
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 12.06.2014
Tidspunkt: 10:00 – 18:00

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
Tom Ivar Utsi Medlem AP
Astrid Johanna Kjølås Medlem SV
Kåre Breivik Medlem H
Ellen Kristina Saba Medlem H
Brynly Ballari Medlem H
Einar Johansen Medlem SP
Fred Johnsen Medlem SP
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Ansgar Aslaksen Medlem FE/OL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Rebeke Tapio MEDL UH
Tone Orvik Kollstrøm MEDL H
Karen Inga Vars MEDL V
Jan Steinar Jessen MEDL H
Liz Utsi MEDL AP
Tor Asle Varsi MEDL AP
Nancy Porsanger Anti MEDL SP
Per Ivar Stranden MEDL AP

  Sandra Lille           MEDL     AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
John Øystein Jelti Per Ivar Stranden AP
Johanne Daniloff Tor Asle Varsi AP
Cecilie Knibestøl Beravara Liz Utsi AP
Bjørn Breivik Jan Steinar Jessen H
Helge Samuelsen Tone Orvik Kollstrøm H
Terje Johan Ellila Karen Inga Vars V
Arnt Pettersen Rebeke Tapio FRP
Viktoria Nilsen Nancy Porsanger Anti SP



Merknader
Brynly Ballari (H) kunne ikke møte før kl. 13.00 p.g.a at han var på et annet møte.
Ballari møtte til behandling av sak 39/2014.

Sak 39/2014 – Regnskap og årsberetning ble behandlet under pause i sak 35/2014
(før sak 36/14,37/14 og 38/14). Etter behandlingen av denne saken fortsatte kommune-
styret behandlingen av sak 35/2014.

Solbjørg Ravna (SFP/NSR) og Helge Samuelsen (H) ble enstemmig valgt til å underskrive  
protokollen sammen med ordføreren.

 Astrid Johanna Kjølås (SV) møtte til sitt første møte i kommunestyret som fast 
representant for SV.

Det ble markert ett minutts stillhet over kommunestyrerepresentant Per Magne Lilles bortgang.

Kåre Breivik (H) søkte og fikk innvilget permisjon under behandling av sak 36/2014 (kl. 17.00).
– Forskrift om skuterløyper i Tana kommune, p.g.a. møteavtale/reisevirksomhet.

Cecilie K. Beravara (AP) søkte og fikk innvilget permisjon etter behandling av sak 36/2014 
 (kl. 17.45) p.g.a. hun har barn som ventet på henne.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Aslaug Iversen
Juhán Niillas Wigelius
Lars Smeland

Fra Ungdomsrådet møtte:

Sekretær
Tolk
Arealplanlegger

Kine Elise Haugen

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 Solbjørg Ravna Helge Samuelsen
Ordfører

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr



PS 29/2014 Godkjenning av innkalling
PS 30/2014 Godkjenning av saksliste

PS 31/2014 Godkjenning av protokoll fra 10.04.2014
PS 32/2014 Detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde 2010/117

PS 33/2014 Detaljregulering for Hearggeguolbba industriområde: 
Sluttbehandling

2011/1286

PS 34/2014 Detaljregulering for Bjørkelia Nordre, g/bnr. 37/14 og 
37/66 i Seida: Sluttbehandling

2011/2673

PS 35/2014 Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana 
bru - Skiippagurra: Sluttbehandling

2008/1614

PS 36/2014 Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad til 
Fylkesmannen om forskriftsendring.

2013/2319

PS 37/2014 Tiltak ved Deanu sámeskuvla før skolestart høsten 
2014

2013/2122

PS 38/2014 Finansiering vedtatt prosjekt 2013/2122
PS 39/2014 Regnskap og årsberetning 2013 2014/423

PS 40/2014 Årsberetning og særregnskap 2013 - TKE KF 2014/1409
PS 41/2014 Budsjettregulering 2014 - TKE KF 2014/1410

PS 42/2014 Folkehelse i Tana 2014-2016 - kunnskapsgrunnlaget 2014/159
PS 43/2014 Folkehelseplan 2014-2016 2014/159

PS 44/2014 Referatsaker/Orienteringer - KST 120614 2014/179
RS 8/2014 Opprykk til fast representant i kommunestyret 2014/1356

PS 29/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 29/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

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

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.



