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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 31.10.2013
Tidspunkt: 10:00 – 16:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Sandra Lille Medlem AP
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Fred Johnsen Medlem SP
Rebeke Tapio Medlem Uavhengig representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Randi Lille Medlem AP
Hege Tajana Pedersen Barnas representant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ansgar Aslaksen Randi Lille Fe/Ol

Merknader
Rebeke Tapio orienterte formannskapet at hun fra dagens møte er uavhengig representant.

Sandra Lille (AP) ble før PS 104/2013 enstemmig innvilget permisjon grunnet sykdom og 
mangel på vikarer på jobben, fra kl. 15:00 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
Ordfører
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 98/2013 Godkjenning av innkalling
PS 99/2013 Godkjenning av saksliste

PS 100/2013 Godkjenning av protokoll fra 26.09.2013
PS 101/2013 Høring - Forslag til detaljregulering for Harrevann 

friluftsområde
2010/117

PS 102/2013 Vei- og gatelysplan 2013/1276

PS 103/2013 Eksisterende Tana bru - eventuell flytting 2013/1570
PS 104/2013 Reglement for kjøp og salg av kommunal eiendom 2013/2431

PS 105/2013 Ny organisering av ungdomsmedvirkning, Finnmark 
fylkekommune - høringsuttalelse

2013/2392

PS 106/2013 Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom -
høringsuttalelse

2013/2160

PS 107/2013 Supplering av meddommere til Indre Finnmark 
tingrett

2013/2432

PS 108/2013 Valg av nytt personlig varamedlem til Rådet for 
funksjonshemmede

2011/2281

PS 109/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK 2013/96
RS 43/2013 Søknad om tilskudd til aldersbestemt fotball, KM 

finale
2013/2298

RS 44/2013 Søknad om tilskudd til bolyst-serie, film 2013/320

RS 45/2013 Svar på søknad om gatelys 2013/2203
RS 46/2013 Angående gatelyspunkt i Sandlia og omegn 2013/2378

RS 47/2013 Notat om status utbygging mobilt nett i Tana 2013/487
PS 110/2013 Tertialrapport 2. terital 2013 2012/2228

PS 111/2013 Budsjettregulering høsten 2013 2012/2228
PS 112/2013 Konsekvensjustert budsjett 2014 2013/2122

PS 113/2013 Høring NTP handlingsprogram riksveger 2014-17 2013/2372
PS 114/2013 Avhending av Polmak skolebygning 2013/2443

PS 98/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 98/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

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

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 99/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 99/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

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

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker og med endring i behandlingsrekkefølgen:

Tilleggsaker:
PS 110/2013 Tertialrapport 2. terital 2013

PS 111/2013 Budsjettregulering høsten 2013
PS 112/2013 Konsekvensjustert budsjett 2014

PS 113/2013 Høring NTP handlingsprogram riksveger 2014-17
PS 114/2013 Avhending av Polmak skolebygning

RS 47/2013 Notat om status utbygging mobilt nett i Tana

Endring av behandlingsrekkefølgen:

PS 110, 111 og 112/2013 behandles etter PS 100/2013 i dagens møte. 
PS 109/2013 ble behandlet som siste sak i dagens møte.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker og med endring i behandlingsrekkefølgen:

Tilleggsaker:
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PS 110/2013 Tertialrapport 2. terital 2013
PS 111/2013 Budsjettregulering høsten 2013

PS 112/2013 Konsekvensjustert budsjett 2014
PS 113/2013 Høring NTP handlingsprogram riksveger 2014-17

PS 114/2013 Avhending av Polmak skolebygning
RS 47/2013 Notat om status utbygging mobilt nett i Tana

Endring av behandlingsrekkefølgen:
PS 110, 111 og 112/2013 behandles etter PS 100/2013 i dagens møte. 
PS 109/2013 ble behandlet som siste sak i dagens møte.

PS 100/2013 Godkjenning av protokoll fra 26.09.2013

Saksprotokoll saksnr. 100/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

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

Protokoll fra 26.09.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 26.09.2013 godkjennes.

PS 101/2013 Høring - Forslag til detaljregulering for Harrevann 
friluftsområde

Saksprotokoll saksnr. 101/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

Behandling
Planbeskrivelse ettersendt og utdelt i møtet. 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til detaljregulering for
Harrevann friluftsområde ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til detaljregulering for
Harrevann friluftsområde ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

PS 102/2013 Vei- og gatelysplan

Saksprotokoll saksnr. 102/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

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

Vei- og gatelysplan for perioden 2014-2017 inkludert handlingsplan for drifts- og 
investeringstiltak vedtas.

Gjennomføring av tiltakene er avhengig av bevilgning i årsbudsjettet.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende innspill til saken (uten realitetsbehandling): 

1. Viser til tidligere signal om behovet for gatelys til veien Deatnomielli og det må settes 
gatelyspunkter for å bedre sikkerheten spesielt ved svingen til Eikmaskin. 

2. Asfaltering av veistubbene ned til isveien og elva ved Rustefjelbma
3. Nedkjøring til elva ved Båteng må gruses, løftes og utbedres litt. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Vei- og gatelysplan for perioden 2014-2017 inkludert handlingsplan for drifts- og 
investeringstiltak vedtas.

Gjennomføring av tiltakene er avhengig av bevilgning i årsbudsjettet.
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PS 103/2013 Eksisterende Tana bru - eventuell flytting

Saksprotokoll saksnr. 103/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:

På bakgrunn av Statens vegvesens hovedinspeksjon av eksiterende Tana bru, og 
kostnadsoverslag for flytting av brua, rives denne uten gjenoppbygging på annet sted.

Kommunen ønsker ikke å integrere vann – og avløpsledninger i den nye brukonstruksjonen.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen og ordfører 
Frank M .Ingilæ.

