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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 27.02.2014
Tidspunkt: 10:00 – 18:30 

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
Tom Ivar Utsi 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
Per Magne Lille Medlem SV
Einar Johansen Medlem SP
Fred Johnsen Medlem SP
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Ansgar Aslaksen Medlem Fe/Ol
Rebeke Tapio Medlem Uavhengig repr.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Karen Inga Vars Medlem V
Jan Steinar Jessen Medlem H
Tor Asle Varsi Medlem AP
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
Brynly Ballari Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
John Øystein Jelti Tor Asle Varsi AP
Bjørn Breivik Jan Steinar Jessen H
Helge Samuelsen Brynly Ballari H
Terje Johan Ellila Karen Inga Vars V
Viktoria Nilsen Nancy Porsanger Anti SP
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Merknader
Ungdomsrådet var representert med Per Martin Ingilæ (møtte i PS 1-4/2014).

Sandra Lille (AP) ble før behandling av PS 6/2014 enstemmig innvilget permisjon grunnet at 
hennes barn kommer hjem fra skolen, fra kl. 15:00 og for resten av møtet. 

Rebeke Tapio (Uavh. repr) ble under behandling av PS 5/2014 enstemmig innvilget permisjon 
på grunn av mangel på barnepass, fra kl. 16:20 og for resten av møtet. 

Terje J. Ellila (V) ble under behandling av PS 5/2014 enstemmig innvilget permisjon på grunn 
av deltakelse på et annet møte for framlegging av regnskap, fra kl. 16:30 og for resten av møtet. 

Kåre Breivik (H) ble under behandling av PS 8/2014 enstemmig innvilget permisjon på grunn 
av deltakelse på annet møte, fra kl. 17:00 og for resten 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) Tone O. Kollstrøm (H) Per Ivar Stranden (AP)
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling
PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra 18.12.2013
PS 4/2014 Lovlighetskontroll - ny skole ved Tanabru 614

PS 5/2014 Salg av bygningen etter Austertana eldresenter 614
PS 6/2014 Overgang mellom gammelt institusjonstilbud og nye 

omsorgsboliger med heldøgns pleie - mulig etablering 
av midlertidig kommunal tilleggsbostøtte

243

PS 7/2014 Etablering av pilotprosjekt for å videreutvikle 
koplingen mellom handlingsdelen i kommuneplanens 
samfunnsdel og budsjett og økonomiplan

140

PS 8/2014 Etablering av frivilligsentral i Tana F08

PS 9/2014 Frisklivssentral - utviklingsarbeid 233
PS 10/2014 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet 033

PS 11/2014 Suppleringsvalg for Høyre 033
PS 12/2014 Suppleringsvalg for Høyre (1) 033

PS 13/2014 Referatsaker/Orienteringer - KST 270214 033
RS 1/2014 Lovlighetskontroll - Tana kommunestyres vedtak i sak 

82/2012 om inhabilitet
026

RS 2/2014 Nytt valgoppgjør for Høyre,  7. vara i kommunestyret 033

RS 3/2014 Nytt valgoppgjør for Høyre, 8. vara i kommunestyret 033

RS 4/2014 Protokoll fra Kontrollutvalget 16.12.2013 033
RS 5/2014 Uttalelse om flytting av NRKs kontor N63

PS 14/2014 Veinavn til hovedveistrekningene i Tana kommune L32
PS 15/2014 Uttalelse om støtte til Kystaskjonen

PS 16/2014 Høring: Forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 
nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i 
Tanavassdraget

PS 17/2014 Tvistesak om dekning av kostnader X G73
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PS 1/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

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

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak og endring i behandlingsrekkefølgen:

Tilleggsak:
PS 17/2014 Tvistesak om dekning av kostnader

Endring av behandlingsrekkefølgen:
PS 6/2014 behandles før PS 5/2014.

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende tilleggsforslag:

Viser til møte i oppvekst- og kulturutvalgets møte den 11.02.2014 der sak 5/2014 Veinavn til 
hovedveistrekningene i Tana kommune ble behandlet, der jeg foreslår at saken løftes opp til 
kommunestyre som sak. 

