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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 18.12.2013
Tidspunkt: 10:00 – 19:05

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
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Liz Utsi Medlem AP
Per Ivar Stranden Medlem AP
Kåre Breivik Medlem H
Ellen Kristina Saba Medlem H
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Brynly Ballari Medlem H
Einar Johansen Medlem SP
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
Fred Johnsen Medlem SP
Ansgar Aslaksen Medlem Fe/Ol

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Rebeke Tapio Medlem Uavhengig repr.
Karen Inga Vars Medlem V
Jan Steinar Jessen Medlem H
Tom Ivar Utsi Medlem AP
Per Magne Lille Medlem SV
Tor Asle Varsi Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
John Øystein Jelti Tom Ivar Utsi AP
Torill Klogh Tor Asle Varsi AP
Helge Samuelsen Jan Steinar Jessen H
Terje Johan Ellila Karen Inga Vars V
Arnt Pettersen Rebeke Tapio FRP
Marit Bruland Varsi Per Magne Lille SV
Ánde Trosten Solbjørg Ravna SFP/NSR
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Merknader
Ungdomsrådet var representert med Ella Marie Hætta Isaksen og Camilla Mudenia (møtte i PS 
76-84/2013). 

Ellen K. Saba (H) ble under behandling av PS 84/2013 enstemmig innvilget permisjon fra kl. 
15:00 – 15:30 grunnet juleavslutning i barnehagen. 

Sandra Lille (AP) ble under behandling av PS 84/2013 enstemmig innvilget permisjon grunnet 
arbeid, fra kl.16:00 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)                Nancy Porsanger Anti (SP) Per Ivar Stranden (AP)
Ordfører
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 76/2013 Godkjenning av innkalling
PS 77/2013 Godkjenning av saksliste

PS 78/2013 Godkjenning av protokoll fra 14.11.2013
PS 79/2013 Rullering av samordnet forebyggende rus- og 

psykiatriplan 2014-2018
2013/2385

PS 80/2013 Eventuell innføring av anløpsavgift i Tana 2013/1007

PS 81/2013 Ny selskapsavtale for Finnmark kommunsrevisjon 
IKS

2013/1711

PS 82/2013 Søknad om driftstilskudd / egenandel til forprosjekt 
"Nye IFU 2015"

2013/2641

PS 83/2013 Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 TKE KF 2013/2670
PS 84/2013 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 2013/2122

PS 85/2013 Supplering av meddommere til Indre Finnmark 
tingrett

2013/2432

PS 86/2013 Søknad om fritak fra politiske verv - Stig Herbjørn 
Torheim

2013/2601

PS 87/2013 Søknad om fritak som kommunestyrerepresentant -
Tor Asle Varsi

2013/2604

PS 88/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST 2013/96
PS 89/2013 Uttalelse om flytting av NRKs kontor

PS 90/2013 Uttalelse om Barnehus i Sør-Varanger
RS 19/2013 Møteplan for 2014 2013/2607

RS 20/2013 Notater fra revisjonen Vann og avløpsgebyrer 2012

PS 76/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 76/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 77/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 77/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

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

Saksliste godkjennes.

Tilleggsforslag fra H v/Kåre Breivik: 
Tilleggssak:
RS 20/2013 Notater fra revisjonen Vann og avløpsgebyrer 2012

Tilleggsforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen: 
Tilleggssak:
PS 89/2013 Uttalelse om flytting av NRKs kontor

Tilleggsforslag fra SP v/Fred Johnsen: 
Tilleggssak:
PS 90/2013 Uttalelse om Barnehus i Sør-Varanger

H v/Brynli Ballari fremmet følgende forslag:

I sakspapirene til dagens møte er det i saksfremlegget til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 –
2017, foreslått (pkt. 10) å igangsette en konkurranseutsetting av forprosjekt for ny skole ved 
Tana bru. Dette punktet utgår.

1. Arbeidet med forprosjekt for ny skole ved Tana bru behandles som egen sak i et senere 
kommunestyremøte, når følgende punkter er gjennomført:

a) OKU må følge opp sitt arbeid med prioriterte satsingsområder for skolene. Jfr. 
Vedtak i PS 42/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana juni 2013. 

b) Det skal fremlegges en utredning om ny barne- og ungdomsskole i Tanabru, i tråd 
med tidligere kst.vedtak. Jfr. - PS 58/2013 Havneutbygging – Budsjettregulering.

c) Vedtak i OKU må følges opp. Jfr. PS 85/2013 Referatsaker/Orienteringer fra møte 
02.12.13.  (Om skolen skal bygges ved Flerbrukshallen bør det settes ned en gruppe 
som skal jobbe med å se på hvordan sikre/styrke det samiske språket ved sameskolen. 
Dette bør munne ut i en konsekvensutredning og eventuelle tiltak)
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Votering
Sakslista: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra H: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Fe/Ol: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra SP: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra H: Falt med 6 mot 17 stemmer.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggsaker:

PS 89/2013 Uttalelse om flytting av NRKs kontor

PS 90/2013 Uttalelse om Barnehus i Sør-Varanger
RS 20/2013 Notater fra revisjonen Vann og avløpsgebyrer 2012

PS 78/2013 Godkjenning av protokoll fra 14.11.2013

Saksprotokoll saksnr. 78/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

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

Protokoll fra 14.11.2013 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Nancy Porsanger Anti (SP) og Per Ivar 
Stranden (AP)

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 14.11.2013 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Nancy Porsanger Anti (SP) og Per Ivar 
Stranden (AP)
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PS 79/2013 Rullering av samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2014-
2018

Saksprotokoll saksnr. 79/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet helse- og omsorgsutvalgets innstilling: 

Kommunestyret vedtar rullert samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2014-2018. Det 
legges opp til at planen rulleres høsten 2015 slik at det nye kommunestyret kan vedta rullert plan 
etter tiltredelse 4. kvartal 2015 eller i løpet av 1. kvartal 2016.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag:

Tiltak 4.9 d endres til:

Tiden for skjenkebevillinger for øl, vin og brennevin settes til klokken 03.00.

H v/Tone O. Kollstrøm trakk sitt forslag: 

H v/Brynli Ballari fremmet følgende forslag:

Kommunestyret vedtar å delegere til formannskapet behandlingen av søknader om bevilling for 
salg eller skjenking. Kommunestyret er klageinstans. Helse- og omsorgsutvalget skal uttale seg 
før søknadene behandles av formannskapet.

Begrunnelse:
Ved vurderingen om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs-
og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 

Helse- og omsorgsutvalget skal i sin høringsuttalelse kun vurdere de helsemessige og sosiale 
konsekvenser før bevilling innvilges. 

H v/Brynli Balleri trakk sitt forslag. 

H v/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggsforslag:

I løpet av planperioden vil rus- og psykiatridelen fases inn i samhandlingsreformen. Som en del 
av det totale kommunale helsetilbudet, og spesielt alderspsykiatri, er det ønskelig å få vurdert en 
egen stilling som eldreombud. En slik oppgave bør etableres som en interkommunal oppgave 
med base i Tana. Den kan vurderes etablert som en egen stilling i det kommunale 
tjenestetilbudet.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende tilleggsforslag:
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Psykisk helse i skolen
Tiltak
Nytt pkt. 4.2 c.
Det bør satses på videreutdanning innen psykisk helsearbeid for lærere på ungdomstrinnet på 
skolene i Tana.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag:

Tiltak 4.9 d endres til:

Tiden for skjenkebevillinger for øl og vin settes til klokken 03.00.
Brennevin settes til kl. 01.00.

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge:

1. HOUs innstilling uten punkt 4.9 d): Enstemmig vedtatt.
2. Punkt 4.9 d) i HOUs innstilling ble satt opp mot endringsforslag fra H v/Tone O. 

Kollstrøm: Endringsforslaget fra H vedtatt med 17 mot 6 stemmer. 
3. Tilleggsforslag fra H v/Kåre Breivik: Enstemmig vedtatt.
4. Tilleggsforslag fra H v/Tone O. Kollstrøm: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret vedtar rullert samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2014-2018. Det 
legges opp til at planen rulleres høsten 2015 slik at det nye kommunestyret kan vedta rullert plan 
etter tiltredelse 4. kvartal 2015 eller i løpet av 1. kvartal 2016.

Tiltak 4.9 d endres til:
Tiden for skjenkebevillinger for øl og vin settes til klokken 03.00.
Brennevin settes til kl. 01.00.

Psykisk helse i skolen
Tiltak
Nytt pkt. 4.2 c.
Det bør satses på videreutdanning innen psykisk helsearbeid for lærere på ungdomstrinnet på 
skolene i Tana.