På bakgrunn av Statens vegvesens hovedinspeksjon av eksisterende Tana bru og 
kostnadsoverslag for flytting så ønsker Tana kommune å gjennomføre et møte med Utsjok 
kommune før en endelig beslutning om eventuell riving eller flytting tas. Dette møtet ønsker 
Tana kommune å gjennomføre for å avklare om det fortsatt kan være en realistisk mulighet for 
flytting etter de endrede forutsettingene som er blitt kjent. Kommunen vil komme med 
tilbakemelding på dette punktet innen utgangen av januar 2014. 

Kommunen ønsker ikke å integrere vann- og avløpsledninger i den nye bruskonstruksjonen. 

Tana kommune synes det er viktig hvordan lysdesignet for den nye brua blir utformet og ønsker 
derfor å delta i arbeidsgruppa med ordfører. 

Votering
- 1.avsnitt i rådmannens forslag til satt 1.avnitt i fellesforslaget: 1.avsnitt i rådmannens 

forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
- 2.avsnitt (likelydende): Enstemmig vedtatt.
- 3.avsnitt i fellesforslaget: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
På bakgrunn av Statens vegvesens hovedinspeksjon av eksiterende Tana bru, og 
kostnadsoverslag for flytting av brua, rives denne uten gjenoppbygging på annet sted.

Kommunen ønsker ikke å integrere vann – og avløpsledninger i den nye brukonstruksjonen.

Tana kommune synes det er viktig hvordan lysdesignet for den nye brua blir utformet og ønsker 
derfor å delta i arbeidsgruppa med ordfører.
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PS 104/2013 Reglement for kjøp og salg av kommunal eiendom

Saksprotokoll saksnr. 104/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

Behandling
Sandra Lille (AP) ble før saken enstemmig innvilget permisjon grunnet sykdom og mangel på 
vikarer på jobben, fra kl. 15:00 og for resten av møtet. 

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

Fremlagte forslag vedtas som Tana kommunes reglement for kjøp og salg av kommunal 
eiendom.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Fremlagte forslag vedtas som Tana kommunes reglement for kjøp og salg av kommunal 
eiendom.

PS 105/2013 Ny organisering av ungdomsmedvirkning, Finnmark 
fylkekommune - høringsuttalelse

Saksprotokoll saksnr. 105/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

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

1. Tana kommune går inn for alternativ A

2. Tana kommune mener at aldersspennet bør begrenses til 15-22 år, og at ungdom over 23 år 
kan betraktes som voksne og vil inngå i de ordinære partipolitiske organisasjoner. I dagens 
politiske ordninger vil det være mulig for ungdom ned til 18 år å engasjere seg gjennom de 
etablerte politiske partier, men samtid er det viktig av hensyn til læring/erfaringsutveksling å 
ha med eldre ungdom i UFT. Av den grunn vil alderspennet mellom 15-25 år blir for stor, og 
fokus på de yngste ungdommenes ønsker og behov kan bli pulverisert. 

Når det gjelder arbeidsutvalg (AU) mener Tana kommune at det må være 9 representanter 
med en fordeling; 3 representanter fra Øst Finnmark region, 3 representanter fra Avjovarre 
region og 3 representanter fra Vest Finnmark region. Dette for å sikre større bredde og 
ivaretakelse av de regionale interessene i forhold til ungdomssaker. 
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Det bør være 2 storsamlinger i året. Dette for å sikre at AU følger opp vedtakene som er 
gjort av UFT. I tillegg åpner man samtidig opp for gjenvalg av representanter hvis utvalget 
ikke fungerer. Stormøtet bør være i oktober/november og vårmøtet bør være i juni. 

Tana kommune mener at det bør være en sekretærstilling. Dette for å sikre kontinuitet i 
sakene og aktiviteten som er vedtatt av UFT og AU. Samtidig er det med å skape trygghet 
for ungdom som skal fremme eller har ansvaret for oppfølging av en sak. I det ligger også 
ivaretakelse av blant annet opplæring om demokrati, samfunns- og politiske linjer og 
prosesser rundt demokratibygging. 

Tana kommune er ikke med på tanken om at kommunene skal dekke utgifter til 
ungdommens fylkesting (UFT). I alternativ C legger fylkestinget opp at kommunen selv skal 
ta ansvaret for planlegging og økonomien for gjennomføring av opplæringstiltak som er 
knyttet til ungdomsrådene. Dette defineres som fylkeskommunens oppgave, og økonomien 
belastes fylkeskommunen. Fylkeskommunen bør også vurdere å legge opp en strategi for 
oppfølging av de lokale ungdomsrådene. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Tana kommune går inn for alternativ A

2. Tana kommune mener at aldersspennet bør begrenses til 15-22 år, og at ungdom over 23 år 
kan betraktes som voksne og vil inngå i de ordinære partipolitiske organisasjoner. I dagens 
politiske ordninger vil det være mulig for ungdom ned til 18 år å engasjere seg gjennom de 
etablerte politiske partier, men samtid er det viktig av hensyn til læring/erfaringsutveksling å 
ha med eldre ungdom i UFT. Av den grunn vil alderspennet mellom 15-25 år blir for stor, og 
fokus på de yngste ungdommenes ønsker og behov kan bli pulverisert. 

Når det gjelder arbeidsutvalg (AU) mener Tana kommune at det må være 9 representanter 
med en fordeling; 3 representanter fra Øst Finnmark region, 3 representanter fra Avjovarre 
region og 3 representanter fra Vest Finnmark region. Dette for å sikre større bredde og 
ivaretakelse av de regionale interessene i forhold til ungdomssaker. 

Det bør være 2 storsamlinger i året. Dette for å sikre at AU følger opp vedtakene som er 
gjort av UFT. I tillegg åpner man samtidig opp for gjenvalg av representanter hvis utvalget 
ikke fungerer. Stormøtet bør være i oktober/november og vårmøtet bør være i juni. 

Tana kommune mener at det bør være en sekretærstilling. Dette for å sikre kontinuitet i 
sakene og aktiviteten som er vedtatt av UFT og AU. Samtidig er det med å skape trygghet 
for ungdom som skal fremme eller har ansvaret for oppfølging av en sak. I det ligger også
ivaretakelse av blant annet opplæring om demokrati, samfunns- og politiske linjer og 
prosesser rundt demokratibygging. 