OKU-sak 5/2014 fra møte 11.02.14 løftes som sak til kommunestyret:
PS 14/2014 Veinavn til hovedveistrekningene i Tana kommune

SP v/Einar Johansen fremmet følgende tilleggsforslag:

PS 15/2014 Uttalelse om støtte til Kystaskjonen
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Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: 

PS 16/2014 Høring: Forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal 
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Votering
Forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra SP v/Fred Johnsen: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra SP v/Einar Johansen: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker og endring i behandlingsrekkefølgen:

Tilleggsaker:
PS 14/2014 Veinavn til hovedveistrekningene i Tana kommune

PS 15/2014 Uttalelse om støtte til Kystaskjonen
PS 16/2014 Høring: Forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal 

forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

PS 17/2014 Tvistesak om dekning av kostnader

Endring av behandlingsrekkefølgen:
PS 6/2014 behandles før PS 5/2014.

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra 18.12.2013

Saksprotokoll saksnr. 3/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

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

Protokoll fra 18.12.2013 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Per Ivar Stranden (AP) og Tone O. 
Kollstrøm (H).
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 18.12.2013 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Per Ivar Stranden (AP) og Tone O. 
Kollstrøm (H).

PS 4/2014 Lovlighetskontroll - ny skole ved Tanabru

Saksprotokoll saksnr. 4/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

Behandling
H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:

Kommunestyret tar lovlighetsklagen til følge og vil understreke følgende:

1. Kommunestyret erkjenner at saken om ny skole i sentrum ikke har vært tilstrekkelig 
utredet. Jfr. anbefalinger gitt av Utdanningsdirektoratet i rundskriv Udir – 2 – 2012.
Berørte parter som vil bli påvirket av ny sentrumsskole, og nedlegging av Seida skole 
har ikke fått avgitt uttalelse i saken. Jfr. det samme rundskriv.

2. Tidligere vedtak i hovedutvalg ang ny skole i sentrum er heller ikke fulgt opp av 
rådmannen, og fremlagt for kommunestyret, som en del av samlet beslutningsgrunnlag. 
Det vises til forslag PS 77/2013 – Godkjenning av saksliste

3. Kommunestyret prioriterer ny skole ved Tana bru. Det igangsettes et utredningsarbeid 
om et eget oppvekstsenter med alternativ lokalisering i området Tana bru, f.eks ved 
barnehagen, grusbanen i sentrum, som nå er frigjort som idrettsområde, eller andre 
aktuelle områder.

4. Utredningen skal ta utgangspunkt i elevtallsutviklingen i Seida skolekrets, vurdere 
klassedelingstall og nødvendig undervisningsressurser i oppvekstsenteret, samt andre 
forhold og krav i tilknytning til et slikt oppvekstsenter.

5. Med hensyn til den kommunale økonomi skal følgende trinnvise utbyggingstakt vurderes 
som en løsning:

a) Første byggefase skal gi plass til små- og mellomtrinnet.
b) Andre byggefase skal gi plass til ungdomstrinn og en svømmehall.
c) En samlet løsning for en felles grunnskole med klasse 1 – 10 som et byggetrinn.

6. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge forslag på nødvendige tiltak for Seida skole, 
og valg av undervisningsløsninger i de nåværende lokaler, i forhold til fremdriften i de 
tre nevnte byggefaser.
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7. De budsjettmessige konsekvenser av de foreslåtte punkter behandles i en senere 
budsjettregulering, så snart tallgrunnlaget foreligger for alternative byggefaser, og 
vurdering av tiltak for en gradvis nedtrapping for bruk av Seida skole, frem til det nye 
oppvekstsenteret ved Tana bru er klar til bruk.

H v/Kåre Breivik trakk sitt forslag.