I løpet av planperioden vil rus- og psykiatridelen fases inn i samhandlingsreformen. Som en del 
av det totale kommunale helsetilbudet, og spesielt alderspsykiatri, er det ønskelig å få vurdert en 
egen stilling som eldreombud. En slik oppgave bør etableres som en interkommunal oppgave 
med base i Tana. Den kan vurderes etablert som en egen stilling i det kommunale 
tjenestetilbudet.
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PS 80/2013 Eventuell innføring av anløpsavgift i Tana

Saksprotokoll saksnr. 80/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

Behandling
H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag: 

1. Kommunestyret er avventende til innføring av en egen kommunal forskrift for innkreving 
av anløpsavgift. De økonomiske konsekvenser med bl.a. administrative ressurser synes å 
overstige de forventede inntekter, og påfører et større kommunalt ansvar enn dagens 
situasjon.

2. Kommunestyret ser det som svært viktig å få tilbakeført fra FeFo, inntekter eller andre 
positive ringvirkninger relatert til en andel av dagens avgift som bedriften betaler til 
Finnmarkseiendommen (FEFO) som grunneier.

3. Det inviteres til et eget møte med partene for å etablere et nærmere samarbeid med Elkem 
Tana, FeFo og Tana kommune. Målsettingen er å få vurdert ringvirkningen av 
mineralutvinningen. 

4. Kommunestyret velger en egen politisk sammensatt arbeidsgruppe på 3 personer som 
forbereder og gjennomfører forhandlingsmøte om et samarbeid. Rådmannen stiller med 
sekretær til gruppen.

H v/Kåre Breivik trakk sitt forslag.

AP v/Per Ivar Stranden fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes og saken må belyses på et bredere grunnlag. Saken fremmes på nytt for KST i 
løpet av 2014. 

AP v/Per Ivar Stranden trakk utsettelsesforslaget. 

H v/Kåre Breivik fremmet trukket forslag på nytt: 

1. Kommunestyret er avventende til innføring av en egen kommunal forskrift for innkreving 
av anløpsavgift. De økonomiske konsekvenser med bl.a. administrative ressurser synes å 
overstige de forventede inntekter, og påfører et større kommunalt ansvar enn dagens 
situasjon.

2. Kommunestyret ser det som svært viktig å få tilbakeført fra FeFo, inntekter eller andre 
positive ringvirkninger relatert til en andel av dagens avgift som bedriften betaler til 
Finnmarkseiendommen (FEFO) som grunneier.

3. Det inviteres til et eget møte med partene for å etablere et nærmere samarbeid med Elkem 
Tana, FeFo og Tana kommune. Målsettingen er å få vurdert ringvirkningen av 
mineralutvinningen. 
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4. Kommunestyret velger en egen politisk sammensatt arbeidsgruppe på 3 personer som 
forbereder og gjennomfører forhandlingsmøte om et samarbeid. Rådmannen stiller med 
sekretær til gruppen.

Kommunestyret vedtok enstemmig at forslaget fra H v/Kåre Breivik oversendes 
formannskapet uten realitetsbehandling.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Ulf Ballo, Fe/Ol v/Hartvik Hansen 
og SP v/Einar Johansen:

1. Det innføres anløpsavgift for fartøy som anløpet havn i Tana.
2. Framlagte forslag til Lokal forskrift om anløpsavgift for Tana vedtas.
3. Forskriften gjelder fra 01.01.2014.
4. Anløpsavgiften for 2014 settes til kr. 0,51 pr BT. 

H v/Kåre Breivik fremmet rådmannens forsalg til vedtak som vedtak i saken:

Tana kommune innfører ikke anløpsavgift for båter som anløper havner i kommunen.

Votering
Forslag fra H: Falt med 5 mot 18 stemmer
Fellesforslag fra AP, Fe/Ol og SP: Vedtatt med 18 mot 5 stemmer 

Vedtak
1. Det innføres anløpsavgift for fartøy som anløpet havn i Tana.
2. Framlagte forslag til Lokal forskrift om anløpsavgift for Tana vedtas.
3. Forskriften gjelder fra 01.01.2014.
4. Anløpsavgiften for 2014 settes til kr. 0,51 pr BT. 

PS 81/2013 Ny selskapsavtale for Finnmark kommunsrevisjon IKS

Saksprotokoll saksnr. 81/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

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

Kommunestyret i Tana godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Finnmark kommunerevisjon 
IKS.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret i Tana godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Finnmark kommunerevisjon 
IKS.

PS 82/2013 Søknad om driftstilskudd / egenandel til forprosjekt "Nye IFU 
2015"

Saksprotokoll saksnr. 82/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

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

1. Kommunestyret i Tana kommune slutter seg til ideen om forprosjekt «Nye IFU 2014», og 
setter av kroner 200.000 til prosjektet i budsjettet for 2014. IFU får oppdraget med å 
utarbeide prosjektplan og søke ekstern finansiering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe sammen med IFU om gjennomføring av forprosjekt 
«Nye IFU 2015 

H v/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggsforslag: 

Nytt punkt 3.

Kommunestyret ser det som viktig at Samisk nærings- og utredningssenter AS (SEG) inviteres 
med i det videre arbeidet med forprosjekt «Nye IFU 2015 »

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra H: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret i Tana kommune slutter seg til ideen om forprosjekt «Nye IFU 2014», og 

setter av kroner 200.000 til prosjektet i budsjettet for 2014. IFU får oppdraget med å 
utarbeide prosjektplan og søke ekstern finansiering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe sammen med IFU om gjennomføring av forprosjekt 
«Nye IFU 2015 

3. Kommunestyret ser det som viktig at Samisk nærings- og utredningssenter AS (SEG) 
inviteres med i det videre arbeidet med forprosjekt «Nye IFU 2015 »



Side 11 av 36

PS 83/2013 Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 TKE KF

Saksprotokoll saksnr. 83/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

Behandling
Tone O. Kollstrøm (H) ba om en habilitetsvurdering av Jon A. Aslaksen (AP), daglig leder i 
TKE KF. Aslaksen fratrådte. Rådmann Jørn Aslaksen fratrådte grunnet et han er bror til Jon 
Arild Aslaksen. Ass. rådmann Kjell Nilssen tiltrådte under habilitetsvurderingen. 
Kommunestyret erklærte med 21 mot 2 stemmer Jon Arild Aslaksen som habil i saken. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet TKE KF sin innstilling:

Vedlagte økonomiplan for Tana kommunale eiendomsselskap KF for 2014-2017 og budsjett 
2014 vedtas.

H v/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggsforslag

Nytt punkt 3.
Kommunestyret ber styret for TKE gjennomføre en byggeteknisk tilstandsrapport for Tana 
Flerbrukshall.

Det må spesielt vurderes utbedringskostnader av vannskader på kafeteriavegg, endring av 
romplan-løsning for kafeteria, bedre rengjøringsløsninger for garderobene, montering av 
sikkerhetsskap i alle garderober, og andre nødvendige tiltak. Det må også vurderes om andre 
aktuelle tiltak kan gi tilskudd av spillemidlene, eller annen ekstern finansiering.

Votering
TKE KFs innstilling: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra H: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Vedlagte økonomiplan for Tana kommunale eiendomsselskap KF for 2014-2017 og budsjett 
2014 vedtas.

Nytt punkt 3.
Kommunestyret ber styret for TKE gjennomføre en byggeteknisk tilstandsrapport for Tana 
Flerbrukshall.

Det må spesielt vurderes utbedringskostnader av vannskader på kafeteriavegg, endring av 
romplan-løsning for kafeteria, bedre rengjøringsløsninger for garderobene, montering av 
sikkerhetsskap i alle garderober, og andre nødvendige tiltak. Det må også vurderes om andre 
aktuelle tiltak kan gi tilskudd av spillemidlene, eller annen ekstern finansiering.
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PS 84/2013 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017

Saksprotokoll saksnr. 84/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

Behandling
Ellen K. Saba (H) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon fra kl. 15:00 –
15:30 grunnet juleavslutning i barnehagen. 

Sandra Lille (AP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet arbeid, 
fra kl.16:00 og for resten av møtet. 

Forslag nr. 1: Formannskapets innstilling: 

Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, 
innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas 
med et mindreforbruk på 1 230 429. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 56 657 500 eksklusive momskompensasjon. Bevilgninger til
nybygg/ nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i
investeringsbudsjettet i budsjettåret søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 35 628 500. 
Ubrukte lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til en 
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.
3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:

≠ Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
≠ Gebyrer og betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.
≠ Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres etter faktisk endring.  
≠ Andre gebyrer: Økes med 3 % (økning) med mindre annet er sagt.
≠ Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre 

objekter de forvalter. 
4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 644 165 fra 1. jan i budsjettåret. Dette utgjør 77 % av 

stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 836 579.
5 Eiendomsskatt
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av

eiendomsskatt i hele kommunen.
5.3 Eiendomsskattesatsen er 3 promille.
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 

§ 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-
2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.

