til å føre vannledning fra Lismajavre vannverk til 
Østre seida vannverk. 
Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

Endring:

Det settes av ytterligere kr 50.000,- til oppfølging av folkehelsearbeid i kommunen. 
Ekstrabevillingen kan benyttes som folkehelsetiltak for ansatte og politikere og kan ses i 
sammenheng med arbeidet for å holde et lavt sykefravær.

Det settes av kr 100.000,- som tilskudd til et minnesmerke for den røde armes vestligste grense 
for framrykningen under frigjøringen av Finnmark. Kommunen bistår Tana historielag med 
arbeidet og gjennomføring av avdukning/markering høsten 2014 i forbindelse med 70 års 
jubileet for frigjøringen.

Det settes av kr 50000,- for å imøtekomme HOU sitt ønske i forbindelse med budsjettregulering.

Kommunen ønsker at forebygge erosjon og slitasje av barmarksløypene i Tana og setter av 
50.000,- til lettere vedlikehold.

Sikring av ute områdene rundt Boftsa barnehage krever at det settes opp et gjerde, mellom 
barnehagen, skolens parkeringsplass og ut mot FV 98, det settes av kr 10.000,- til dette.

Det settes av kr 300.000,- skate/BMX bane som ungdomsrådet har planlagt. Man forutsetter at 
eksisterende skatepark flyttes slik at disse arealene kan frigjøres for andre formål.

Det settes av kr 100 000,- ekstra til vedlikehold av kommunale veier.

Finnmark fylkeskommune har tatt bort den økonomiske støtten til ridehallen i Holmfjell, noe 
som betyr et tap av inntekter på rundt 90 000 kr. Tana kommune kompenserer for noe av dette 
ved å sette av kr 40.000,- til formålet.

Det ansettes en tospråklighetspedagog fra 1. august i et 2 årig prosjekt og settes av kr 200.000,-
for 2013 til dette formålet.

Sirpmá VS/Sirma IL arrangerer årlig sykkelritt i Tana. I år arrangeres ett to dagers etapperitt -
Polaris Grand Prix - 22.-23. juni 2013 med klasser fra 10 år og oppover, og er en del av Barents 
Cycling Cup som består av 7 ritt i hele Barentsregionen.  Kommunen yter kr 15.000,- til 
arrangementet Barents cycling cup, Polaris Grand prix. Det forutsettes at arrangementet 
gjennomføres i 2013.

Tillegg:
Driftsbudsjettet for 2013 reguleres med følgende tilleggsbevilgning:

Som en videroppfølging av tidligere investeringer, må det iverksettes
tiltak for vann, toalettavløp m.m. tilknyttet området for kunstgressbanen. 
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Kostnadsramme Kr. 350 000,-

Kostnaden dekkes inn ved bruk av midler fra disposisjonsfondet

PS 42/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana juni 2013

Saksprotokoll saksnr. 42/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Karen Inga Vars (V) ble før behandling av saken enstemmig innvilget permisjon, fra kl. 19:00 
og for resten av møtet. 

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

1. Kommunestyret vedtar tilstandsrapporten for grunnskolen i Tana 2013.

2. Kommunestyret vil utpeke følgende prioriterte satsingsområder for skolene:
- Forbedring av elevenes lese- og regneferdigheter
- Arbeid mot mobbing
- Tidlig innsats for barn som trenger spesiell oppfølging

3. Skolene bes komme med forslag til tiltak på de prioriterte områdene, og OKU behandler 
saken på møte i oktober.

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:

1. Kommunestyret vedtar tilstandsrapporten for grunnskolen i Tana 2013.

2. Kommunestyret vil at skolene skal ha fokus på: 

- Gi undervisning av undervisningspersonalet med godkjent utdanning
- Unngå å bruke ufaglærte som faste faglærere 
- Videre utdanning til de lærerne skolene har i dag. Spesielt bør 

kompetansekravene som er gjort gjeldene for undervisning på ungdomstrinnet 
prioriteres framover. 