H v/Kåre Breivik fremmet følgende fellesforslag fra V v/Terje J. Ellila, SV v/Per Magne Lille, 
SfP/NSR v/Solbjørg Ravna og H v/Kåre Breivik:

Kommunestyret tar lovlighetsklagen til følge og vil understreke følgende:
1. Kommunestyret erkjenner at saken om ny skole i sentrum ikke har vært tilstrekkelig 

utredet. Jfr. anbefalinger gitt av Utdanningsdirektoratet i rundskriv Udir – 2 – 2012.
Berørte parter som vil bli påvirket av ny sentrumsskole, og nedlegging av Seida skole 
har ikke fått avgitt uttalelse i saken. Jfr. det samme rundskriv.

2. Tidligere vedtak i hovedutvalg ang ny skole i sentrum er heller ikke fulgt opp av 
rådmannen, og fremlagt for kommunestyret, som en del av samlet beslutningsgrunnlag. 
Det vises til forslag PS 77/2013 – Godkjenning av saksliste

3. Kommunestyret prioriterer ny ungdomsskole ved Tana bru. 
Som en overgangsordning klargjøres kafeteria på flerbrukshallen som en midlertidig 
ordning for en ungdomsskole ved Tana bru. Også andre lokaliteter ved Tana bru må 
vurderes. 

4. Byggingen av ny ungdomsskole skal ta utgangspunkt i elevtallsutviklingen i Seida 
skolekrets, vurdere klassedelingstall og nødvendig undervisningsressurser, samt andre 
forhold og krav. 

5. Med hensyn til den kommunale økonomi skal følgende utbygging vurderes som en 
løsning: Lokaler til ungdomstrinnet som flyttes fra Seida skole til Tana bru

6. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge forslag på nødvendige tiltak for Seida skole, 
og valg av undervisningsløsninger i de nåværende lokaler, i forhold til fremdriften.

7. De budsjettmessige konsekvenser behandles i en senere budsjettregulering, så snart 
tallgrunnlaget foreligger.

8. En vurdering av kapasitetsbehovet for sentrum skole i forhold til forventet elevtall i noen 
tiår fram i tid fordelt på skolene i Tana både ved dagens skolestruktur, en eventuell 
samling av ungdomstrinnet og ved en eventuell ytterligere samling av grunnskolen 
utover ungdomstrinnet for de elevene som ikke forventes å gå på Deanu 
sámeskuvla/Tana sameskole. 

En vurdering av tomtevalg: 
  a) I tilknytning til flerbrukshallen (vedtatt plassering).
   b) Et annet alternativ som oppfyller kravene til en god skoleplassering hvor man tar   
         hensyn til eksisterende sameskole.
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Vurderingen må minst inneholde følgende elementer for hvert av tomtealternativene:
- Hvor lang tid det vil ta før skolen kan bygges
- Kostnad med hvert av alternativene
- Egnethet som skoletomt
- Innvirkning på fremtidig mulighet for svømmehall i tilknytning til   
   flerbrukshallen

Administrasjonen finner gode midlertidig løsning for ungdomstrinnet på Seida skole.

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

Kommunestyret kan ikke se at vedtak fattet i sak 84/2013 er ulovlig. Lovlighetskontrollen 
oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse uten oppsettende virkning.

Votering
Fellesforslaget ble satt opp mot forslag fra ordfører: Fellesforslaget falt med 10 mot 13 stemmer. 

Vedtak
Kommunestyret kan ikke se at vedtak fattet i sak 84/2013 er ulovlig. Lovlighetskontrollen 
oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse uten oppsettende virkning.

PS 5/2014 Salg av bygningen etter Austertana eldresenter

Saksprotokoll saksnr. 5/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 6/2014 i dagens møte. 

Rebeke Tapio (Uavh. repr.) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon på 
grunn av mangel på barnepass, fra kl. 16:20 og for resten av møtet. 

Terje J. Ellila (V) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon på grunn av 
deltakelse på et annet møte for framlegging av regnskap, fra kl. 16:30 og for resten av møtet. 

H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret ønsker ikke å gjennomføre et salg av Austertana Eldresenter i denne omgangen, 
men vil prioritere følgende løsning:

1. Salget av Austertana Eldresenter stilles i bero inntil 6 måneder.



Side 9 av 19

2. Kommunestyret ønsker å invitere bygdesamfunnet i Austertana til å vurdere 
overtakelse av eiendommen med bygningsmassen.

