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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 10.10.2013
Tidspunkt: 10:00 – 16:20 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Randi Lille Medlem AP
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Tom Ivar Utsi Medlem AP
Liz Utsi Medlem AP
Per Ivar Stranden Medlem AP
Ellen Kristina Saba Medlem H
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Brynly Ballari Medlem H
Per Magne Lille Medlem SV
Einar Johansen Medlem SP
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Ansgar Aslaksen Medlem Fe/Ol

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Ulf Ballo Medlem AP
Rebeke Tapio Medlem FRP
Kåre Breivik Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
Jan Steinar Jessen Medlem H
Tor Asle Varsi Medlem AP
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Matti Sipinen Tor Asle Varsi AP
John Øystein Jelti Ulf Ballo AP
Bjørn Breivik Kåre Breivik H
Terje Johan Ellila Karen Inga Vars V
Birger Dervo Rebeke Tapio FRP
Viktoria Nilsen Fred Johnsen SP
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Merknader
Ingen vara for Jan Steinar Jessen (H) kunne møte. 

Per Ivar Stranden (AP) ble under behandling av PS 58/2013 enstemmig innvilget permisjon 
grunnet legetime, fra kl. 14:20 til kl. 15:00.

Viktoria Nilsen (SP) ble under behandling av PS 58/2013 enstemmig innvilget permisjon 
grunnet timeavtale på bilverksted, fra kl. 14:30 og for resten av møtet. Varamedlem Merete 
Sabbasen Helander (SP) tiltrådte fra samme tid og for resten av møtet.

Sandra Lille (AP) ble under behandling av PS 58/2013 enstemmig innvilget permisjon grunnet
jobb, fra kl. 14:45 og for resten av møtet. 

Ellen K. Saba (H) ble før behandling av PS 59/2013 enstemmig innvilget permisjon, fra kl. 
15:45 og for resten av møtet.

Nancy Porsanger Anti (SP) ble under behandling av PS 62/2013 enstemmig innvilget permisjon 
grunnet barn i barnehagen, fra kl. 16:00 og for resten av møtet. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Frode Gundersen Sekretær
Juhán Niillas Wigelius Tolk

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) Liz Utsi (AP) Bjørn Breivik (H)
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 50/2013 Godkjenning av innkalling
PS 51/2013 Godkjenning av saksliste

PS 52/2013 Godkjenning av protokoll fra 20.06.2013
PS 53/2013 DNB Livsforsikring ASA - avvikling av virksomhet 

knyttet til offentlige tjenesteprodukter
2013/1834

PS 54/2013 Eiermelding for Tana kommune 2013. Utkast 2012/2499

PS 55/2013 Høring- lov om fiskeretten i Tanavassdraget 
(Tanaloven)

2012/2318

PS 56/2013 Kommunalt anskaffelsesreglement 2013/1949
PS 57/2013 Endring av bevilgning gitt i kommunestyret 2012/2228

PS 58/2013 Havneutbygging - Budsjettregulering 2011/17
PS 59/2013 Ekstraordinært opptak av startlån gjennom Husbanken 2013/2180

PS 60/2013 Supplering av meddommer til tingretten 2013/2317
PS 61/2013 Søknad om fritak som meddommer i Indre-Finnmark 

tingrett - Torstein Emanuelsen
2013/2162

PS 62/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST 2013/96

RS 11/2013 Tertialrapport 2. tertial 2013 2012/2228
RS 12/2013 Nytt valgoppgjør for AP 2013/950

RS 13/2013 Vandelskontroll av meddommere 2011/2601
RS 14/2013 Politisk uttalelse - krav om vedlikehold av 

fylkeskommunal vei i Austertana
2013/1671

PS 50/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 50/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 51/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 51/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

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

Saksliste godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes.

PS 52/2013 Godkjenning av protokoll fra 20.06.2013

Saksprotokoll saksnr. 52/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

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

Protokoll fra 20.06.2013 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Liz Utsi (AP) og Bjørn Breivik (H)

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 20.06.2013 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Liz Utsi (AP) og Bjørn Breivik (H)
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PS 53/2013 DNB Livsforsikring ASA - avvikling av virksomhet knyttet til 
offentlige tjenesteprodukter

Saksprotokoll saksnr. 53/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

Behandling
Rådmannen fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 i formannskapets innstilling:

Tana kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 eller 1.4.2014 fra DNB liv 
til KLP. Rådmannen avgjør endelig tidspunkt.