5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene.
5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for 

eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
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eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:
≠ Barnehager og skolebygninger
≠ Museer og kunstgalleri
≠ Idrettsbygninger og helsestudio
≠ Kulturhus
≠ Bygning for religiøse aktiviteter
≠ Helsebygninger
≠ Fengsels og beredskapsbygning
≠ Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

6 Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.
7 Budsjett for kontroll og tilsynsordning for vedtas slik kontrollutvalget har innstilt.
8 Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 2 500 000.
9 Tana kommune tar opp driftskreditt på 20 millioner 
10 Rådmannen gis fullmakt til å igangsette en konkurranseutsetting av forprosjekt for ny skole ved 

Tana bru etter formannskapets innstilling den 4. desember. Konkurransen utlyses med 
forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret 18. desember.

Økonomiplanvedtak:
Tana kommunes økonomiplan for 2014-17 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:
2014: mindreforbruk kr. 1 230 429,-
2015: mindreforbruk kr. 3 766 826,-
2016: mindreforbruk kr. 3 160 162,-
2017: mindreforbruk kr. 3 673 054,-

AP v/Per Ivar Stranden fremmet følgende felles endringsforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SV 
v/Marit Bruland Varsi og AP v/Per Ivar Stranden: 

Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett,
innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas 
med et mindreforbruk på kr 1 315 049. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 56 657 500 eksklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/ nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i budsjettåret søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 35 628 500.
Ubrukte lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til
en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

1. Eiendomsskattesatsen er 2 promille for 2014 og resten av kommunevalgperioden.

2. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av ordfører, en fra opposisjonen og 
hovedutvalgsledere for å se på den politiske organiseringen. Det som skal vurderes er 
antallet medlemmer av kommunestyret, formannskapet og om antall medlemmer og 
antall utvalg skal reduseres. Forslag til organisering skal legges frem for kommunestyret 
i løpet av første halvår 2014.
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3. For Tana kommune er det viktig at 2. språkundervisningen i grunnskolen styrkes. Som et 
ledd i denne prosessen bør det på sikt ansettes en tospråklighetspedagog for barnehagene 
og skolene i Tana. Dette med mål om å sikre god kvalitet for språkarbeidet i grunnskolen 
og barnehagene.

4. Samisk språksenter styrkes med kr 213.800,-
OKU utarbeider avtale mellom Tana samisk språksenter og Tana kommune. Avtalen 
skal være i henhold til "samarbeidsavtalen mellom Tana kommune og Sametinget om 
bruken av tospråklighetsmidlene 2012-2015".

5. Ny sentrum skole etableres ved flerbrukshallen med planlagt byggestart høsten 2014. 
Skolen skal erstatte dagens Seida skole 1-10. Tana kommune ønsker å sikre 
oppvekstsentrene i bygdene som er viktige for distriktsbosettingen i kommunen. 
Ungdomsskoletrinnet beholdes derfor i oppvekstsentrene ut kommunevalgperioden. 
Etableringen av ny sentrum skole skal realiseres på en nøktern måte slik at man sikrer 
skolestrukturen i Tana.

Det må tas særlig hensyn for å sikre det samiske språkmiljøet på Deanu Sámeskuvla 
fordi den nye skolen blir rett i nærheten. Rådmannen bes sammen med OKU vurdere 
tiltak for å styrke og eventuelt sikre språkmiljøet ved Sameskolen. Forslag til 
tiltak/styrking skal legges frem for kommunestyret før Sentrum skole er ferdigstilt.

6. Hva som skal gjøres med bassenget i Seida må vurderes nærmere, før eventuelle 
investeringer gjennomføres.  Formannskapet lager innstilling til kommunestyret om 
dette, innefor rammene som er satt av i investeringsbudsjettet. Formannskapet bes om å 
vurdere omfang av investeringene og hvor lenge man kan ha kan ha drift i bassenget i 
Seida. Formannskapet bes å gjøre vurderinger for hva som skal skje med den 
eksisterende bygningsmasse i Seida når den nye skolen er tatt i bruk.

7. Ubenyttede midler i disposisjonsfond benyttes for å dekke et eventuelt underskudd i 
regnskapet for 2013.

8. Rådmannen lager en utredning for disponering av eventuelle inntekter fra salg av 
institusjonene i Austertana og Polmak. Kommunestyret ønsker å få vurdert om inntekter 
fra salg kan benyttes i bygdene som er berørt. Formannskapet får fullmakt til å fatte 
beslutning, eventuelt lage innstilling til kommunestyret.

9. I forbindelse med at kommunen skal bosette flyktinger ber kommunestyret rådmannen se 
til at språkopplæringen organiseres slik at god norskopplæring kan gis til alle våre 
tilflyttere. Dette er svært viktig for at kommunen skal lykkes med god integrering.
I den sammenhengen må det være et godt samarbeid med tilflyttingskonsulenten som 
skal ansettes. Det må også jobbes for å få bosatt arbeidere med familie fra utlandet som 
oppholder seg i Tana. 

10. Tana kommune mener at Ovttas grenseskolesamarbeide mellom Norge og Finland bør 
videreføres etter 2014.

11. Det settes av kr 200.000,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter 
søknad som behandles av OKU.

12. Primærnæringsfondet tilføres kr 500,000- som tas fra det fylkeskommunale 
næringsfondet. Tildelinger av de 500.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av 
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Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i 
primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 

13. Det settes av kr 50.000,- til vedlikehold av løyper i utmark for merking og eventuell bru 
over Garpejohka. Kommunestyret ber MLU jobbe med å få Tana som en prøvekommune 
og få til et pilotprosjekt sammen med Fefo for å forhindre erosjon i barmarkstraseene.

14. Overføring til Kirkelig fellesråd økes med kr 80.000,-

15. Ved et positivt utfall av rettsaken om økonomisystem settes midler inn i 
disposisjonsfond.

Økonomiplanvedtak: 
Tana kommunes økonomiplan for 2014-17 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene som i tabell nedenfor: 

Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen:

2014 2015 2016 2017

1100: Kirkelig f.råd styrking 80 000

21xx: Generell effektivisering skole -300 000

xxxx: Generell effektivisering -300 000

22xx: Felles ungdomsskoletrinn 729 625 729 625 0

5xxx: Bosetting av flyktninger -500 000 -700 000 -700 000

1230: Språkkonsulent 480 000 480 000 480 000 480 000

1230: Tana samiske språksenter 213 800 213 800 100 000 100 000

1260: Landbrukvikar/sekretær disputvalget 234 580 234 580 134 000 134 000

6100: Kulturfond - Lag og foreninger 200 000

6010: Primærnæringsfond 500 000

Næringsfondet reduseres ovf primærnæringsfond -500 000

8010: Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 50 000

8080: Isveier tilskudd for tidligere åpning 40 000

9000: Eiendomsskatt 1 117 000 2 234 000 2 783 000 1 666 000

9050: Bruk av disposisjonsfond -2 500 000

9040: Reduserte rente og avdrag (salg Seida skole) -300000 -300000

Sum endringer -84 620 3 392 005 2 626 625 1 380 000

År 2014 2015 2016 2017

Nytt netto driftsresultat 1 315 049 374 821 533 537 2 293 054

AP v/Per Ivar Stranden trakk fellesforslaget.

Forslag nr. 4: SP v/Fred Johnsen fremmet følgende endringsforslag:

Endringer:
1. Elevene på ungdomstrinet ved Seida skole flyttes over til de eksisterende skolene: Boftsa,
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Austertana, Sirma og Sameskolen. 
2. Austertana barnehage slås ikke sammen ned Austertana skole, men fortsetter i de lokalene 

de har nå. 
3. Det settes ned et utvalg som skal forberede sak om bygging av dypvannskai i Tana 

kommune. Det settes av 300 000,- til dette arbeidet.
4. Fra og med 2014 innføres gratis barnehage i distriktene. Det vil si i Sirma, Boftsa og 

Austertana oppvekstsentrene. 
5. Det settes av midler for å videreføre landbruksvikarordningen.
6. Ikke reduserte overføringene til SEG , men opprettholde de på et nivå som gir mulighet t til 

å videreføre og styrke  OVTTAS-prosjektet.
7. Vedlikehold av jordbruksveier.
8. Eiendomsskatten blir som i dag 2 promille.

Foreslåtte tiltak finansieres med innsparinger i driftsbudsjettet for 2014 på 1,5 %. PLO sektor 
kuttes ikke. Innsparingene utgjør 3,33 mill. 