3. Dersom bygdesamfunnet ikke lykkes med en slik løsning innen fristen, vil 
kommunestyret gjennomføre salget i henhold til reglement for kjøp og salg av 
kommunale bygg. Saken blir da gitt ny behandling i kommunestyret. 
Formannskapet holdes løpende orientert om saken

Begrunnelse:
Kommunestyret ønsker at denne eiendommen gjøres tilgjengelig for bygda som 
en kompensasjon for tapte arbeidsplasser og tapt miljø for eldre hjemmeboende i 
bygda, samt tapt samlingspunkt ved jevnlige tilstelninger for pårørende og andre, 
i gjennom mange år.
Dette vil være å vise forståelse for det tapet som bygda preges av, og vil være et 
viktig bygdeutviklingstiltak i Tana. 

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Eiendommen Austertana eldresenter, gnr. 20 bnr. 104 blir ikke solgt nå, men blir utsatt som i 
vedtak sak 16.2013 der det står, salg av bygningsmassen utsettes til høsten 2014.

Kommunen annonserer salg av bygningsmassen medio juni hvor målet er salg i løpet av høsten 
2014. 

Formannskapets innstilling:

1. Eiendommen etter Austertana eldresenter, gnr 20 bnr 104 selges snarest mulig.
2. Innbo og løsøre som kommunen ikke tar med seg til andre bygg inngår i salget.
3. Salget gjennomføres i henhold til reglement for kjøp og salg av kommunale bygg.
4. Verdien av innbo og løsøre som inngår i salget benyttes til å finansiere den framforhandlede 

kompensasjonen til Austertana sanitetsforening og Austertana omsorgsforening.

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge:
Formannskapets innstilling: Falt med 4 mot 16 stemmer. 
Forslag fra H: Falt med 3 mot 17 stemmer.
Forslag fra SP: Vedtatt med 19 mot 1 stemme.

Vedtak
Eiendommen Austertana eldresenter, gnr. 20 bnr. 104 blir ikke solgt nå, men blir utsatt som i 
vedtak sak 16.2013 der det står, salg av bygningsmassen utsettes til høsten 2014.

Kommunen annonserer salg av bygningsmassen medio juni hvor målet er salg i løpet av høsten 
2014. 
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PS 6/2014 Overgang mellom gammelt institusjonstilbud og nye 
omsorgsboliger med heldøgns pleie - mulig etablering av midlertidig 
kommunal tilleggsbostøtte

Saksprotokoll saksnr. 6/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

Behandling
Saken ble behandlet før PS 5/2014 i dagens møte. 

Sandra Lille (AP) ble før behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet at hennes 
barn kommer hjem fra skolen, fra kl. 15:00 og for resten av møtet. 

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

1. Tana kommune oppretter kommunal bostøtte for beboere ved omsorgsboliger.

2. Den lokale bostøtten skal ta utgangspunkt i:
≠ ”netto inntekt” slik den framgår av siste tilgjengelige likningsoppgjør. I tillegg skal 

eventuell likvid formue hensyntas (bankinnskudd, sparefond etc). 
≠ eventuell bostøtte fra Husbanken.

Følgende utgifter legges til grunn:
≠ Husleie og kostnader til oppvarming og belysning.
≠ Tilleggskostnader beregnet etter gjeldende kommunale satser for fullstendige 

abonnementsordninger (all mat, praktisk bistand, forbruk og 
husholdningsprodukter, leie og vask av sengetøy og håndklær, samt vask av privat 
tøy).

3. Såfremt gjenstående inntekter, etter at utgiftene som nevnt over er trukket fra, blir mindre 
enn kr 30. 000,- pr år eller kr 2.500 pr måned, vurderer kommunen om beboeren er 
berettiget lokal bostøtte. Denne bostøtten er oppad begrenset til differansen mellom faktisk 
husleie og husbankens grense for beregning av bostøtte (p.t. 5.525).