Tana kommune er ikke med på tanken om at kommunene skal dekke utgifter til 
ungdommens fylkesting (UFT). I alternativ C legger fylkestinget opp at kommunen selv skal 
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ta ansvaret for planlegging og økonomien for gjennomføring av opplæringstiltak som er 
knyttet til ungdomsrådene. Dette defineres som fylkeskommunens oppgave, og økonomien 
belastes fylkeskommunen. Fylkeskommunen bør også vurdere å legge opp en strategi for 
oppfølging av de lokale ungdomsrådene. 

PS 106/2013 Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom -
høringsuttalelse

Saksprotokoll saksnr. 106/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

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

Tana kommune går innfor Alternativ a: En egen generell bestemmelse i lov 25. september 
1992nr. 107 Om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige 
medvirkningsorganer, men som pålegger kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene 
kan fastsettes i forskrift.

Tana kommune mener at alternativ a, en egen generell bestemmelse i kommuneloven, vil ivareta 
medvirkningsordning for ungdom. Dette betinger at det blir utarbeidet en forskrift med 
retningslinjer for hvordan tilrettelegge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning for eksempel 
for ungdom. 

I spørsmålet om ungdomsrådet skal ha beslutningsmyndighet mener Tana kommune at det kan 
innebære en for stor ansvarliggjøring av ungdom under 18 år. Det som imidlertid kan være 
aktuelt for ungdomsrådet er at de får forslagrett for saker som er av gruppens interesse og at 
beslutningsmyndighet tilligger de øvrige folkevalgte organer. Det kan være saker som kan 
medføre sterk grad av konflikter, for eksempel nedlegges av skoler eller sammenslåing av 
klasser. Denne type saker kan medføre en negativ erfaring som ungdommen bør skjermes for.
Det er viktig at kommunen får en frihet til å utforme mandatet til ungdomsrådet. 

Det er viktig at ungdomsrådet får forelagt saker som er av særlig interesse for gruppa, men det 
er også viktig at ungdomsrådet har mulighet til å løfte opp saker til organer med 
beslutningsmyndighet etter eget initiativ. I spørsmålet om hvor hensiktmessig det er at 
ungdomsrådet får fremlagt alle sakene i kommunen tror vi at ungdomsrådene fortrinnsvis bør 
fungere som læringsarena for demokrati. Saksmengden i det kommunale systemet er stor og av 
den grunn er det viktig at ungdomsrådet selv får gjøre et valg i forhold til hvilke saker som er av 
interesse.

Ungdomsrådet kan være beslutningsorgan i noen type saker, for eksempel tilskuddsmidler som 
disponeres av ungdomsrådet selv. I andre saker bør ungdomsrådet bare ha forslagsrett eller 
høringsinstans.
Dette betyr at Tana kommune mener at ungdomsrådet bør ha forslagsrett blant annet til 
kommunestyret, formannskapet og fagutvalgene etter gitte rammer. Kommunen ønsker 
reservasjon mot å gi ungdomsrådet en generell beslutningsmyndighet. 

Utvelgelseskriterier   
Tana kommune støtter forslaget om at utvelgelsen til ungdomsrådet bør skje gjennom skolen, 
frivillige organisasjoner og fritidsklubber. Utfordringen er å fange opp ungdom fra ulike miljøer 
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samtidig slik at hele bredden av ungdomsmiljøene blir representert. I dag har vi ingen god 
løsning for en bred representasjon i ungdomsrådet.

Valgordning
I dag har Tana kommune en ordning hvor medlemmene velges for to år, og hvor halvparten av 
medlemmene stiller til valg hvert år. Kommunen har positiv erfaring med denne praksisen. 

Tana kommune vil støtte forslaget om at ungdom bør kunne velges til ungdomsråd fra de 
begynner i ungdomsskolen til de fyller 18 år. For ungdom over 18 år vil ha mulighet til å delta 
på andre arenaer, som organisasjons- og valgkanalen.

Samtykke fra foreldre
En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når
ungdom under 18 år blir valgt inn i ungdomsråd. Ulike ungdomsråd har ulik praksis på dette 
feltet. Det følger av barneloven § 32 at barn som har fylt 15 år selv avgjør spørsmålet om å 
melde seg inn i eller ut av foreninger. Barneloven § 33 gir barn stadig større selvråderett med 
alderen. Barn vil derfor ha medbestemmelsesrett også før de fyller 15 år, men avgjørelsene må 
da i mange tilfeller tas sammen med foreldrene.

Det er knyttet usikkerhet i forhold til foreldresamtykke for deltakelse i ungdomsrådet. Dette er et 
spørsmål som departementet bør ta til vurdering. Det er viktig å ha klare retningslinjer for 
deltakelse i ungdomsrådet og hvordan man skal forholde seg til unge under 18 år. Spesielt 
gjelder det saker som vekker lokalpressens interesse. Skal det f.eks innhentes godkjenning fra 
foreldre før ungdomsrådet uttaler seg til media? 

Et annet spørsmål som også bør avklares er forhold til skole og fravær. Hvordan skal skolen 
forholde seg til fraværet i forbindelse med deltakelse i ungdomsrådet og opplæringer som er 
direkte knyttet til deltakelse i ungdomsrådet? Dette har vi ingen gode svar på.

Tana kommune mener at ungdomsrådets medlemmer må være bosatt i den aktuelle kommunen. 

Beskrivelse av Deanu nuoraidráđđi - Tana ungdomsråd

Valg og valgprosess

a Valg og sammensetning 
Ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 i 
kommuneloven. 
Ungdomsrådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer i alderen fra og med 8.klasse til 
og med 19 år. 
I tillegg velges to kommunestyrets representant som er unntatt fra denne aldersbegrensinga, som har 
rådgivningsansvaret for ungdomsrådet. 
Begge kjønn skal være representert 
Rådet bør også ha medlemmer som ikke er skoleelever. 

b Valgprosessen 
Elevene ved hver enkelt skole og fritidsklubb kommer med forslag til kandidater. 
Det første året gjennomførte Tana kommune ”e-valg”, hvor kandidatlistene for den enkelte skole og 
fritidsklubben ble lagt ut på hjemmesida. Ungdommene ønsker ”e-valg” for ungdomsrådet. De siste 
årene har skolene valgt medlemmer direkte fra elevrådet. Kritikken fra ungdom er at valget er ikke 
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demokratisk, de som ønsker å delta i ungdomsrådet men ikke i elevrådet får ikke anledning til å stille i 
valg. 