PS 30/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 30/2014  i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

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

Sakslista godkjennes med følgende:

Sak 39/2014- Regnskap og årsberetning 2013 behandles rett etter lunsj.

Høyre v/Kåre Brevik fremmet følgende forslag:

Sak 40/2014 – Årsberetning og særregnskap 2013 TKE KF utsettes inntil det foreligger et 
revidert årsregnskap, revisjonsrapport og er behandlet av kontrollutvalget.

Votering

Ordførerens forslag: Enstemmig vedtatt.
Høyres forslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes med følgende:

Sak 39/2014 - Regnskap og årsberetning 2013 behandles rett etter lunsj.

Sak 40/2014 – Årsberetning og særregnskap 201 TKE KF utsettes inntil det foreligger et 
revidert årsregnskap, revisjonsrapport og er behandlet av kontrollutvalget.

PS 31/2014 Godkjenning av protokoll fra 10.04.2014

Saksprotokoll saksnr. 31/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

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

Protokoll av 10.04.2014 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak

Protokoll av 10.04.2014 godkjennes.

PS 32/2014 Detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde

Saksprotokoll saksnr.  32/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Hartvik Hansen (FE/OL) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det utredes og lages en gangvei ved oaivvuš/utløpet dersom dette er mulig.

Hartvik Hansen (FE/OL) trakk forslaget.

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for 
Harrevann friluftsområde.

Votering

Ordførerens forslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for 
Harrevann friluftsområde.

PS 33/2014 Detaljregulering for Hearggeguolbba industriområde: 
Sluttbehandling

Saksprotokoll saksnr. 33/2014  i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets vedtak som vedtak i saken:

Tana kommune vedtar Detaljregulering for Hearggeguolbba industriområde. Plankartet 
revideres og oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 
planregister i samråd med Statens Kartverk.

Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter 



naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.2 side 11.

Høyre v/Ellen K. Saba fremmet følgende tilleggsforslag:

For å imøtekomme Statens Vegvesen i sin innsigelse datert 11.06.14 anbefaler Tana 
kommunestyre å utvide 60 km sonen fra sentrum og forbi det ny regulerte industriområdet 
”Heargeguolbba”.

Votering

Rådmannens forslag til vedtak: Vedtaket falt enstemmig.
Ordførerens forslag: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Høyre: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana kommune vedtar Detaljregulering for Hearggeguolbba industriområde. Plankartet 
revideres og oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 
planregister i samråd med Statens Kartverk.

Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.2 side 11.

For å imøtekomme Statens Vegvesen i sin innsigelse datert 11.06.14 anbefaler Tana 
kommunestyre å utvide 60 km sonen fra sentrum og forbi det ny regulerte industriområdet 
”Heargeguolbba”.

PS 34/2014 Detaljregulering for Bjørkelia Nordre, g/bnr. 37/14 og 37/66 i 
Seida: Sluttbehandling

Saksprotokoll saksnr. 34/2014  i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets vedtak som vedtak i saken:

Tana kommune vedtar Detaljregulering for Bjørkelia Nordre. Plankartet revideres og 
oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister i 
samråd med Statens Kartverk.

Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.9 side 22-24.

Tillegg:



Trafikksikkerhet:
Busslommer/snuplass for skolebarna må være med i reguleringsplanen.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana kommune vedtar Detaljregulering for Bjørkelia Nordre. Plankartet revideres og 
oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister i 
samråd med Statens Kartverk.

Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.9 side 22-24.

Tillegg:

Trafikksikkerhet:
Busslommer/snuplass for skolebarna må være med i reguleringsplanen.

PS 35/2014 Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru -
Skiippagurra: Sluttbehandling

Saksprotokoll saksnr.  35/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Høyre v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til vedtak med følgende endringer i:

Pkt. 3) Det framtidige boligområdet B04 innenfor det gamle massetaket i Seida 

Alternativ b: Opprettholdes som eksisterende friluftsområde.