4. Lokal bostøtte overføres kommunens omsorgsboliger og trekkes fra ved beregning av 
fakturagrunnlaget.

5. Det bevilges inntil kr 450.000 til formålet for budsjettåret 2014.

SP v/Viktoria Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag:

Tillegg til innstilling fra HOU:
Beløpet dekkes inn ved budsjettregulering i juni 2014. Beløpet innarbeides i økonomiplan i 
årene fremover.

Tillegg til pkt. 3 i HOU-innstilling:
Beløpet for kommunalt bostøtte indeksreguleres. 
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Votering
HOU-innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra SP: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tana kommune oppretter kommunal bostøtte for beboere ved omsorgsboliger.

2. Den lokale bostøtten skal ta utgangspunkt i:
≠ ”netto inntekt” slik den framgår av siste tilgjengelige likningsoppgjør. I tillegg skal 

eventuell likvid formue hensyntas (bankinnskudd, sparefond etc). 
≠ eventuell bostøtte fra Husbanken.

Følgende utgifter legges til grunn:
≠ Husleie og kostnader til oppvarming og belysning.
≠ Tilleggskostnader beregnet etter gjeldende kommunale satser for fullstendige 

abonnementsordninger (all mat, praktisk bistand, forbruk og 
husholdningsprodukter, leie og vask av sengetøy og håndklær, samt vask av privat 
tøy).

3. Såfremt gjenstående inntekter, etter at utgiftene som nevnt over er trukket fra, blir mindre 
enn kr 30. 000,- pr år eller kr 2.500 pr måned, vurderer kommunen om beboeren er 
berettiget lokal bostøtte. Denne bostøtten er oppad begrenset til differansen mellom faktisk 
husleie og husbankens grense for beregning av bostøtte (p.t. 5.525).

Beløpet for kommunalt bostøtte indeksreguleres. 

4. Lokal bostøtte overføres kommunens omsorgsboliger og trekkes fra ved beregning av 
fakturagrunnlaget.

5. Det bevilges inntil kr 450.000 til formålet for budsjettåret 2014.

Beløpet dekkes inn ved budsjettregulering i juni 2014. Beløpet innarbeides i økonomiplan i 
årene fremover.

PS 7/2014 Etablering av pilotprosjekt for å videreutvikle koplingen mellom 
handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel og budsjett og økonomiplan

Saksprotokoll saksnr. 7/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

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

Kommunestyret ønsker å etablere et pilotprosjekt for å videreutvikle koplingen mellom
handlingsdelen og budsjett og økonomiplan i et inngående samarbeid med nasjonal
planmyndighet, FOU-miljøer og fagmiljøer som har god kompetanse på kommunal planlegging.

Rådmannens forslag til tillegg:
Det søkes om skjønnsmidler fra fylkesmannen for formålet.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret ønsker å etablere et pilotprosjekt for å videreutvikle koplingen mellom
handlingsdelen og budsjett og økonomiplan i et inngående samarbeid med nasjonal
planmyndighet, FOU-miljøer og fagmiljøer som har god kompetanse på kommunal planlegging.

Det søkes om skjønnsmidler fra fylkesmannen for formålet.

PS 8/2014 Etablering av frivilligsentral i Tana

Saksprotokoll saksnr. 8/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

Behandling
Kåre Breivik (H) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon på grunn av 
deltakelse på annet møte, fra kl. 17:00 og for resten møtet. 

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

Tana kommune går innfor å etablere en frivilligsentral i kommunen.

Det avsettes kr 240 000 i 2014, i 2015 og i 2016 til tiltaket.

Kommunestyret gir fullmakt til Helse- og omsorgsutvalget for oversendelse av søknaden med 
vedleggene til Kulturdepartementet innen søknadsfristen for 2014.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende tilleggsforslag:

Beløpet på kr. 240 000,- dekkes inn ved budsjettregulering i juni-møtet. 

Votering
HOU-innstilling: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra SP: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune går innfor å etablere en frivilligsentral i kommunen.
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Det avsettes kr 240 000 i 2014, i 2015 og i 2016 til tiltaket.