Medlemmene i ungdomsråd velges for 2 år, halvparten skiftes ut hvert år. Første gang skjer dette 
ved loddtrekning, men leder og nestleder sitter hele perioden. I tillegg til de 9 medlemmene med 
varamedlemmer fra skolene og ungdomsklubben, velger kommunestyret 2 fast medlem m/ 
varamedlem til ungdomsråd.

Ansvar, rettigheter og oppgaver 
Ungdomsråd skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe innsyn og dermed 
muligheter for medinnflytelse. 

Roller 
Ungdomsrådet velger selv: 
 leder 
 nestleder 
 utpeker representanter til møtedeltakelse i kommunestyret og utvalgene 

Rettigheter 
Ungdomsrådet har møte- og talerett i 
 kommunestyret med 2 representanter 
 oppvekst- og kulturutvalget, miljø-, landbruks- og utmarksutvalget, helse- og omsorgsutvalget med 1 

representant Voksenkontakt (kommunestyrets representanter) har møte- og talerett i ungdomsrådet.  
Møteinnkalling og sakspapirer sendes ungdomsrådet på samme måte som til folkevalgte 
representanter. 

Oppgaver
ungdomsrådet skal: 
 være kontaktorgan for ungdom 
 gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for barn og ungdom 
 lage retningslinjer for sin virksomhet med møte- og driftsplan, 5 rådsmøter i året
 lage årsmelding for sin virksomhet 
 lage budsjettforslag for sin virksomhet 
 lage retningslinjer for bruk av eget budsjett 
 sette søkelyset på aktuelle temaer og saker

Ungdomsrådets møter 
Målet med og for ungdomsrådets møter er at 
a) Ungdomsrådet skal ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene 

ønsker det. 
b) Ungdomsrådet innkalles skriftlig med minst 8 dagers varsel. 
c) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstedet.

Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 

e) Det skal føres møtebok, og utskrift fra møteboka skal sendes medlemmene i rådet. 
Saksfremlegg og vedtaket i ungdomsrådet skal sendes alle medlemmene i ungdomsrådet og legges ut 
på kommunens hjemmeside. 
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Organisering, opplæring og økonomi 
Utviklingsavdelingen har koordineringsansvaret for ungdomsrådet med tilrettelegging av saker og 
opplæringstiltak etter behov og ønske fra ungdomsrådet. I utviklingsavdelingen er oppgaven tillagt 
kulturrådgiver.

Serviceavdelingen har ansvar for å bistå ungdomsrådet med sekretariatsfunksjon. 
Voksenkontakt har ansvar for råd og veiledning om saksgangen, utfyllende informasjon om 
enkelt saker, om møteledelse, om kommuneadministrasjon og politiske organisering i Tana. 

Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til møtekultur, tale- og debatteknikk, lobby, PR og 
pressearbeid, gruppeprosess, kommunestruktur og saksbehandling og kreative prosesser. 

Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon til ungdomstiltak og egen aktivitet. I tillegg 
kommer møtegodtgjørelse som er kr 400 for leder per møte og kr 300 per møte for de øvrige 
medlemmene.

Evaluering  av Deanu Nuoraidráđđi – Tana Ungdomsråd

De første ungdomsrådene er avsluttet med bra suksess. Tana har et ungdomsråd som har skapt 
engasjement og våget å løfte opp saker på eget initiativ. Voksenkontaktene har vært med på å skape 
trygge rammer for ungdommene. Det å veilede ungdommene gjennom en saksprosess har hatt stor 
betydning for egen utvikling. Samtlige ungdommer har utviklet seg positivt i forhold til saker og 
kunne komme med egne ytringer med gode argumentasjoner. Rammen i møtene har vært slik at alle 
skal ha mulighet til å ta ordet. Det med å bruke talerstoler er ingen hinder, tvert i mot kan det ha 
bidratt til økt selvtillit. Vi tror denne type rutiner gir ungdommen en trygghet til å kunne ta ordet i 
kommunestyret og utvalgene hvor ungdomsrådet har talerett. 

Oppmøte på ungdomsrådet har vært bra.  I løpet av året har det vært gjennomsnittelig 8 medlemmer 
per møte. Det som imidlertid er en utfordring er møtene om våren med eksamenstid og klasseturer. 

Ungdomsrådet har vært flink til å løfte opp saker på eget initiativ. Saksmengden har økt med 
erfaring og trygghet. Vi ser at det er en fordel at rådsmedlemmene blir over to år, og gjerne flere år. 
Viktig med tanke på kunnskapsoppbygging og engasjement for drift av ungdomsrådet. 
Ungdommene selv signaliserer at de har hatt stor læringseffekt i forhold til organisasjons- og
samfunnsstrukturer, lokaldemokrati og egenutvikling i forhold til argumentasjonsmåter og fremming 
av saker. Dette bekreftes av enkelte skoler og foreldre.  

I innledningen til notatet fremgår det at: 
”Regjeringen mener at det er viktig at forskjellige aldersgrupper er representert i kommunale råd 
og utvalg. Både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har i dag lovfestede 
medvirkningsordninger. Ungdom bør ha det samme. Regjeringen ønsker
derfor å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner. Etter regjeringens oppfatning vil en formalisering av ungdommens
rett til å si sin mening og bli hørt, gi et viktig signal til alle landets kommuner og 
fylkeskommuner om at ungdom skal ha reell innflytelse i politiske prosesser som angår deres 
hverdag der de bor.