Utgifter til tiltakene:
1. Utredning av dypvannskai         300 000,-
2. Gratis barnehage                         720 000,-
3. Videreføring av landbruksvikar    235 000,-
4. Overføringene til SEG    213 000,-
5. Beholde eiendomsskaten på 2 promille 1 700 000,-    1 117 000,-
6. Renter og avdrag til gatelysene      50 000,-
7. Vedlikehold av jordbruksveier     112 000,-       200 000,-

SUM                                                               3 330 000,-

Investeringer.
Det settes av 500 000,- til gatelys. Beløpet fordeles slik:
-  gatelysene i Austertana (ved å koble sammen eksisterende gatelys rundt Julabrua) 
- manglende lys ved buss stopp fra Austertana og opp til Tanabru.
Tiltaket finansieres med økningen i investeringsbudsjettett. 
Mindre forbruk 495 000. 
Sum                         1 775 429 

(Fred Johnsen korrigerte sitt forslag etter innlevering).

Ungdomsrådets representant Camilla Mudenia framla for kommunestyret følgende forslag:

Ungdomsrådet ønsker å øke sin årlige pengepott til det dobbelte, som vil si kr. 100 000,-
Ungdomsrådet får så lite penger at vi ikke har mulighet til å gjennomføre det vi og ungdommen 
i kommunen ønsker. 

Forslag nr. 7: Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet ungdomsrådets forslag som sitt forslag.

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende endringsforslag: 

Endringsforslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 Tana kommune HØYRE
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Driftsbudsjettet

2014 2015 2016 2017

Driftsinntekter

Brukerbetaling  kr        -8 006 547  kr        -8 246 743  kr        -8 494 146  kr        -8 748 970 

positive konsekvenser i forh til 
rådmannens forslag  kr       -1 289 000  kr       -1 228 943  kr       -1 476 346  kr       -1 731 170 

se side 139

Eiendomsskatt

Eiendomskatt oprettholdes på dagens 
nivå 2 promille  kr   -2 487 100,00  kr   -2 487 100,00  kr   -2 487 100,00  kr   -2 487 100,00 
Mindre inntekter i forhold til 
rådmannens forslag  kr    1 117 000,00  kr    2 234 000,00  kr    3 900 000,00  kr    3 900 000,00 

Landbruksvikar/ sekr for disputv.

Ikke kutt driftstiltak  kr       234 580,00  kr       234 580,00  kr       234 580,00  kr       234 580,00 

Politiske godtgjørelser
Redusere kst medlemmer fra 23-17 
medl  kr                      -    kr        -29 700,00  kr      -118 800,00  kr      -118 800,00 

Redusere Fsk medlemmer fra 7- 5 
medl  kr                      -    kr        -26 454,00  kr      -105 816,00  kr      -105 816,00 

Redusere Hovedutvalg medl fra 7- 5 
medl  kr                      -    kr          -8 250,00  kr        -33 000,00  kr        -33 000,00 

Sum kutt  kr       -64 404,00  kr     -257 616,00  kr     -257 616,00 

Lærerstipend

Lærerstipend videreføres  kr         60 000,00  kr         60 000,00  kr         60 000,00  kr         60 000,00 

Idrett
Kommunalt driftstilskudd til 
idrettslag  kr       120 000,00  kr       120 000,00  kr       120 000,00  kr       120 000,00 

Barnehager

Halvering av foreldrebetaling 
kommunale+ private  kr       650 000,00  kr    1 300 000,00  kr    1 300 000,00  kr    1 300 000,00 

Investeringsbudsjettet

T 7020 Ny skole ved Tanabru 0 0 0 0

7020 Austertana -etabl.av barnehagen 
i skolens lokaler 0 0 0 0
Mindre lån opptak i forh til 
rådmannens forslag  kr  19 000 000,00  kr  50 000 000,00 0 0
Mindre rente og avdragsutg i forh til 
rådmannens forslag  kr        -70 000,00  kr   -1 439 207,00  kr   -4 665 512,00  kr   -4 585 012,00 
Andre driftskonsekvenser/ evt 
innspar. ved ny skole 0  kr       300 000,00  kr    2 157 000,00  kr    2 157 000,00 

2014 2015 2016 2017
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Over-/underskudd konsekvensj. 
budsjett  kr    9 887 954,00  kr    9 532 954,00  kr  10 102 954,00  kr  10 752 954,00 

Hvis man 
fortsetter uten 
kutt og tiltak

Sum alle valgte tiltak  kr -11 332 138,00  kr -10 638 692,41  kr -10 782 611,71  kr -10 956 936,08 

Slik ser Høyres 
endringsforslag 
ut i tall

Salderingsbehov  kr    9 900 000,00  kr    9 500 000,00  kr    9 500 000,00  kr    9 500 000,00 

Salderingsbehov 
rådmannens 
forslag

Over-/underskudd budsjettversjon  kr  -1 432 138,00  kr  -1 138 692,41  kr  -1 282 611,71  kr  -1 456 936,08 

Et fint 
overskudd over 
budsjettperioden

Budsjett og økonomiplan 
kommentarer

Driftsinntekter følger regnskap 2012 men reduseres med 1 mill, og økes med 3% årlig i økonomiplan perioden.
Eiendomskatten økes ikke, holdes på dagens nivå ut planperioden.
Landbruksvikar og dispensasjonsutvalgets sekretær opprettholdes.
Poliske godtgjørelser, det foreslås reduksjon av medlemmer til Kst, Fsk og hovedutvalgene.
Lærestipend videreføres.

Idrett, det foreslås driftstilskudd til idrettslag, da denne tidligere var i kommunebudsjettet.
Halvering av foreldrebetaling, se OKU innkallinga 31.01.13 side 115- 117

Det er for tidlig å starte bygging av en ny skole ved Tanabru, da man ønsker en egen sak utenom budsjettsaken. 

Etablering av barnehage i Austertana skolens lokaler igangsettes ikke.

H v/Ellen K. Saba trakk sitt forslag.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende forslag:

Bygging av dypvannskai:   
Tana Kommunestyre starter arbeidet med å se på muligheten for å bygge en dypvannskai i 
kommunen. Logistikk mellom sjøen og land vil styrke Tana kommunens og regionens 
eksisterende logistikk og miljø.
Tana Kommunestyre velger et utvalg på 2 personer til å foreta følgende:

1. Foreslå egnet sted for hvor kaianlegget, med egnet havneområde, skal ligge.
2. Hvem må kontaktes?   

Fefo/private, kystverket, Sintef, Fylkeskommunen/Sametinget, hurtigruteselskap, ulike 
godsbåtselskaper og trailernæringen i Tana, 

3. Beregne anslagsvis kostnader for et slikt anlegg. 
4. Se på muligheten for å få med eksterne finansieringssamarbeidspartnere.

Saken legges frem for kommunestyret innen junimøtet 2014.
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Det trengs midler for å kunne gjennomføre en slik undersøkelse.  Det foreslås avsatt kr. 
300.000,- til prosjektet.  Bevilgningen dekkes inn ved mindre forbruk i driftsbudsjettett. 

SP v/ Einar Johansen trakk sitt forslag.

Forslag nr. 10: H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag:

Lærerstipendet øremerkes til videreutdanning i psykisk helsearbeid for lærere på 
ungdomstrinnet ved skolene i Tana.

Kommunestyret vedtok enstemmig at forslaget fra H v/Tone O. Kollstrøm oversendes OKU
uten realitetsbehandling.

H v/Brynli Ballari fremmet følgende forslag:

I sakspapirene til dagens møte er det i formannskapets innstilling til Budsjett 2014 og 
Økonomiplan 2014 – 2017, foreslått (pkt. 10) å igangsette en konkurranseutsetting av 
forprosjekt for ny skole ved Tana bru. Dette punktet utgår.

1. Arbeidet med forprosjekt for ny skole ved Tana bru behandles som egen sak når følgende 
punkter er gjennomført:
a) OKU må følge opp sitt arbeid med prioriterte satsingsområder for skolene. Jfr. 

Vedtak i PS 42/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana juni 2013. 

b) Det skal fremlegges en utredning om ny barne- og ungdomsskole i Tanabru, i tråd 
med tidligere kst.vedtak. Jfr. - PS 58/2013 Havneutbygging – Budsjettregulering.

c) Vedtak i OKU må følges opp. Jfr. PS 85/2013 Referatsaker/Orienteringer fra møte 
02.12.13.  (Om skolen skal bygges ved Flerbrukshallen bør det settes ned en gruppe 
som skal jobbe med å se på hvordan sikre/styrke det samiske språket ved sameskolen. 
Dette bør munne ut i en konsekvensutredning og eventuelle tiltak)

H v/Brynli Ballari trakk sitt forslag.