- Førskolelærere kan brukes på småtrinnet, ikke på mellom og ungdomstrinn
- Tiltak for spesialundervisning skal bli satt inn allerede i småtrinnet

3. Kommunestyret vil utpeke følgende prioriterte satsningsområder for skolene:

- Skolering av lærere
- Forbedring av elevenes lese- og regneferdigheter
- Arbeid mot mobbing
- Tidlig innsats for barn som trenger spesiell oppfølgning

4. Skolene bes komme med forslag til tiltak på de prioriterte områdene, og OKU behandler 
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saken i oktober.

5. Det bes at administrasjonen årlig legger fram tilstandsrapport for grunnskolene i Tana, til 
kommunestyret

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende tilleggsforslag:

Under punkt 2:
Foreldrene tas mer med i arbeidet med overnevnte punkter

SP v/Olaf Trosten fremmet følgende tilleggsforslag: 

2. strekpunkt 3
- Tidlig innsats for barn som trenger spesiell oppfølging, både i skole og barnehage

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge:

- Forslag fra FrP ble satt opp mot OKUs innstilling: Forslag fra FrP falt med 6 mot 14 
stemmer

- Tilleggsforslag fra H: Enstemmig vedtatt.
- Tilleggsforslag fra SP: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1. Kommunestyret vedtar tilstandsrapporten for grunnskolen i Tana 2013.

2. Kommunestyret vil utpeke følgende prioriterte satsingsområder for skolene:
- Forbedring av elevenes lese- og regneferdigheter
- Arbeid mot mobbing
- Tidlig innsats for barn som trenger spesiell oppfølging, både i skole og 

barnehage
- Foreldrene tas mer med i arbeidet med overnevnte punkter

3. Skolene bes komme med forslag til tiltak på de prioriterte områdene, og OKU behandler 
saken på møte i oktober.

PS 43/2013 Framtidig organisering av ungdomstrinnet i Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 43/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
AP v/Per Ivar Stranden fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen, SV v/Per 
Magne Lille, SfP/NSR v/Trond Are Anti og AP v/Per Ivar Stranden:
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Saken utsettes til høsten 2013. 

 Kommunestyret ønsker å få tid til å vurdere videreutviklingen av skolesamarbeidet etter 
Ovttas-prosjektet med sikte på å implementere ungdomstrinnet ved Sirma skole i dette 
samarbeidet.

 Vi ønsker en bredere debatt og belysning av denne saken, med sikte på å finne en 
skoleløsning som er fremtidsrettet og hensiktsmessig i mange år fremover.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til høsten 2013. 

 Kommunestyret ønsker å få tid til å vurdere videreutviklingen av skolesamarbeidet etter 
Ovttas-prosjektet med sikte på å implementere ungdomstrinnet ved Sirma skole i dette 
samarbeidet.

 Vi ønsker en bredere debatt og belysning av denne saken, med sikte på å finne en 
skoleløsning som er fremtidsrettet og hensiktsmessig i mange år fremover.

PS 44/2013 Fastsettelse av planprogram for revidering av kommuneplanens 
arealdel

Saksprotokoll saksnr. 44/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

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

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogram for revidering av
kommuneplanens arealdel slik det fremgår av vedlagte planprogram datert 29. mai 2013.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret opprettholder hele sitt vedtak i sak 6 / 2013 ang rullering av kommuneplanens 
arealdel og forutsetter at hele vedtaket innarbeides i det videre planarbeid. Det vises til deler av 
vedtaket med følgende ordlyd:

Sitat
Tillegg:
Kommunestyret ser det som svært viktig at planprogrammet også inneholder et eget kapittel som 
beskriver eksisterende LNFR områder, områder som kan foreslås opphevet som LNFR områder, 
og områder som beholdes som fortsatt skal være LNFR områder, men med mindre restriktive 
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vurderinger for tildeling av tomt for fritidsbebyggelse. Fylkesmannens landbruksavdeling og 
reindriftsnæringen m.fl. inviteres til dialogmøte angående den videre prosess.

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra H: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogram for revidering av
kommuneplanens arealdel slik det fremgår av vedlagte planprogram datert 29. mai 2013.