Medvirkningsordninger for ungdom vil være en god skole i demokrati og gi ungdommen 
mulighet og troen på at det nytter å delta i politiske prosesser. Det sender
et feil signal til ungdommen at eldre, som både har stemmerett og er valgbare til
kommunestyrer og fylkesting, har rett til å bli hørt, mens unge uten stemmerett ikke skal gis den 
samme retten til en formalisert medvirkning.”
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Rådmannen er svært enig i dette og vil i det etterfølgende gi synspunkter på de 
problemstillingene som er skissert.

3.1         Harmonisering av regelverket for medvirkning
Rådmannen mener det er viktig å harmonisere regleverket for medvirkningsordninger.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune går innfor Alternativ a: En egen generell bestemmelse i lov 25. september 
1992nr. 107 Om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige 
medvirkningsorganer, men som pålegger kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene 
kan fastsettes i forskrift.

Tana kommune mener at alternativ a, en egen generell bestemmelse i kommuneloven, vil ivareta 
medvirkningsordning for ungdom. Dette betinger at det blir utarbeidet en forskrift med 
retningslinjer for hvordan tilrettelegge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning for eksempel 
for ungdom. 

I spørsmålet om ungdomsrådet skal ha beslutningsmyndighet mener Tana kommune at det kan 
innebære en for stor ansvarliggjøring av ungdom under 18 år. Det som imidlertid kan være 
aktuelt for ungdomsrådet er at de får forslagrett for saker som er av gruppens interesse og at 
beslutningsmyndighet tilligger de øvrige folkevalgte organer. Det kan være saker som kan 
medføre sterk grad av konflikter, for eksempel nedlegges av skoler eller sammenslåing av 
klasser. Denne type saker kan medføre en negativ erfaring som ungdommen bør skjermes for. 
Det er viktig at kommunen får en frihet til å utforme mandatet til ungdomsrådet. 

Det er viktig at ungdomsrådet får forelagt saker som er av særlig interesse for gruppa, men det 
er også viktig at ungdomsrådet har mulighet til å løfte opp saker til organer med 
beslutningsmyndighet etter eget initiativ. I spørsmålet om hvor hensiktmessig det er at 
ungdomsrådet får fremlagt alle sakene i kommunen tror vi at ungdomsrådene fortrinnsvis bør 
fungere som læringsarena for demokrati. Saksmengden i det kommunale systemet er stor og av 
den grunn er det viktig at ungdomsrådet selv får gjøre et valg i forhold til hvilke saker som er av 
interesse.

Ungdomsrådet kan være beslutningsorgan i noen type saker, for eksempel tilskuddsmidler som 
disponeres av ungdomsrådet selv. I andre saker bør ungdomsrådet bare ha forslagsrett eller 
høringsinstans.
Dette betyr at Tana kommune mener at ungdomsrådet bør ha forslagsrett blant annet til 
kommunestyret, formannskapet og fagutvalgene etter gitte rammer. Kommunen ønsker 
reservasjon mot å gi ungdomsrådet en generell beslutningsmyndighet. 

Utvelgelseskriterier   
Tana kommune støtter forslaget om at utvelgelsen til ungdomsrådet bør skje gjennom skolen, 
frivillige organisasjoner og fritidsklubber. Utfordringen er å fange opp ungdom fra ulike miljøer 
samtidig slik at hele bredden av ungdomsmiljøene blir representert. I dag har vi ingen god 
løsning for en bred representasjon i ungdomsrådet.
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Valgordning
I dag har Tana kommune en ordning hvor medlemmene velges for to år, og hvor halvparten av 
medlemmene stiller til valg hvert år. Kommunen har positiv erfaring med denne praksisen. 

Tana kommune vil støtte forslaget om at ungdom bør kunne velges til ungdomsråd fra de 
begynner i ungdomsskolen til de fyller 18 år. For ungdom over 18 år vil ha mulighet til å delta 
på andre arenaer, som organisasjons- og valgkanalen.

Samtykke fra foreldre
En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når
ungdom under 18 år blir valgt inn i ungdomsråd. Ulike ungdomsråd har ulik praksis på dette 
feltet. Det følger av barneloven § 32 at barn som har fylt 15 år selv avgjør spørsmålet om å 
melde seg inn i eller ut av foreninger. Barneloven § 33 gir barn stadig større selvråderett med 
alderen. Barn vil derfor ha medbestemmelsesrett også før de fyller 15 år, men avgjørelsene må 
da i mange tilfeller tas sammen med foreldrene.

Det er knyttet usikkerhet i forhold til foreldresamtykke for deltakelse i ungdomsrådet. Dette er et 
spørsmål som departementet bør ta til vurdering. Det er viktig å ha klare retningslinjer for 
deltakelse i ungdomsrådet og hvordan man skal forholde seg til unge under 18 år. Spesielt 
gjelder det saker som vekker lokalpressens interesse. Skal det f.eks innhentes godkjenning fra 
foreldre før ungdomsrådet uttaler seg til media? 

Et annet spørsmål som også bør avklares er forhold til skole og fravær. Hvordan skal skolen 
forholde seg til fraværet i forbindelse med deltakelse i ungdomsrådet og opplæringer som er 
direkte knyttet til deltakelse i ungdomsrådet? Dette har vi ingen gode svar på.

Tana kommune mener at ungdomsrådets medlemmer må være bosatt i den aktuelle kommunen. 