Kommunestyret gir fullmakt til Helse- og omsorgsutvalget for oversendelse av søknaden med 
vedleggene til Kulturdepartementet innen søknadsfristen for 2014.

Beløpet på kr. 240 000,- dekkes inn ved budsjettregulering i juni-møtet. 

PS 9/2014 Frisklivssentral - utviklingsarbeid

Saksprotokoll saksnr. 9/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

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

Tana kommune bevilger kr. 100 000,- som kommunens egenandel til prosjektet. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune bevilger kr. 100 000,- som kommunens egenandel til prosjektet. 

PS 10/2014 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet

Saksprotokoll saksnr. 10/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

Behandling
Valgnemndas innstilling i saken utdelt i møtet. 

Valgnemndas leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet nemndas innstilling:

Kommunestyret oppnevner følgende faste møtefullmektiger til forliksrådet:

1. Einar Johansen
2. Håkon Henriksen
3. Terese Nyborg
4. Kjell Magne Iversen 

Funksjonstiden er til 31.12.2016. 
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret oppnevner følgende faste møtefullmektiger til forliksrådet:

1. Einar Johansen
2. Håkon Henriksen
3. Terese Nyborg
4. Kjell Magne Iversen 

Funksjonstiden er til 31.12.2016. 

PS 11/2014 Suppleringsvalg for Høyre

Saksprotokoll saksnr. 11/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

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

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Veronika Blien (H) for resten av 
valgperioden 2011-2015 slik:

Som nytt fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget for felleslisten H, V og FrP velges:
Anette Opdahl (H)

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Veronika Blien (H) for resten av 
valgperioden 2011-2015 slik:

Som nytt fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget for felleslisten H, V og FrP velges:
Anette Opdahl (H)
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PS 12/2014 Suppleringsvalg for Høyre (1)

Saksprotokoll saksnr. 12/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

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

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Bjørn Vidar Dalen (H) for resten av 
valgperioden 2011-2015 slik:

Som nytt fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget for felleslisten H, V og FrP velges:
Bjørn Breivik (H)

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Bjørn Vidar Dalen (H) for resten av 
valgperioden 2011-2015 slik:

Som nytt fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget for felleslisten H, V og FrP velges:
Bjørn Breivik (H)

PS 13/2014 Referatsaker/Orienteringer - KST 270214

Saksprotokoll saksnr. 13/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 1/2014 Lovlighetskontroll - Tana kommunestyres vedtak i sak 82/2012 om 
inhabilitet

RS 2/2014 Nytt valgoppgjør for Høyre,  7. vara i kommunestyret

RS 3/2014 Nytt valgoppgjør for Høyre, 8. vara i kommunestyret
RS 4/2014 Protokoll fra Kontrollutvalget 16.12.2013

RS 5/2014 Uttalelse om flytting av NRKs kontor

Referatsakene tas til orientering.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer: 
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Rådmann Jørn Aslaksen orienterte:
- om søkerlister til kommunalsjefer og kort om ansettelsesprosess

Orienteringen tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringen tas til orientering.

RS 1/2014 Lovlighetskontroll - Tana kommunestyres vedtak i sak 82/2012 om 
inhabilitet

RS 2/2014 Nytt valgoppgjør for Høyre,  7. vara i kommunestyret

RS 3/2014 Nytt valgoppgjør for Høyre, 8. vara i kommunestyret

RS 4/2014 Protokoll fra Kontrollutvalget 16.12.2013

RS 5/2014 Uttalelse om flytting av NRKs kontor

PS 14/2014 Veinavn til hovedveistrekningene i Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 14/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

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

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 
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PS 15/2014 Uttalelse om støtte til Kystaskjonen

Saksprotokoll saksnr. 15/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

Behandling
SP v/Einar Johansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Per Ivar Stranden og SP v/Einar 
Johansen: 

Støtte til kystaksjonen fra Tana kommunestyre

Langs kysten i Finnmark har vi en lang tradisjon for å si fra når ting utvikler seg i en annen 
retning enn befolkningen forventer.