Tillegg:
Kommunestyret opprettholder hele sitt vedtak i sak 6 / 2013 ang rullering av kommuneplanens 
arealdel og forutsetter at hele vedtaket innarbeides i det videre planarbeid. Det vises til deler av 
vedtaket med følgende ordlyd:

Sitat
Tillegg:
Kommunestyret ser det som svært viktig at planprogrammet også inneholder et eget kapittel som 
beskriver eksisterende LNFR områder, områder som kan foreslås opphevet som LNFR områder, 
og områder som beholdes som fortsatt skal være LNFR områder, men med mindre restriktive 
vurderinger for tildeling av tomt for fritidsbebyggelse. Fylkesmannens landbruksavdeling og 
reindriftsnæringen m.fl. inviteres til dialogmøte angående den videre prosess.

PS 45/2013 Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde: 
Sluttbehandling

Saksprotokoll saksnr. 45/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Notat ” Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde: Sluttbehandling – endret 
innstilling” utdelt i møtet. 

Endret innstilling fra rådmannen:
Tana kommune vedtar Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde med følgende 
plandokumenter:

 Plankart, revidert versjon av 17.06.2013 
 Planbestemmelser, revidert versjon av 31.05.2013
 Planbeskrivelse, revidert versjon av 19.06.2013

Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.4, side 19.
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Formannskapets innstilling: 

Tana kommune vedtar Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde.

Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.4 side 17.

H v/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggsforslag:

For kommende prosesser for en fremtidig forbedret trafikkløsning for tungtransport inn i 
industriområdet bes administrasjon få vurdert følgende:

På strekningen fra krysset der Grenveien og FV 98 kommer sammen i et t-kryss frem til 
nåværende avkjøring inn i industriområdet vurderes det etablert en rundkjøring. (Jfr. event 
fremtidig bruk av grusbaneområdet)
Det kan vurderes en parallell avlastningsveg parallelt med RV 98 fra en fremtidig ny 
rundkjøring som gjør det mulig for større vogntog med transport inn i området. Kommunen 
innleder forhandlinger med samferdselsavd. i Finnmark fylkeskommune og Statens Vegvesen. 

Votering
- Rådmannens endrede innstilling ble satt opp mot formannskapets innstilling: Endret 

innstilling enstemmig vedtatt. 
- Tilleggsforslag fra H fikk 8 stemmer og falt. 

Vedtak
Tana kommune vedtar Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde med følgende 
plandokumenter:

 Plankart, revidert versjon av 17.06.2013 
 Planbestemmelser, revidert versjon av 31.05.2013
 Planbeskrivelse, revidert versjon av 19.06.2013

Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.4, side 19.

PS 46/2013 Detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet parsell 5B: 
Sluttbehandling

Saksprotokoll saksnr. 46/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for FV
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98 Ifjordfjellet parsell 5B som består av plankart, -bestemmelser og -beskrivelse, med tilhørende 
grunnlagsdokumenter. Vurderingene etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av 
planbeskrivelsen kapittel 5.4 side 22 og 23.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for FV
98 Ifjordfjellet parsell 5B som består av plankart, -bestemmelser og -beskrivelse, med tilhørende 
grunnlagsdokumenter. Vurderingene etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av 
planbeskrivelsen kapittel 5.4 side 22 og 23.

PS 47/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr. 47/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 7/2013 Ønske om revidering av forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 
Tanavassdraget

RS 8/2013 Nye vedtekter for skolefritidsordningen i Tana kommune
RS 9/2013 Møteprotokoller Eldrerådet

RS 10/2013 Protokoll kontrollutvalget 3. juni 2013

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- Anbudsåpning på servicebygg i Torhop 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringen tas til orientering.
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PS 48/2013 Politisk uttalelse - Flybuss

Saksprotokoll saksnr. 48/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

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

Politisk uttalelse – Flybuss 
For å følge opp tidligere vedtak i Tana kommunestyre ønsker vi igjen å gi en uttalelse om 
flybuss, til Finnmark Fylkeskommune.

Tana trenger et tilfredsstillende busstilbud som korresponderer med fly til/fra Oslo som lander 
på kirkenes lufthavn Høybuktmoen.