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

1. Tana kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 fra DNB liv til KLP.

2. Likviditetseffekt av underreservering i forhold til innføring av ny levealderstariff per 
1.januar 2014, anslått til ca 5 mill., dekkes av premiefond i Dnb.

Egenkapitaltilskuddet på ca 5 mill. dekkes av salg av flerbrukssenteret til Tana kommunale 
eiendomsselskap og frie midler i investeringsregnskapet.

Nødvendig budsjettregulering legges fram som sak for kommunestyret før årets slutt. 

3. Folkevalgtordningen følger den vanlige TPO ordningen for ansatte.

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Rådmannens endringsforslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tana kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 eller 1.4.2014 fra DNB liv 

til KLP. Rådmannen avgjør endelig tidspunkt. 

2. Likviditetseffekt av underreservering i forhold til innføring av ny levealderstariff per 
1.januar 2014, anslått til ca 5 mill., dekkes av premiefond i Dnb.

Egenkapitaltilskuddet på ca 5 mill. dekkes av salg av flerbrukssenteret til Tana kommunale 
eiendomsselskap og frie midler i investeringsregnskapet.

Nødvendig budsjettregulering legges fram som sak for kommunestyret før årets slutt. 

3. Folkevalgtordningen følger den vanlige TPO ordningen for ansatte.
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PS 54/2013 Eiermelding for Tana kommune 2013. Utkast

Saksprotokoll saksnr. 54/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

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

Utkast til eiermelding for Tana kommune 2013 vedtas som fremlagt.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Utkast til eiermelding for Tana kommune 2013 vedtas som fremlagt.

PS 55/2013 Høring- lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)

Saksprotokoll saksnr. 55/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet Miljø-, landbruks- og utmarksutvalgets innstilling: 

Tana kommune viser til Miljøverndepartementets høring om forslag til ny Tanalov (lov om 
fiskeretten i Tanavassdraget). Generelt er det positivt at Tanaloven nå revideres, at gjeldende 
forvaltningspraksis lovfestes og at lovteksten får en moderne ordlyd. Utover dette har 
kommunen følgende merknader til lovforslaget: 

Sametingets forslag om forholdet til folkeretten tas inn som en egen paragraf med 
følgende ordlyd: § Forholdet til folkeretten: Loven gjelder med de begrensninger som 
følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven 
skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter og 
bestemmelser i overenskomster med Finland om fisket i grensevassdraget.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Per Ivar Stranden, SV 
v/Per Magne Lille, NSR/SfP v/Solbjørg Ravna og Fe/Ol v/Harvik Hansen og Ansgar Aslaksen:

Merknad:
Kommunestyret ser det som svært viktig at lokalbefolkningens rett til stangfiske lovfestes, slik 
det fremkommer av lovens § 4.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende tilleggsforslag:
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Tilføyelse

Paragraf 5  
Ved forhandlinger med Finland skal TF i forkant konsultere rettighetshaverne. 

SP v/Einar Johansen trakk sitt tilleggsforslag.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Jon Arild Aslaksen, SV 
v/Per Magne Lille, NSR/SfP v/Solbjørg Ravna og Fe/Ol v/Hartvik Hansen, H v/Tone O. 
Kolstrøm og SP v/Einar Johansen:

Tas inn i forskrift.

Merknad til paragraf 5
Ved forhandlinger med Finland må rettighetshaverne konsulteres. 

Votering
MLUs innstilling: Enstemmig vedtatt.
Felles tilleggsforslag fremmet av Fe/Ol: Vedtatt med 19 mot 3 stemmer.
Felles tilleggsforslag fremmet av SP: Vedtatt med 18 mot 4 stemmer.

Vedtak
Tana kommune viser til Miljøverndepartementets høring om forslag til ny Tanalov (lov om 
fiskeretten i Tanavassdraget). Generelt er det positivt at Tanaloven nå revideres, at gjeldende 
forvaltningspraksis lovfestes og at lovteksten får en moderne ordlyd. Utover dette har 
kommunen følgende merknader til lovforslaget: 

Sametingets forslag om forholdet til folkeretten tas inn som en egen paragraf med 
følgende ordlyd: § Forholdet til folkeretten: Loven gjelder med de begrensninger som 
følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven 
skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter og 
bestemmelser i overenskomster med Finland om fisket i grensevassdraget.