Beskrivelse av Deanu nuoraidráđđi - Tana ungdomsråd

Valg og valgprosess

a Valg og sammensetning 
Ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 i 
kommuneloven. 
Ungdomsrådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer i alderen fra og med 8.klasse til 
og med 19 år. 
I tillegg velges to kommunestyrets representant som er unntatt fra denne aldersbegrensinga, som har 
rådgivningsansvaret for ungdomsrådet. 
Begge kjønn skal være representert 
Rådet bør også ha medlemmer som ikke er skoleelever. 

b Valgprosessen 
Elevene ved hver enkelt skole og fritidsklubb kommer med forslag til kandidater. 
Det første året gjennomførte Tana kommune ”e-valg”, hvor kandidatlistene for den enkelte skole og 
fritidsklubben ble lagt ut på hjemmesida. Ungdommene ønsker ”e-valg” for ungdomsrådet. De siste 
årene har skolene valgt medlemmer direkte fra elevrådet. Kritikken fra ungdom er at valget er ikke 
demokratisk, de som ønsker å delta i ungdomsrådet men ikke i elevrådet får ikke anledning til å stille i 
valg. 
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Medlemmene i ungdomsråd velges for 2 år, halvparten skiftes ut hvert år. Første gang skjer dette 
ved loddtrekning, men leder og nestleder sitter hele perioden. I tillegg til de 9 medlemmene med 
varamedlemmer fra skolene og ungdomsklubben, velger kommunestyret 2 fast medlem m/ 
varamedlem til ungdomsråd.

Ansvar, rettigheter og oppgaver 
Ungdomsråd skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe innsyn og dermed 
muligheter for medinnflytelse. 

Roller 
Ungdomsrådet velger selv: 
 leder 
 nestleder 
 utpeker representanter til møtedeltakelse i kommunestyret og utvalgene 

Rettigheter 
Ungdomsrådet har møte- og talerett i 
 kommunestyret med 2 representanter 
 oppvekst- og kulturutvalget, miljø-, landbruks- og utmarksutvalget, helse- og omsorgsutvalget med 1 

representant Voksenkontakt (kommunestyrets representanter) har møte- og talerett i ungdomsrådet.  
Møteinnkalling og sakspapirer sendes ungdomsrådet på samme måte som til folkevalgte 
representanter. 

Oppgaver
ungdomsrådet skal: 
 være kontaktorgan for ungdom 
 gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for barn og ungdom 
 lage retningslinjer for sin virksomhet med møte- og driftsplan, 5 rådsmøter i året
 lage årsmelding for sin virksomhet 
 lage budsjettforslag for sin virksomhet 
 lage retningslinjer for bruk av eget budsjett 
 sette søkelyset på aktuelle temaer og saker

Ungdomsrådets møter 
Målet med og for ungdomsrådets møter er at 
a) Ungdomsrådet skal ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene 

ønsker det. 
b) Ungdomsrådet innkalles skriftlig med minst 8 dagers varsel. 
c) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstedet. 

Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 

e) Det skal føres møtebok, og utskrift fra møteboka skal sendes medlemmene i rådet. 
Saksfremlegg og vedtaket i ungdomsrådet skal sendes alle medlemmene i ungdomsrådet og legges ut 
på kommunens hjemmeside. 



Side 16 av 24

Organisering, opplæring og økonomi 
Utviklingsavdelingen har koordineringsansvaret for ungdomsrådet med tilrettelegging av saker og 
opplæringstiltak etter behov og ønske fra ungdomsrådet. I utviklingsavdelingen er oppgaven tillagt 
kulturrådgiver.

Serviceavdelingen har ansvar for å bistå ungdomsrådet med sekretariatsfunksjon. 
Voksenkontakt har ansvar for råd og veiledning om saksgangen, utfyllende informasjon om 
enkelt saker, om møteledelse, om kommuneadministrasjon og politiske organisering i Tana. 

Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til møtekultur, tale- og debatteknikk, lobby, PR og 
pressearbeid, gruppeprosess, kommunestruktur og saksbehandling og kreative prosesser. 

Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon til ungdomstiltak og egen aktivitet. I tillegg 
kommer møtegodtgjørelse som er kr 400 for leder per møte og kr 300 per møte for de øvrige 
medlemmene.

Evaluering  av Deanu Nuoraidráđđi – Tana Ungdomsråd

De første ungdomsrådene er avsluttet med bra suksess. Tana har et ungdomsråd som har skapt 
engasjement og våget å løfte opp saker på eget initiativ. Voksenkontaktene har vært med på å skape 
trygge rammer for ungdommene. Det å veilede ungdommene gjennom en saksprosess har hatt stor 
betydning for egen utvikling. Samtlige ungdommer har utviklet seg positivt i forhold til saker og 
kunne komme med egne ytringer med gode argumentasjoner. Rammen i møtene har vært slik at alle 
skal ha mulighet til å ta ordet. Det med å bruke talerstoler er ingen hinder, tvert i mot kan det ha 
bidratt til økt selvtillit. Vi tror denne type rutiner gir ungdommen en trygghet til å kunne ta ordet i 
kommunestyret og utvalgene hvor ungdomsrådet har talerett. 

Oppmøte på ungdomsrådet har vært bra.  I løpet av året har det vært gjennomsnittelig 8 medlemmer 
per møte. Det som imidlertid er en utfordring er møtene om våren med eksamenstid og klasseturer. 

Ungdomsrådet har vært flink til å løfte opp saker på eget initiativ. Saksmengden har økt med 
erfaring og trygghet. Vi ser at det er en fordel at rådsmedlemmene blir over to år, og gjerne flere år. 
Viktig med tanke på kunnskapsoppbygging og engasjement for drift av ungdomsrådet. 
Ungdommene selv signaliserer at de har hatt stor læringseffekt i forhold til organisasjons- og
samfunnsstrukturer, lokaldemokrati og egenutvikling i forhold til argumentasjonsmåter og fremming 
av saker. Dette bekreftes av enkelte skoler og foreldre.  

I innledningen til notatet fremgår det at: 
”Regjeringen mener at det er viktig at forskjellige aldersgrupper er representert i kommunale råd 
og utvalg. Både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har i dag lovfestede 
medvirkningsordninger. Ungdom bør ha det samme. Regjeringen ønsker
derfor å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner. Etter regjeringens oppfatning vil en formalisering av ungdommens
rett til å si sin mening og bli hørt, gi et viktig signal til alle landets kommuner og 
fylkeskommuner om at ungdom skal ha reell innflytelse i politiske prosesser som angår deres 
hverdag der de bor.