Tana kommune vil støtte det enkelte kystsamfunns kamp, og den etablerte kystaksjonen for å få 
på land den fisk som gjennom trålkonsesjoner er gitt lokalsamfunnet.

Hvis Akerkonsernet og andre innehavere av konsesjoner ikke finner det lønnsomt å 
videreforedle fisken på land i Finnmark må konsesjonene inndras og gis til de som vil skape 
arbeidsplasser der konsesjonene er hjemmehørende.

Dersom leveringsforpliktelsene ikke blir overholdt, må kvoten som var tildelt tilbakeføres til det 
lokalsamfunnet det var ment til. Fiskekvota må legges igjen på kaikanten, om trålerne ikke 
oppfyller leveringsplikten. – Tana kommune kan aldri gi opp kampen for fiskeressursene som 
rettmessig tilhører Finnmark. Disse skal komme kysten og lokalbefolkningen til gode gjennom 
arbeidsplasser og verdiskaping både på sjø og land.

Sendes:
Media
Nærings- og kystdepartementet 
Stortingsrepresentanter fra Finnmark
Sametinget
Finnmark Fylkeskommune
Politiske partier på Stortinget 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Støtte til kystaksjonen fra Tana kommunestyre

Langs kysten i Finnmark har vi en lang tradisjon for å si fra når ting utvikler seg i en annen 
retning enn befolkningen forventer.

Tana kommune vil støtte det enkelte kystsamfunns kamp, og den etablerte kystaksjonen for å få 
på land den fisk som gjennom trålkonsesjoner er gitt lokalsamfunnet.
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Hvis Akerkonsernet og andre innehavere av konsesjoner ikke finner det lønnsomt å 
videreforedle fisken på land i Finnmark må konsesjonene inndras og gis til de som vil skape 
arbeidsplasser der konsesjonene er hjemmehørende.

Dersom leveringsforpliktelsene ikke blir overholdt, må kvoten som var tildelt tilbakeføres til det 
lokalsamfunnet det var ment til. Fiskekvota må legges igjen på kaikanten, om trålerne ikke 
oppfyller leveringsplikten. – Tana kommune kan aldri gi opp kampen for fiskeressursene som 
rettmessig tilhører Finnmark. Disse skal komme kysten og lokalbefolkningen til gode gjennom 
arbeidsplasser og verdiskaping både på sjø og land.

Sendes:
Media
Nærings- og kystdepartementet 
Stortingsrepresentanter fra Finnmark
Sametinget
Finnmark Fylkeskommune
Politiske partier på Stortinget 

PS 16/2014 Høring: Forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 
om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Saksprotokoll saksnr. 16/2014 i Kommunestyret - 27.02.2014 

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag: 

Utsettelse av høringsfrist – endringer til forskrift 4. februar 2011 nr. 119

Tana kommune ber Det kongelige klima- og miljødepartement om en forlenget høringsfrist til 
30. juni 2014. 

For å få en best mulig lokal demokratisk prosess til mulige endringer i forskriften er det behov 
for utsettelse av høringen. Dette vil berøre befolkningen langs hele vassdraget fra Tana til 
Karasjok. Dette berører også mange fiskeforeninger og bygdelag som trenger tid til en grundig 
behandling.

Sentrale myndigheter har et ansvar for å sikre at alle berørte parter og de to kommunene får 
muligheten til å komme med reelle høringsuttalelser. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Utsettelse av høringsfrist – endringer til forskrift 4. februar 2011 nr. 119
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Tana kommune ber Det kongelige klima- og miljødepartement om en forlenget høringsfrist til 
30. juni 2014. 

For å få en best mulig lokal demokratisk prosess til mulige endringer i forskriften er det behov 
for utsettelse av høringen. Dette vil berøre befolkningen langs hele vassdraget fra Tana til 
Karasjok. Dette berører også mange fiskeforeninger og bygdelag som trenger tid til en grundig 
behandling.

Sentrale myndigheter har et ansvar for å sikre at alle berørte parter og de to kommunene får 
muligheten til å komme med reelle høringsuttalelser. 

PS 17/2014 Tvistesak om dekning av kostnader