Merknad:
Kommunestyret ser det som svært viktig at lokalbefolkningens rett til stangfiske lovfestes, slik 
det fremkommer av lovens § 4.

Tas inn i forskrift.
Merknad til paragraf 5
Ved forhandlinger med Finland må rettighetshaverne konsulteres. 
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PS 56/2013 Kommunalt anskaffelsesreglement

Saksprotokoll saksnr. 56/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

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

Tana kommune vedtar framlagte anskaffelsesreglement. Reglementet evalueres og oppdateres 
hvert andre år.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune vedtar framlagte anskaffelsesreglement. Reglementet evalueres og oppdateres 
hvert andre år.

PS 57/2013 Endring av bevilgning gitt i kommunestyret

Saksprotokoll saksnr. 57/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

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

Tidligere vedtak i kst 95/2012 ”Det bevilges ytterligere kr 50.000,- til rulleski/rullestolløype 
Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over ubundet investeringsfond” endres til:

Det bevilges kr 50 000 til rulleski/rullestolløype til Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over 
disposisjonsfond. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tidligere vedtak i kst 95/2012 ”Det bevilges ytterligere kr 50.000,- til rulleski/rullestolløype 
Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over ubundet investeringsfond” endres til:

Det bevilges kr 50 000 til rulleski/rullestolløype til Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over 
disposisjonsfond. 
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PS 58/2013 Havneutbygging - Budsjettregulering

Saksprotokoll saksnr. 58/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

Behandling
Per Ivar Stranden (AP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
legetime, fra kl. 14:20 til kl. 15:00. Tiltrådte igjen til samme sak. 

Viktoria Nilsen (SP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
timeavtale på bilverksted, fra kl. 14:30 og for resten av møtet. Varamedlem Merete Sabbasen 
Helander (SP) tiltrådte fra samme tid og for resten av møtet.

Sandra Lille (AP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet jobb, 
fra kl. 14:45 og for resten av møtet. 

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

Kommunestyret tilleggsbevilger:
Kr. 1 000 000,- til ulike havnetiltak.

Bruk av tilskudd refusjon + moms.komp. kr. 480 000,-
Opptak av kr. 520 000,- i lån. 

AP v/Per Ivar Stranden fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SV v/Per 
Magne Lille, SP v/Einar Johansen og AP v/Per Ivar Stranden:

Det skal igangsettes et arbeid med å lage en utredning om ny barne- og ungdomsskolen i Tana 
bru, skolen skal lokaliseres i området ved flerbrukshallen. 

Kommunestyret setter av 250 000 til dette arbeidet. OKU skal ha jevnlig rapport om dette 
arbeidet og utredningen skal legges frem for behandling i kommunestyret i desember 2013 i 
forbindelse med budsjett.

Midlene dekkes inn med 100 000 fra ordførers konto og 150 000 fra formannskapets 
disposisjon. 

AP v/Per Ivar Stranden trakk fellesforslaget. 

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende forslag:

Det igangsettes et arbeid med å lage en utredning om en utbyggelse av sameskolen, parallelt 
med utredning om en ny ungdomskole i Tana bru. 

H v/Ellen K. Saba trakk sitt forslag.
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H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende tilleggsforslag:

Også alternativet om bare ny ungdomsskole skal utredes, kostnader til svømmebasseng skal tas 
med. 
Altså: 
alt.1: barne- og ungdomsskole
alt.2: ungdomsskole 

H v/Tone O. Kollstrøm trakk sitt tilleggsforslag.

SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet følgende tilleggsforslag:

For Sirma skole skal muligheten for felles samisk ungdomsskole med Utsjok utredes.

Forslaget fra SP oversendes OKU uten realitetsbehandling.

AP v/Jon Arild Aslaksen fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SV v/Per 
Magne Lille, H v/Tone O. Kollstrøm, SP v/Nancy Porsanger Anti, FrP v/Birger Dervo, NSR/SfP 
v/Solbjørg Ravna og AP v/Jon Arild Aslaksen:

Det lages en utredning om ny barne- og ungdomsskolen i Tana bru, som erstatning for Seida 
skole. Den nye skolen lokaliseres i nærheten av flerbrukshallen. I den sammenhengen må man 
sikre at samisk språkmiljø på sameskolen ivaretas.