Medvirkningsordninger for ungdom vil være en god skole i demokrati og gi ungdommen 
mulighet og troen på at det nytter å delta i politiske prosesser. Det sender
et feil signal til ungdommen at eldre, som både har stemmerett og er valgbare til
kommunestyrer og fylkesting, har rett til å bli hørt, mens unge uten stemmerett ikke skal gis den 
samme retten til en formalisert medvirkning.”
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Rådmannen er svært enig i dette og vil i det etterfølgende gi synspunkter på de 
problemstillingene som er skissert.

3.1         Harmonisering av regelverket for medvirkning
Rådmannen mener det er viktig å harmonisere regleverket for medvirkningsordninger.

PS 107/2013 Supplering av meddommere til Indre Finnmark tingrett

Saksprotokoll saksnr. 107/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

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

Kommunestyret supplerer med to mannlige meddommer til Indre Finnmark tingrett for resten av 
valgperiode 1.1.2013 – 31.12.2016 slik: 

1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret supplerer med to mannlige meddommer til Indre Finnmark tingrett for resten av 
valgperiode 1.1.2013 – 31.12.2016 slik: 

1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

PS 108/2013 Valg av nytt personlig varamedlem til Rådet for 
funksjonshemmede

Saksprotokoll saksnr. 108/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

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

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Heidi Lorentzen for resten av
valgperioden 2011-2015:

1. Som ny fast personlig varamedlem i Rådet for funksjonshemmede velges: Per Ivar Stranden
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Heidi Lorentzen for resten av
valgperioden 2011-2015:

1. Som ny fast personlig varamedlem i Rådet for funksjonshemmede velges: Per Ivar Stranden

PS 109/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 109/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

Behandling
Saken ble behandlet som siste sak i dagens møte. 

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 43/2013 Søknad om tilskudd til aldersbestemt fotball, KM finale
RS 44/2013 Søknad om tilskudd til bolyst-serie, film

RS 45/2013 Svar på søknad om gatelys
RS 46/2013 Angående gatelyspunkt i Sandlia og omegn

RS 47/2013 Notat om status utbygging mobilt nett i Tana          (dokument udelt i møtet)

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer: 

Rådmann Jørn Aslaksen:
- Orienterte at kommunen har anmeldt en grunneier, Arne Pettersen, for forurensing

Økonomisjef Sissel Saua:
- Orienterte om pågående rettssak mot Evry 

Fred Johnsen (SP):
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- Orienterte om at han i Trondheim fikk møte den nye landbruksministeren, og da med et 
inntrykk om at ministeren ønsker å komme til Tana. Kommunen sender en invitasjon til 
landbruksministeren om å komme til Tana.

Før siste orientering ble møtet lukket, jf. kommuneloven § 31-3. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 43/2013 Søknad om tilskudd til aldersbestemt fotball, KM finale

RS 44/2013 Søknad om tilskudd til bolyst-serie, film

RS 45/2013 Svar på søknad om gatelys

RS 46/2013 Angående gatelyspunkt i Sandlia og omegn

RS 47/2013 Notat om status utbygging mobilt nett i Tana

PS 110/2013 Tertialrapport 2. terital 2013

Saksprotokoll saksnr. 110/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

Behandling
PS 110, 111 og 112/2013 behandles etter PS 100/2013 i dagens møte. 

Saksdokumenter ettersendt og utdelt i møte. 

Økonomisjef Sissel Saua orienterte.

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering.

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

Formannskapet i Tana ser svært alvorlig på at det ser ut til at Tana kommune kan få et 
underskudd for 2013 i regnskapet. 
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Formannskapet forventer at rådmannen går igjennom kommunens økonomirutiner og setter i 
gang tiltak for å sikre kvaliteten i kommunens økonomistyring.

Formannskapet forventer at det settes i gang tiltak for å sikre at kommunen ikke blir en Robek 
kommune. 

Votering
Rådmannens forslag: Enstemmig vedtatt. 
Ordførers forslag: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Rapporten tas til orientering.

Formannskapet i Tana ser svært alvorlig på at det ser ut til at Tana kommune kan få et 
underskudd for 2013 i regnskapet. 

Formannskapet forventer at rådmannen går igjennom kommunens økonomirutiner og setter i 
gang tiltak for å sikre kvaliteten i kommunens økonomistyring.

Formannskapet forventer at det settes i gang tiltak for å sikre at kommunen ikke blir en Robek 
kommune. 

PS 111/2013 Budsjettregulering høsten 2013

Saksprotokoll saksnr. 111/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

Behandling
PS 110, 111 og 112/2013 behandles etter PS 100/2013 i dagens møte. 

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

Driftsbudsjettet for 2013 reguleres med følgende beløp

Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
2xxx Feilbudsjettering undervisning 1 300 000
9070 Feilbudsjettering momskomp fra investering 2 500 000
5060 Feilbudsjettert lønn botjenesten 700 000

Sum 4 500 000
Til disposisjon 0

Finansiering
9050 Avsatt for mye til lønnsøkning -600 000
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3000 Innsparing legesenter -1 000 000
1000 Mindre aktivitet enn forutsatt politisk nivå -500 000
12XX Informasjon og service -500 000
3000 Helsetjenester -1 400 000
6000 Miljø og næring, ledelse og felles -200 000
6040 Miljøvern -300 000

Sum -4 500 000

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Driftsbudsjettet for 2013 reguleres med følgende beløp

Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
2xxx Feilbudsjettering undervisning 1 300 000
9070 Feilbudsjettering momskomp fra investering 2 500 000
5060 Feilbudsjettert lønn botjenesten 700 000

Sum 4 500 000
Til disposisjon 0

Finansiering
9050 Avsatt for mye til lønnsøkning -600 000
3000 Innsparing legesenter -1 000 000
1000 Mindre aktivitet enn forutsatt politisk nivå -500 000
12XX Informasjon og service -500 000
3000 Helsetjenester -1 400 000
6000 Miljø og næring, ledelse og felles -200 000
6040 Miljøvern -300 000

Sum -4 500 000

PS 112/2013 Konsekvensjustert budsjett 2014

Saksprotokoll saksnr. 112/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

Behandling
PS 110, 111 og 112/2013 behandles etter PS 100/2013 i dagens møte. 