Forslag nr. 8: H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:

1. Det innføres stillingsstopp for ikke vedtatte stillinger og prosjektstillinger frem til 1. 
august 2014. 
Ved budsjettregulering i juni-møtet kan den vurderes videreført eller opphevet, avhengig 
av den økonomiske situasjon i kommunen.

2. Kommunestyret ber formannskapet vurdere hele den kommunale ledelsesstrukturen. 
Det gjelder spesielt etter endringer innen Helse-, pleie- og omsorgstjenester i kommunen.
Dagens organisering må gjennomgåes med sikte på en effektivisering / sammenslåing av 
ansvarsområder og redusering av antall kommunale ledere, der det er mulig. Jfr. 
Organisassjonsplan for Tana kommune. 
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Kommunestyret vedtok enstemmig at forslaget fra H v/Kåre Breivik oversendes 
formannskapet uten realitetsbehandling.

Forslag nr. 6: FrP v/Arnt Pettersen fremmet følgende forslag:

1. Det bygges ikke noen ny skole i Tana. Hvis ungdomsskolen ved Seida er i så dårlig 
forfatning at det ikke egner seg som skolelokaler, kan elevene flyttes til eksisterende 
skolebygg rundt om i Tana.

2. Barnehagen i Austertana fortsetter i eksisterende lokaler. Flyttes ikke.
3. Ingen sentralisering av ungdomstrinnet. 

Forslag nr. 2: AP v/Per Ivar Stranden fremmet følgende felles endringsforslag fra Fe/Ol 
v/Hartvik Hansen, SV v/Marit Bruland Varsi og AP v/Per Ivar Stranden: 

Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett,
innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas 
med et mindreforbruk på kr 733 049. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 55 657 500 eksklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/ nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i budsjettåret søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 34 628 500.
Ubrukte lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til
en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.
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1. Eiendomsskattesatsen er 2 promille for 2014 og resten av kommunevalgperioden.

2. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av ordfører, en fra opposisjonen og 
hovedutvalgsledere for å se på den politiske organiseringen. Det som skal vurderes er 
antallet medlemmer av kommunestyret, formannskapet og om antall medlemmer og 
antall utvalg skal reduseres. Forslag til organisering skal legges frem for kommunestyret 
i løpet av første halvår 2014.

3. For Tana kommune er det viktig at 2. språkundervisningen i grunnskolen styrkes. Som et 
ledd i denne prosessen bør det på sikt ansettes en tospråklighetspedagog for barnehagene 
og skolene i Tana. Dette med mål om å sikre god kvalitet for språkarbeidet i grunnskolen 
og barnehagene.

4. Samisk språksenter styrkes med kr 213.800,-
OKU utarbeider avtale mellom Tana samisk språksenter og Tana kommune. Avtalen 
skal være i henhold til "samarbeidsavtalen mellom Tana kommune og Sametinget om 
bruken av tospråklighetsmidlene 2012-2015".

5. Ny sentrum skole etableres ved flerbrukshallen med planlagt byggestart høsten 2014. 
Skolen skal erstatte dagens Seida skole 1-10. Tana kommune ønsker å sikre 
oppvekstsentrene i bygdene som er viktige for distriktsbosettingen i kommunen. 
Ungdomsskoletrinnet beholdes derfor i oppvekstsentrene ut kommunevalgperioden. 
Etableringen av ny sentrum skole skal realiseres på en nøktern måte slik at man sikrer 
skolestrukturen i Tana.

Det må tas særlig hensyn for å sikre det samiske språkmiljøet på Deanu Sámeskuvla 
fordi den nye skolen blir rett i nærheten. Rådmannen bes sammen med OKU vurdere 
tiltak for å styrke og eventuelt sikre språkmiljøet ved Sameskolen. Forslag til 
tiltak/styrking skal legges frem for kommunestyret før Sentrum skole er ferdigstilt.

6. Hva som skal gjøres med bassenget i Seida må vurderes nærmere, før eventuelle 
investeringer gjennomføres.  Formannskapet lager innstilling til kommunestyret om 
dette, innefor rammene som er satt av i investeringsbudsjettet. Formannskapet bes om å 
vurdere omfang av investeringene og hvor lenge man kan ha kan ha drift i bassenget i 
Seida. Formannskapet bes å gjøre vurderinger for hva som skal skje med den 
eksisterende bygningsmasse i Seida når den nye skolen er tatt i bruk.

7. Ubenyttede midler i disposisjonsfond benyttes for å dekke et eventuelt underskudd i 
regnskapet for 2013.

8. Rådmannen lager en utredning for disponering av eventuelle inntekter fra salg av 
institusjonene i Austertana og Polmak. Kommunestyret ønsker å få vurdert om inntekter 
fra salg kan benyttes i bygdene som er berørt. Formannskapet får fullmakt til å fatte 
beslutning, eventuelt lage innstilling til kommunestyret.

9. I forbindelse med at kommunen skal bosette flyktinger ber kommunestyret rådmannen se 
til at språkopplæringen organiseres slik at god norskopplæring kan gis til alle våre 
tilflyttere. Dette er svært viktig for at kommunen skal lykkes med god integrering.
I den sammenhengen må det være et godt samarbeid med tilflyttingskonsulenten som 
skal ansettes. Det må også jobbes for å få bosatt arbeidere med familie fra utlandet som 
oppholder seg i Tana. 
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10. Tana kommune mener at Ovttas grenseskolesamarbeide mellom Norge og Finland bør 
videreføres etter 2014.

11. Det settes av kr 200.000,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter 
søknad som behandles av OKU.

12. Primærnæringsfondet tilføres kr 500,000- som tas fra det fylkeskommunale 
næringsfondet. Tildelinger av de 500.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av 
Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i 
primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 

13. Det settes av kr 50.000,- til vedlikehold av løyper i utmark for merking og eventuell bru 
over Garpejohka. Kommunestyret ber MLU jobbe med å få Tana som en prøvekommune 
og få til et pilotprosjekt sammen med Fefo for å forhindre erosjon i barmarkstraseene.

14. Overføring til Kirkelig fellesråd økes med kr 80.000,-

15. Ved et positivt utfall av rettsaken om økonomisystem settes midler inn i 
disposisjonsfond.

16. Generell styrking av bemanningen ved Seida skole.

Økonomiplanvedtak: 
Tana kommunes økonomiplan for 2014-17 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene som i tabell nedenfor: 
Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen:

Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen
2014 2015 2016 2017

Styrking av lærerstillinger ved Seida skole 500000

1100: Kirkelig f.råd styrking 80 000

Fortsatt drift ved Austertana barnehage 32 000 49 000 49 000 49 000

Vedlikehold av jordbruksveier 50 000

21xx: Generell effektivisering skole -300 000

xxxx: Generell effektivisering -300 000

22xx: Felles ungdomsskoletrinn 729 625 729 625 0

5xxx: Bosetting av flyktninger -500 000 -700 000 -700 000

1230: Språkkonsulent 480 000 480 000 480 000 480 000

1230: Tana samiske språksenter 213 800 213 800 100 000 100 000

1260: Landbrukvikar/sekretær disputvalget 234 580 234 580 134 000 134 000

6100: Kulturfond - Lag og foreninger 200 000

6010: Primærnæringsfond 500 000

Næringsfondet reduseres ovf primærnæringsfond -500 000

8010: Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 50 000

8080: Isveier tilskudd for tidligere åpning 40 000

9000: Eiendomsskatt 1 117 000 2 234 000 2 783 000 1 666 000

9050: Bruk av disposisjonsfond -2 500 000

9040: Reduserte rente og avdrag (salg Seida skole) -300000 -300000

Sum endringer 497 380 3 441 005 2 675 625 1 429 000
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År 2014 2015 2016 2017

Nytt netto driftsresultat 733 049 325 821 484 537 2 244 054

Forslag nr. 5: SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet følgende forslag:

Kommunestyret viser til melding fra fellesrådet vedrørende plankostnader for kirke ved Tana 
bru. Administrasjonen må bistå med hjelp til å finne andre alternativer slik at prosessen kan 
videreføres, jf. formannskapets vedtak om at planene må synliggjøres innen 5 år. 