Befolkningen i Tana har ikke noen andre tilbud om offentlig transpormiddel enn buss, så det er 
viktig for befolkningen at en får et tilfredstillende tilbud, som korresponderer med SAS og 
Norwegian siner ruter til Oslo på dag og kveldstid. Slik det er nå så kan man reise til flyplassen 
om morgenen, men ikke ifra flyplassen uten å vente ca 4 timer til rutebussen fra Kirkenes går. 
Slik det er nå må man bruke bil og betale dyrt for parkeringsavgift.

I tillegg må rutetilbudet mellom øst og vest Finnmark sees på, der hvor rutebussen passerer 
Tana. Pr dags dato går denne ruten kun fire ganger i uka. Det må sees på om tilbudet kan bli mer 
attraktivt for lokalbefolkningen å bruke som et reisealternativ, om antall avganger pr uke økes.

Busstilbudene bør prises slik at det blir attraktivt å bruke buss, framfor privatbil. Dette sett i et 
miljøperspektiv.

Sendes:
Finnmark fylkeskommune
Statens vegvesen
Media
Øst Finnmark Regionråd

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Politisk uttalelse – Flybuss 
For å følge opp tidligere vedtak i Tana kommunestyre ønsker vi igjen å gi en uttalelse om 
flybuss, til Finnmark Fylkeskommune.

Tana trenger et tilfredsstillende busstilbud som korresponderer med fly til/fra Oslo som lander 
på kirkenes lufthavn Høybuktmoen.

Befolkningen i Tana har ikke noen andre tilbud om offentlig transpormiddel enn buss, så det er 
viktig for befolkningen at en får et tilfredstillende tilbud, som korresponderer med SAS og 
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Norwegian siner ruter til Oslo på dag og kveldstid. Slik det er nå så kan man reise til flyplassen 
om morgenen, men ikke ifra flyplassen uten å vente ca 4 timer til rutebussen fra Kirkenes går. 
Slik det er nå må man bruke bil og betale dyrt for parkeringsavgift.

I tillegg må rutetilbudet mellom øst og vest Finnmark sees på, der hvor rutebussen passerer 
Tana. Pr dags dato går denne ruten kun fire ganger i uka. Det må sees på om tilbudet kan bli mer 
attraktivt for lokalbefolkningen å bruke som et reisealternativ, om antall avganger pr uke økes.

Busstilbudene bør prises slik at det blir attraktivt å bruke buss, framfor privatbil. Dette sett i et 
miljøperspektiv.

Sendes:
Finnmark fylkeskommune
Statens vegvesen
Media
Øst Finnmark Regionråd

PS 49/2013 Politisk uttalelse - Krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i 
Austertana

Saksprotokoll saksnr. 49/2013 i Kommunestyret - 20.06.2013 

Behandling
AP v/Ulf Ballo fremmet følgende forslag:

Politisk uttalelse – Krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i Austertana 

Veien ut til kvartsittbruddet i Austertana trenger snarlig vedlikehold. Stor transport og utskiping 
av løsmasser/grus nå i vår, har ført til ekstraordinær slitasje på den fylkeskommunale veien. Den 
er pr. dato i svært dårlig forfatning. 

Tana kommune krever at veien befares og vedlikeholdsarbeider utføres snarest. 

Sendes:
Finnmark fylkeskommune
Media

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Politisk uttalelse – Krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i Austertana 
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Veien ut til kvartsittbruddet i Austertana trenger snarlig vedlikehold. Stor transport og utskiping 
av løsmasser/grus nå i vår, har ført til ekstraordinær slitasje på den fylkeskommunale veien. Den 
er pr. dato i svært dårlig forfatning. 

Tana kommune krever at veien befares og vedlikeholdsarbeider utføres snarest. 

Sendes:
Finnmark fylkeskommune
Media

RS 7/2013 Ønske om revidering av forskrift om lokal forvaltning av fisk og 
fisket i Tanavassdraget

RS 8/2013 Nye vedtekter for skolefritidsordningen i Tana kommune

RS 9/2013 Møteprotokoller Eldrerådet

RS 10/2013 Protokoll kontrollutvalget 3. juni 2013