Kommunestyret ønsker at dagens oppvekstsentre skal skjermes.

Det vurderes om en utvidelse av sameskolen er nødvendig. 

Kommunestyret setter av 250 000 til dette arbeidet. OKU skal ha jevnlig rapport om dette 
arbeidet og utredningen skal legges frem for behandling i kommunestyret i desember 2013 i 
forbindelse med budsjett.

Midlene dekkes inn med 100 000 fra ordførers konto og 150 000 fra formannskapets 
disposisjon. 

Votering
Havneutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra SP oversendes OKU: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret tilleggsbevilger:
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Kr. 1 000 000,- til ulike havnetiltak.

Bruk av tilskudd refusjon + moms.komp. kr. 480 000,-
Opptak av kr. 520 000,- i lån. 

---------------

Det skal igangsettes et arbeid med å lage en utredning om ny barne- og ungdomsskolen i Tana 
bru, som erstatning for Seida skole. Den nye skolen lokaliseres i nærheten av flerbrukshallen. I 
den sammenhengen må man sikre at samisk språkmiljø på sameskolen ivaretas.

Kommunestyret ønsker at dagens oppvekstsentre skal skjermes.

Det vurderes om en utvidelse av sameskolen er nødvendig. 

Kommunestyret setter av 250 000 til dette arbeidet. OKU skal ha jevnlig rapport om dette 
arbeidet og utredningen skal legges frem for behandling i kommunestyret i desember 2013 i 
forbindelse med budsjett.

Midlene dekkes inn med 100 000 fra ordførers konto og 150 000 fra formannskapets 
disposisjon. 

----------------

Forslaget fra SP oversendes OKU uten realitetsbehandling. 

PS 59/2013 Ekstraordinært opptak av startlån gjennom Husbanken

Saksprotokoll saksnr. 59/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

Behandling
Ellen K. Saba (H) ble før behandling av saken enstemmig innvilget permisjon, fra kl. 15:45 og 
for resten av møtet.

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

Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av startlån på kr. 1.500.000,- for videre 
tildeling til privatpersoner i forbindelse med utbedring, refinansiering og etablering i egen bolig. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av startlån på kr. 1.500.000,- for videre 
tildeling til privatpersoner i forbindelse med utbedring, refinansiering og etablering i egen bolig. 

PS 60/2013 Supplering av meddommer til tingretten

Saksprotokoll saksnr. 60/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til neste KST-møte. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til neste KST-møte. 

PS 61/2013 Søknad om fritak som meddommer i Indre-Finnmark tingrett -
Torstein Emanuelsen

Saksprotokoll saksnr. 61/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

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

Torstein Emanuelsen innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Indre Finnmark tingrett for 
inneværende periode (01.01.13 – 31.12.16).

Som ny mannelig meddommer for resten av valgperiode velges: …………………………..

SV v/Per Magne Lille fremmet følgende forslag:

Som ny mannlig meddommer for resten av valgperioden velges: Jan Svendsen 

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
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Forslag fra SV: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Torstein Emanuelsen innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Indre Finnmark tingrett for 
inneværende periode (01.01.13 – 31.12.16).

Som ny mannelig meddommer for resten av valgperiode velges: Jan Svendsen

PS 62/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr. 62/2013 i Kommunestyret - 10.10.2013 

Behandling
Nancy Porsanger Anti (SP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon 
grunnet henting av barn i barnehagen, fra kl. 16:00 og for resten av møtet. 

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 11/2013 Tertialrapport 2. tertial 2013

RS 12/2013 Nytt valgoppgjør for AP
RS 13/2013 Vandelskontroll av meddommere

RS 14/2013 Politisk uttalelse - krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i 
Austertana

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen:
- Orienterte om tre større avvik i tertialrapporten

Ass. rådmann Kjell Nilssen:
- Orienterte om flyktningearbeidet 

Ordfører Frank M. Ingilæ

- Orienterte om at det skal gjennomføres temadag om næringslivet, tirsdag 19. november. 
KST-representanter blir innkalt til dette møtet. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 11/2013 Tertialrapport 2. tertial 2013

RS 12/2013 Nytt valgoppgjør for AP

RS 13/2013 Vandelskontroll av meddommere

RS 14/2013 Politisk uttalelse - krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i 
Austertana