H v/Brynli Ballari fremmet følgende fellesforslag fra FrP v/Arnt Pettersen, V v/Terje Ellila, 
Sfp/NSR v/Ánde Trosten og H v/Brynli Ballari:

1. Arbeidet med forprosjekt for ny skole ved Tana bru behandles som egen sak, når 
følgende punkter er gjennomført:

a) OKU må følge opp sitt arbeid med prioriterte satsingsområder for skolene. Jfr. 
Vedtak i PS 42/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana juni 2013. 

b) Det skal fremlegges en utredning om ny barne- og ungdomsskole i Tanabru, i tråd 
med tidligere kst.vedtak. Jfr. - PS 58/2013 Havneutbygging – Budsjettregulering.

c) Vedtak i OKU må følges opp. Jfr. PS 85/2013 Referatsaker/Orienteringer fra møte 
02.12.13.  (Om skolen skal bygges ved Flerbrukshallen bør det settes ned en gruppe 
som skal jobbe med å se på hvordan sikre/styrke det samiske språket ved sameskolen. 
Dette bør munne ut i en konsekvensutredning og eventuelle tiltak)

2. Det fremlagte skisseprosjekt med romplan for ny skole ved Tanabru, sendes ut på høring 
til berørte organisasjoner og andre brukergrupper

Forslag nr. 11: SP v/Einar Johansen fremmet følgende forslag: 

Bygging av dypvannskai:   
Tana Kommunestyre starter arbeidet med å se på muligheten for å bygge en dypvannskai i 
kommunen. Logistikk mellom sjøen og land vil styrke Tana kommunens og regionens 
eksisterende logistikk og miljø.
Tana Kommunestyre velger et utvalg på 2 personer til å foreta følgende:

1. Foreslå egnet sted for hvor kaianlegget, med egnet havneområde, skal ligge.
2. Hvem må kontaktes?   

Fefo/private, kystverket, Sintef, Fylkeskommunen/Sametinget, hurtigruteselskap, ulike 
godsbåtselskaper og trailernæringen i Tana, 

3. Beregne anslagsvis kostnader for et slikt anlegg. 
4. Se på muligheten for å få med eksterne finansieringssamarbeidspartnere.

Saken legges frem for kommunestyret innen junimøtet 2014.
Det trengs midler for å kunne gjennomføre en slik undersøkelse.  Det foreslås avsatt kr. 
300.000,- til prosjektet.  Bevilgningen dekkes inn ved forbruk av disposisjonsfond. 
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Forslag nr. 3: H v/Ellen K: Saba fremmet følgende felles forslag fra V v/Terje Ellila, FrP 
v/Arnt Pettersen og H v/Ellen K. Saba:

Endringsforslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 Tana kommune HØYRE, Venstre og FrP

Driftsbudsjettet

2014 2015 2016 2017

Driftsinntekter

Brukerbetaling  kr        -8 006 547  kr        -8 246 743  kr        -8 494 146  kr        -8 748 970 
positive konsekvenser i forh til 
rådmannens forslag  kr       -1 289 000  kr       -1 228 943  kr       -1 476 346  kr       -1 731 170 

se side 139

Eiendomsskatt
Eiendomskatt oprettholdes på dagens 
nivå 2 promille  kr   -2 487 100,00  kr   -2 487 100,00  kr   -2 487 100,00  kr   -2 487 100,00 
Mindre inntekter i forhold til 
rådmannens forslag  kr    1 117 000,00  kr    2 234 000,00  kr    3 900 000,00  kr    3 900 000,00 

Landbruksvikar/ sekr for disputv.

Ikke kutt driftstiltak  kr       234 580,00  kr       234 580,00  kr       234 580,00  kr       234 580,00 

Politiske godtgjørelser

Redusere kst medlemmer fra 23-17 
medl  kr                      -    kr        -29 700,00  kr      -118 800,00  kr      -118 800,00 
Redusere Fsk medlemmer fra 7- 5 
medl  kr                      -    kr        -26 454,00  kr      -105 816,00  kr      -105 816,00 
Redusere Hovedutvalg medl fra 7- 5 
medl  kr                      -    kr          -8 250,00  kr        -33 000,00  kr        -33 000,00 

Sum kutt  kr       -64 404,00  kr     -257 616,00  kr     -257 616,00 

Lærerstipend

Lærerstipend videreføres  kr         60 000,00  kr         60 000,00  kr         60 000,00  kr         60 000,00 

Idrett

Kommunalt driftstilskudd til 
idrettslag  kr       120 000,00  kr       120 000,00  kr       120 000,00  kr       120 000,00 

Barnehager

Halvering av foreldrebetaling 
kommunale+ private  kr       650 000,00  kr    1 300 000,00  kr    1 300 000,00  kr    1 300 000,00 

Ungdomsrådet

Økning  kr       10 000,00  kr       10 000,00  kr       10 000,00  kr       10 000,00 

Investeringsbudsjettet

T 7020 Ny skole ved Tanabru 0 0 0 0



Side 25 av 36

7020 Austertana -etabl.av barnehagen 
i skolens lokaler 0 0 0 0
Mindre lån opptak i forh til 
rådmannens forslag  kr  19 000 000,00  kr  50 000 000,00 0 0
Mindre rente og avdragsutg i forh til 
rådmannens forslag  kr        -70 000,00  kr   -1 439 207,00  kr   -4 665 512,00  kr   -4 585 012,00 
Andre driftskonsekvenser/ evt 
innspar. ved ny skole 0  kr       300 000,00  kr    2 157 000,00  kr    2 157 000,00 

2014 2015 2016 2017

Over-/underskudd konsekvensj. 
budsjett  kr    9 887 954,00  kr    9 532 954,00  kr  10 102 954,00  kr  10 752 954,00 

Hvis man 
fortsetter uten 
kutt og tiltak

Sum alle valgte tiltak  kr -11 332 138,00  kr -10 638 692,41  kr -10 782 611,71  kr -10 956 936,08 

Slik ser Høyres 
endringsforslag 
ut i tall

Salderingsbehov  kr    9 900 000,00  kr    9 500 000,00  kr    9 500 000,00  kr    9 500 000,00 

Salderingsbehov 
rådmannens 
forslag

Over-/underskudd budsjettversjon  kr  -1 422 138,00  kr  -1 128 692,41  kr  -1 272 611,71  kr  -1 446 936,08 

Et fint 
overskudd over 
budsjettperioden

Budsjett og økonomiplan 
kommentarer

Driftsinntekter følger regnskap 2012 men reduseres med 1 mill, og økes med 3% årlig i økonomiplan perioden.
Eiendomskatten økes ikke, holdes på dagens nivå ut planperioden.
Landbruksvikar og dispensasjonsutvalgets sekretær opprettholdes.
Poliske godtgjørelser, det foreslås reduksjon av medlemmer til Kst, Fsk og hovedutvalgene.
Lærestipend videreføres.

Idrett, det foreslås driftstilskudd til idrettslag, da denne tidligere var i kommunebudsjettet.
Halvering av foreldrebetaling, se OKU innkallinga 31.01.13 side 115- 117
Det er for tidlig å starte bygging av en ny skole ved Tanabru, da man ønsker en egen sak utenom budsjettsaken. 

Etablering av barnehage i Austertana skolens lokaler igangsettes ikke.
Ungdomsrådet, økes med 10000,-

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

Valg av personer til arbeidsgruppe – politisk organisering:
- Ordfører
- Tone O. Kollstrøm (opposisjon)
- Utvalgsledere i MLU, OKU og HOU. 

Valg av to personer til utvalg – Bygging av dypvannskai:
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- Ordfører 
- Einar Johansen

Votering
Det ble votert på følgende måte og etter følgende rekkefølge: 

Forslag nr. 1: Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Forslag nr. 9: Felles endringsforslag fra H, V, SfP/NSR og FrP: Falt med 8 mot 14 stemmer.
Forslag nr. 6: Endringsforslag fra FrP: Falt med 11 mot 11 stemmer med ordførers 

dobbeltstemme.
Forslag nr. 4: Endringsforslag fra SP: Falt med 3 mot 19 stemmer.
Forslag nr. 2 og 3: Felles endringsforslag fra AP, SV og Fe/Ol ble satt opp mot endringsforslag 

fra H: Endringsforslag fra AP, SV og Fe/Ol vedtatt med 11 mot 11 stemmer med 
ordførers dobbeltstemme.

Forslag nr. 11:Forslag fra SP: Vedtatt med 12 mot 10 stemmer.
Forslag nr. 7: Endringsforslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt. 
Forslag nr. 5: Forslag fra SP: Vedtatt med 18 mot 4 stemmer. 

Forslag nr. 8: Oversendes FSK uten realitetsbehandling: Enstemmig vedtatt. 
Forslag nr. 10:Oversendes OKU uten realitetsbehandling: Enstemmig vedtatt.

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 som helhet: Enstemmig vedtatt. 

Forslag fra ordfører: Valg av personer til arbeidsgruppe og utvalg: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, 
innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas 
med et mindreforbruk på kr 733 049. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 55 657 500 eksklusive momskompensasjon. Bevilgninger til
nybygg/ nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i
investeringsbudsjettet i budsjettåret søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 34 628 500. 
Ubrukte lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til en 
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.
3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:

≠ Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
≠ Gebyrer og betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.
≠ Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres etter faktisk endring.  
≠ Andre gebyrer: Økes med 3 % (økning) med mindre annet er sagt.
≠ Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre 

objekter de forvalter. 
4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 644 165 fra 1. jan i budsjettåret. Dette utgjør 77 % av 

stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 836 579.
5 Eiendomsskatt
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5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av

eiendomsskatt i hele kommunen.
5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille for 2014 og resten av kommunevalgperioden.
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 

§ 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-
2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.