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

Konsekvensjustert budsjett 2014 tas til orientering



Side 22 av 24

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Konsekvensjustert budsjett 2014 tas til orientering

PS 113/2013 Høring NTP handlingsprogram riksveger 2014-17

Saksprotokoll saksnr. 113/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 108/2013.

Saksdokumenter ettersendt og utdelt i møtet. 

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

For Tana kommune er det positivt at tre prosjekter i Tana kommunen er kommet inn i NTP 
handlingsplan 2014-2017. Gjennomføring av prosjektene er viktig både for transportnæringen 
og kommunens utvikling.

Av hensyn til næringstransporten er det vært ønskelig at flaskehalsen Tana bru blir erstattet med 
ny bru tidligere enn foreslått i planen. Nåværende bru er smal, med dagens tungtrafikkmengde 
er forholdene for de myke trafikantene ved kryssing av brua ikke tilfredsstillende. 
Hovedinspeksjonen av nåværende Tana bru viser at tilstanden er betraktelig dårligere enn først 
antatt og at det må brukes store beløp på vedlikehold de kommende årene.
Alle disse momentene taler for tidligere ferdigstillelse av ny bru, dvs at arbeidet får oppstart 
allerede i slutten av 2014, eller tidlig i 2015.

Behovet for døgnhvileplass i Tana bru er stigende. Det er til tider stor trafikk hvor dagens 
hvilplass blir for liten så trailersjåførene må lete etter alternative hvileplasser. Konsekvensen er 
parkering i sentrum med de ulemper det medfører: støy, eksos og trafikale problemer for andre 
veifarende. Det er derfor nødvendig å få etablert ny døgnhvileplass allerede i 2014.

I handlingsplanen er det ikke satt av penger for å tilrettelegge for gående og syklende i Tana.
På grunn av stor andel tungtrafikk, 80 km/t fartsgrense og smal vei er det et behov for gang- og 
sykkelvei langs E6 fra Tana bru til Skiippagurra.
For gående og syklende på denne strekningen er det viktig at tiltaket tas inn i handlingsplanen 
med oppstart samtidig som arbeidet med ny Tana bru.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
For Tana kommune er det positivt at tre prosjekter i Tana kommunen er kommet inn i NTP 
handlingsplan 2014-2017. Gjennomføring av prosjektene er viktig både for transportnæringen 
og kommunens utvikling.

Av hensyn til næringstransporten er det vært ønskelig at flaskehalsen Tana bru blir erstattet med 
ny bru tidligere enn foreslått i planen. Nåværende bru er smal, med dagens tungtrafikkmengde 
er forholdene for de myke trafikantene ved kryssing av brua ikke tilfredsstillende. 
Hovedinspeksjonen av nåværende Tana bru viser at tilstanden er betraktelig dårligere enn først 
antatt og at det må brukes store beløp på vedlikehold de kommende årene.
Alle disse momentene taler for tidligere ferdigstillelse av ny bru, dvs at arbeidet får oppstart 
allerede i slutten av 2014, eller tidlig i 2015.

Behovet for døgnhvileplass i Tana bru er stigende. Det er til tider stor trafikk hvor dagens 
hvilplass blir for liten så trailersjåførene må lete etter alternative hvileplasser. Konsekvensen er 
parkering i sentrum med de ulemper det medfører: støy, eksos og trafikale problemer for andre 
veifarende. Det er derfor nødvendig å få etablert ny døgnhvileplass allerede i 2014.

I handlingsplanen er det ikke satt av penger for å tilrettelegge for gående og syklende i Tana.
På grunn av stor andel tungtrafikk, 80 km/t fartsgrense og smal vei er det et behov for gang- og 
sykkelvei langs E6 fra Tana bru til Skiippagurra.
For gående og syklende på denne strekningen er det viktig at tiltaket tas inn i handlingsplanen 
med oppstart samtidig som arbeidet med ny Tana bru.

PS 114/2013 Avhending av Polmak skolebygning

Saksprotokoll saksnr. 114/2013 i Formannskapet - 31.10.2013 

Behandling
Saken ble behandlet før PS 109/2013.

Saksdokumenter ettersendt og utdelt i møtet. 

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

Polmak skolebygning overdras til Wenche Heiberg.
Avsatte midler til sikring av bygningen som er satt av på fond utbetales når overdragelsen har 
funnet sted.
Kjøper overtar bygningen slik den er inkludert hele arealet av parsellen hvor bygningen står for 
kr 1,-.
Kjøper betaler tinglysnings- og dokumentavgift, og alle gebyrer i forbindelse søknad om 
bruksendring.
Det forutsettes at overdragelsen skjer innen 31. mars 2014, etter den dato står kommunen fritt til 
å overdra bygningen til andre.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag: 
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1. Kommunen vil utsette avhending av Polmak skolebygning av hensyn til ny nedkjørsel 
for isveien på vestsiden av Tanaelva er nærmere avklart og utredet.

2. Dette må avklares medio sommeren 2014 og avhendig foretas i løpet av høsten 2014.
3. Nåværende tilbyder tas med i betraktning i tillegg til eventuelt nye tilbydere.
4. I god tid før sommeren 2014 må det på ny annonseres om mulig avhendig av 

skolebygningen i Polmak og et bud ønskes. 

Votering
Forslag fra ordfører (rådm. forslag) ble satt opp mot forslag fra Fe/Ol: Forslag fra ordfører 
vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 

Vedtak
Polmak skolebygning overdras til Wenche Heiberg.
Avsatte midler til sikring av bygningen som er satt av på fond utbetales når overdragelsen har 
funnet sted.
Kjøper overtar bygningen slik den er inkludert hele arealet av parsellen hvor bygningen står for 
kr 1,-.
Kjøper betaler tinglysnings- og dokumentavgift, og alle gebyrer i forbindelse søknad om 
bruksendring.
Det forutsettes at overdragelsen skjer innen 31. mars 2014, etter den dato står kommunen fritt til 
å overdra bygningen til andre.