5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene.
5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for 

eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:
≠ Barnehager og skolebygninger
≠ Museer og kunstgalleri
≠ Idrettsbygninger og helsestudio
≠ Kulturhus
≠ Bygning for religiøse aktiviteter
≠ Helsebygninger
≠ Fengsels og beredskapsbygning
≠ Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

6 Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.
7 Budsjett for kontroll og tilsynsordning for vedtas slik kontrollutvalget har innstilt.
8 Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 2 500 000.
9 Tana kommune tar opp driftskreditt på 20 millioner 
10 Rådmannen gis fullmakt til å igangsette en konkurranseutsetting av forprosjekt for ny skole ved 

Tana bru etter formannskapets innstilling den 4. desember. Konkurransen utlyses med 
forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret 18. desember.

Økonomiplanvedtak:
Tana kommunes økonomiplan for 2014-17 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:
2014: mindreforbruk kr.    733 049,-
2015: mindreforbruk kr.    325 821,-
2016: mindreforbruk kr.    484 537,-
2017: mindreforbruk kr. 2 244 054,-

*) rødt/fet skrift synliggjør endringer 

ENDRINGER TIL FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett,
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innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas 
med et mindreforbruk på kr 733 049. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 55 657 500 eksklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/ nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i budsjettåret søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 34 628 500.
Ubrukte lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til
en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

1. Eiendomsskattesatsen er 2 promille for 2014 og resten av kommunevalgperioden.

2. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av ordfører, en fra opposisjonen og 
hovedutvalgsledere for å se på den politiske organiseringen. Det som skal vurderes er 
antallet medlemmer av kommunestyret, formannskapet og om antall medlemmer og 
antall utvalg skal reduseres. Forslag til organisering skal legges frem for kommunestyret 
i løpet av første halvår 2014.

3. For Tana kommune er det viktig at 2. språkundervisningen i grunnskolen styrkes. Som et 
ledd i denne prosessen bør det på sikt ansettes en tospråklighetspedagog for barnehagene 
og skolene i Tana. Dette med mål om å sikre god kvalitet for språkarbeidet i grunnskolen 
og barnehagene.

4. Samisk språksenter styrkes med kr 213.800,-
OKU utarbeider avtale mellom Tana samisk språksenter og Tana kommune. Avtalen 
skal være i henhold til "samarbeidsavtalen mellom Tana kommune og Sametinget om 
bruken av tospråklighetsmidlene 2012-2015".

5. Ny sentrum skole etableres ved flerbrukshallen med planlagt byggestart høsten 2014. 
Skolen skal erstatte dagens Seida skole 1-10. Tana kommune ønsker å sikre 
oppvekstsentrene i bygdene som er viktige for distriktsbosettingen i kommunen. 
Ungdomsskoletrinnet beholdes derfor i oppvekstsentrene ut kommunevalgperioden. 
Etableringen av ny sentrum skole skal realiseres på en nøktern måte slik at man sikrer 
skolestrukturen i Tana.

Det må tas særlig hensyn for å sikre det samiske språkmiljøet på Deanu Sámeskuvla 
fordi den nye skolen blir rett i nærheten. Rådmannen bes sammen med OKU vurdere 
tiltak for å styrke og eventuelt sikre språkmiljøet ved Sameskolen. Forslag til 
tiltak/styrking skal legges frem for kommunestyret før Sentrum skole er ferdigstilt.

6. Hva som skal gjøres med bassenget i Seida må vurderes nærmere, før eventuelle 
investeringer gjennomføres.  Formannskapet lager innstilling til kommunestyret om 
dette, innefor rammene som er satt av i investeringsbudsjettet. Formannskapet bes om å 
vurdere omfang av investeringene og hvor lenge man kan ha kan ha drift i bassenget i 
Seida. Formannskapet bes å gjøre vurderinger for hva som skal skje med den 
eksisterende bygningsmasse i Seida når den nye skolen er tatt i bruk.

7. Ubenyttede midler i disposisjonsfond benyttes for å dekke et eventuelt underskudd i 
regnskapet for 2013.

8. Rådmannen lager en utredning for disponering av eventuelle inntekter fra salg av 
institusjonene i Austertana og Polmak. Kommunestyret ønsker å få vurdert om inntekter 
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fra salg kan benyttes i bygdene som er berørt. Formannskapet får fullmakt til å fatte 
beslutning, eventuelt lage innstilling til kommunestyret.

9. I forbindelse med at kommunen skal bosette flyktinger ber kommunestyret rådmannen se 
til at språkopplæringen organiseres slik at god norskopplæring kan gis til alle våre 
tilflyttere. Dette er svært viktig for at kommunen skal lykkes med god integrering.
I den sammenhengen må det være et godt samarbeid med tilflyttingskonsulenten som 
skal ansettes. Det må også jobbes for å få bosatt arbeidere med familie fra utlandet som 
oppholder seg i Tana. 

10. Tana kommune mener at Ovttas grenseskolesamarbeide mellom Norge og Finland bør 
videreføres etter 2014.

11. Det settes av kr 200.000,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter 
søknad som behandles av OKU.

12. Primærnæringsfondet tilføres kr 500,000- som tas fra det fylkeskommunale 
næringsfondet. Tildelinger av de 500.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av 
Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i 
primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 

13. Det settes av kr 50.000,- til vedlikehold av løyper i utmark for merking og eventuell bru 
over Garpejohka. Kommunestyret ber MLU jobbe med å få Tana som en prøvekommune 
og få til et pilotprosjekt sammen med Fefo for å forhindre erosjon i barmarkstraseene.

14. Overføring til Kirkelig fellesråd økes med kr 80.000,-

15. Ved et positivt utfall av rettsaken om økonomisystem settes midler inn i 
disposisjonsfond.

16. Generell styrking av bemanningen ved Seida skole.

Økonomiplanvedtak: 
Tana kommunes økonomiplan for 2014-17 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene som i tabell nedenfor: 
Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen:

Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen
2014 2015 2016 2017

Styrking av lærerstillinger ved Seida skole 500000

1100: Kirkelig f.råd styrking 80 000

Fortsatt drift ved Austertana barnehage 32 000 49 000 49 000 49 000

Vedlikehold av jordbruksveier 50 000

21xx: Generell effektivisering skole -300 000

xxxx: Generell effektivisering -300 000

22xx: Felles ungdomsskoletrinn 729 625 729 625 0

5xxx: Bosetting av flyktninger -500 000 -700 000 -700 000

1230: Språkkonsulent 480 000 480 000 480 000 480 000

1230: Tana samiske språksenter 213 800 213 800 100 000 100 000

1260: Landbrukvikar/sekretær disputvalget 234 580 234 580 134 000 134 000
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6100: Kulturfond - Lag og foreninger 200 000

6010: Primærnæringsfond 500 000

Næringsfondet reduseres ovf primærnæringsfond -500 000

8010: Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 50 000

8080: Isveier tilskudd for tidligere åpning 40 000

9000: Eiendomsskatt 1 117 000 2 234 000 2 783 000 1 666 000

9050: Bruk av disposisjonsfond -2 500 000

9040: Reduserte rente og avdrag (salg Seida skole) -300000 -300000

Sum endringer 497 380 3 441 005 2 675 625 1 429 000

År 2014 2015 2016 2017

Nytt netto driftsresultat 733 049 325 821 484 537 2 244 054

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 som helhet vedtatt. 

Bygging av dypvannskai:   
Tana Kommunestyre starter arbeidet med å se på muligheten for å bygge en dypvannskai i 
kommunen. Logistikk mellom sjøen og land vil styrke Tana kommunens og regionens 
eksisterende logistikk og miljø.
Tana Kommunestyre velger et utvalg på 2 personer til å foreta følgende:

1. Foreslå egnet sted for hvor kaianlegget, med egnet havneområde, skal ligge.
2. Hvem må kontaktes?   

Fefo/private, kystverket, Sintef, Fylkeskommunen/Sametinget, hurtigruteselskap, ulike 
godsbåtselskaper og trailernæringen i Tana, 

3. Beregne anslagsvis kostnader for et slikt anlegg. 
4. Se på muligheten for å få med eksterne finansieringssamarbeidspartnere.

Saken legges frem for kommunestyret innen junimøtet 2014.
Det trengs midler for å kunne gjennomføre en slik undersøkelse.  Det foreslås avsatt kr. 
300.000,- til prosjektet.  Bevilgningen dekkes inn ved forbruk av disposisjonsfond. 

Ungdomsrådet ønsker å øke sin årlige pengepott til det dobbelte, som vil si kr. 100 000,-
Ungdomsrådet får så lite penger at vi ikke har mulighet til å gjennomføre det vi og ungdommen 
i kommunen ønsker. 

Kommunestyret viser til melding fra fellesrådet vedrørende plankostnader for kirke ved Tana 
bru. Administrasjonen må bistå med hjelp til å finne andre alternativer slik at prosessen kan 
videreføres, jf. formannskapets vedtak om at planene må synliggjøres innen 5 år. 



Side 31 av 36

PS 85/2013 Supplering av meddommere til Indre Finnmark tingrett

Saksprotokoll saksnr. 85/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

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

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag:

Meddommer: Jens Kristian Bønå

Fe/Ol v/Hartvik Hanen fremmet følgende forslag:

Meddommer: Ánde Trosten 

Votering
FSK innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Forslag fra H: Enstemmig vedtatt. 
Forslag Fra Fe/Ol: Enstemmig vedtatt. 

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

1. Jens Kristian Bønå
2. Ánde Trosten

PS 86/2013 Søknad om fritak fra politiske verv - Stig Herbjørn Torheim

Saksprotokoll saksnr. 86/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

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

Kommunestyret innvilger ikke Stig Herbjørn Torheim fritak fra sine politiske verv i helse- og 
omsorgsutvalget og i kommunestyret. 

Begrunnelsene som oppgis i søknaden er ikke tilstrekkelig nok for å kunne frita Torheim fra sine 
politiske verv.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret innvilger ikke Stig Herbjørn Torheim fritak fra sine politiske verv i helse- og 
omsorgsutvalget og i kommunestyret. 

Begrunnelsene som oppgis i søknaden er ikke tilstrekkelig nok for å kunne frita Torheim fra sine 
politiske verv.

PS 87/2013 Søknad om fritak som kommunestyrerepresentant - Tor Asle 
Varsi

Saksprotokoll saksnr. 87/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

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

Kommunestyret innvilger ikke Tor Asle Varsi fritak som kommunestyrerepresentant for AP for 
resten av valgperioden. 

Begrunnelsene som oppgis i søknaden er ikke tilstrekkelig nok for å kunne frita Varsi fra vervet 
som kommunestyrerepresentant.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret innvilger ikke Tor Asle Varsi fritak som kommunestyrerepresentant for AP for 
resten av valgperioden. 

Begrunnelsene som oppgis i søknaden er ikke tilstrekkelig nok for å kunne frita Varsi fra vervet 
som kommunestyrerepresentant.
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PS 88/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr. 88/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 19/2013 Møteplan for 2014
RS 20/2013 Notater fra revisjonen Vann og avløpsgebyrer 2012

Referatsakene tas til orientering.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Ordfører Frank M. Ingilæ orienterte:
- varaordfører er valgt inn FeFo styret 
- møteplanen for formannskapet vil måtte endres noe grunnet at møtekollisjon med møter i 

FeFo styret 

Kåre Breivik (H) orienterte:
- om notater fra revisjonen - Vann og avløpsgebyrer 2012

Ellen K. Saba (H) stilte spørsmål til rådmannen:
- spørsmål omkring forsøksordning om scooterløyper

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- svarte Ellen K. Saba. Krever reguleringsplan. Det kjøres heller en justeringssak via 

MLU.
- Veronika Blien (H) – 1.vara i KST, fast medlem i OKU, har flyttet og tapt sin valgbarhet
- om eiendomsskatt for Elkem, StyroNor og Meieriet
- KLP fra årsskiftet, må gjøres en del valg 

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering.
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PS 89/2013 Uttalelse om flytting av NRKs kontor

Saksprotokoll saksnr. 89/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Per Ivar Stranden, Sfp/NSR 
v/Ánde Trosten, SV v/Marit Bruland Varsi og Fe/Ol v/Hartvik Hansen: 

Uttalelse om flytting av NRK’s kontor

Deanu gielda – Tana kommune er sterkt i mot planene om å nedlegge NRK’s Vadsøkontor og 
samtidig tvangsflytte alle journalister og teknisk personale fra Vadsø til Alta.

Dette vil utvilsomt ramme dekninga av viktige samfunnsaktuelle saker fra hele Øst-Finnmark og 
vil gi inntrykk av at den østlige delen av vårt fylke ikke er like viktig som vestfylket. 

Det må og i denne sammenheng påpekses at Øst-Finnmark består av store landearealer og 
innbefatter kommunene Lebesby, Gamvik, Deantnu-Tana, Unjárga-Nesseby, Båtsfjord, 
Berlevåg, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger.

Det kan ikke aksepteres og Tana kommune ber om at NRK’s styrende organer og 
Kulturministeren tar disse signalene på alvor og tar grep i saken slik at vi kan få daglige 
sendinger både fra NRK Vadsø og NRK Alta.

Kommunen vil for øvrig gi sin støtte til uttalelsen fra Øst-Finnmark regionråd om ikke å flytte 
NRK’s kontor og arbeidsplasser fra Vadsø til Alta. 

Sendes:
Kulturministeren
Fylkeskommunen
NRK
Kommuner i Øst-Finnmark
Media

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Uttalelse om flytting av NRK’s kontor

Deanu gielda – Tana kommune er sterkt i mot planene om å nedlegge NRK’s Vadsøkontor og 
samtidig tvangsflytte alle journalister og teknisk personale fra Vadsø til Alta.
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Dette vil utvilsomt ramme dekninga av viktige samfunnsaktuelle saker fra hele Øst-Finnmark og 
vil gi inntrykk av at den østlige delen av vårt fylke ikke er like viktig som vestfylket. 

Det må og i denne sammenheng påpekses at Øst-Finnmark består av store landearealer og 
innbefatter kommunene Lebesby, Gamvik, Deantnu-Tana, Unjárga-Nesseby, Båtsfjord, 
Berlevåg, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger.

Det kan ikke aksepteres og Tana kommune ber om at NRK’s styrende organer og 
Kulturministeren tar disse signalene på alvor og tar grep i saken slik at vi kan få daglige 
sendinger både fra NRK Vadsø og NRK Alta.

Kommunen vil for øvrig gi sin støtte til uttalelsen fra Øst-Finnmark regionråd om ikke å flytte 
NRK’s kontor og arbeidsplasser fra Vadsø til Alta. 

Sendes:
Kulturministeren
Fylkeskommunen
NRK
Kommuner i Øst-Finnmark
Media

PS 90/2013 Uttalelse om Barnehus i Sør-Varanger

Saksprotokoll saksnr. 90/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 

Behandling
SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet følgende forslag på uttalelse:

Uttalelse Barnehus i Sør-Varanger 
Tana kommune støtter opprettelse av statlig Barnehus i Sør-Varanger.  Kommunen ser et økt 
behov for et slikt tilbud, og en slik etablering vil føre til nærhet og kortere reisetid for brukere i 
regionen. Ved å satse på å bygge opp denne faglige kompetansen i Øst-Finnmark setter man økt 
fokus på barns rettsikkerhet, økt fokus på vold og overgrep mot barn og økt fokus på 
forebyggende arbeid på dette feltet. I Sør-Varanger finnes det gode muligheter for å integrere 
den språklige kompetansen og kulturforståelsen både innenfor samisk, finsk og russisk i tilbudet 
på Barnehuset. Det kan også gi mulighet til etablering av et ambulerende tilbud. Tana kommune 
vil gjerne delta i den videre planleggingsprosessen.

Sendes Sør-Varanger kommune

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Uttalelse Barnehus i Sør-Varanger 
Tana kommune støtter opprettelse av statlig Barnehus i Sør-Varanger.  Kommunen ser et økt 
behov for et slikt tilbud, og en slik etablering vil føre til nærhet og kortere reisetid for brukere i 
regionen. Ved å satse på å bygge opp denne faglige kompetansen i Øst-Finnmark setter man økt 
fokus på barns rettsikkerhet, økt fokus på vold og overgrep mot barn og økt fokus på 
forebyggende arbeid på dette feltet. I Sør-Varanger finnes det gode muligheter for å integrere 
den språklige kompetansen og kulturforståelsen både innenfor samisk, finsk og russisk i tilbudet 
på Barnehuset. Det kan også gi mulighet til etablering av et ambulerende tilbud. Tana kommune 
vil gjerne delta i den videre planleggingsprosessen.

Sendes Sør-Varanger kommune

RS 19/2013 Møteplan for 2014

RS 20/2013 Notater fra revisjonen Vann og avløpsgebyrer 2012