PLANBESTEMMELSER:

§ 4 Andre typer bebyggelse og anlegg

4.1 Fritidsbebyggelse
Det stilles krav om reguleringsplan for ny og vesentlig utvidelse av eksisterende 
fritidsbebyggelse innenfor planområdet. De tradisjonelle laksehyttene omfattes IKKE av denne 
bestemmelsen.  Hensikten er å unngå at fritidsbebyggelse kommer i konflikt med framtidig 
utvikling i sentrumsområdet.



§ 7 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)
§ 7. 1 UTGÅR
(7.1. Innenfor LNFR-områdene tillates ingen bygge- eller anleggstiltak uten at det skjer som 
ledd i stedbunden næring).

§ 9 Bruk og vern av vassdrag
…………………..
9.3 Langs alle elver og bekker innenfor planområdet skal det opprettholdes et belte med naturlig
forekommende vegetasjon (kantvegetasjon). Beltet skal ha følgende bredde for de ulike
vassdragene innenfor planområdet:
Tanaelva - hovedvassdraget: 25 m
Sideelvene: Luovvtejohka og Lišmmajohka og andre småelver og bekker: 10 m

§ 10 Juridisk virkning
………………….
10.2 Reguleringsplanene innenfor planområdet skal fortsatt gjelde. Der reguleringsplanene 
strider mot den nye delplanen med vedtatte endringer, går delplanen foran reguleringsplanene.

PLANBESKRIVELSE

Grusbanen (SEN) (40 boenheter)
Kommunen har startet omregulering av Tana bru sentrum med grusbanen. Det er ikke tatt
stilling til bruken av dette arealet, men det er mulig at deler av arealet i skråningene som er
sørvendt, kan reguleres til konsentrert boligbebyggelse med rom for 20 – 60 boenheter.

Alternativt bør det vurderes å få etablert et grøntområde for park og leke/aktivitetsarealer 
i samme område. En slik «grønn lunge» vil gi en merverdi for barnehagen, 
handelsnæringen og beboere i hele sentrumsområdet. 

4.1.2.2 Laksehytter

Andre avsnitt endres slik: (Overstreket tekst utgår)
Behovet for laksehytter er redusert i og med at mobiliteten i dag er så mye større enn tidligere.
Det er kun i den korte drivgarnssesongen at laksehytter blir brukt direkte i tilknytning til
fisket. 
Tana kommune har derfor konkludert med at nye laksehytter ikke fortsatt bør tillates, og at
slike byggverk bør behandles på lik linje med fritidshytter, men tilknyttes en stedbunden 
næring.

De to siste avsnitt i samme kapittel som foreslått.

4.1.7 Idrettsanlegg
Tillegg til nest siste avsnitt:

Kommunestyret ber Oppvekst- og kulturutvalget sammen med idrettsrådet om å starte opp en 
debatt om hvordan hele området skal utvikles i årene fremover. Fra området ved 
naturgressbanen til området fra alpinbakken, lysløypa og boligfeltet i Sieiddájohguolbba. Målet 
er å få en helhetlig plan for det nevnte område. Det vurderes også bruk av eksterne ressurser 
innen landskapsplanlegging til skole og idrettsformål.



Høyre v/Kåre Breivik trakk forslaget, og fremmet følgende nytt forslag sammen med 
Senterpartiet:

Formannskapets innstilling til vedtak med følgende endringer i:

Pkt. 3) Det framtidige boligområdet B04 innenfor det gamle massetaket i Seida 
Det etableres en kombinert løsning med et passende antall boliger, som også 
ivaretar ønsket om et friluftsområdet på de resterende arealer.

PLANBESTEMMELSER:

§ 4 Andre typer bebyggelse og anlegg
4.1 Fritidsbebyggelse
Det stilles krav om reguleringsplan for ny og vesentlig utvidelse av eksisterende 
fritidsbebyggelse
innenfor planområdet. De tradisjonelle laksehyttene omfattes IKKE av denne bestemmelsen. 
Hensikten er å unngå at fritidsbebyggelse kommer i konflikt med framtidig utvikling i 
sentrumsområdet.

§ 7 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)
§ 7. 1 UTGÅR
(7.1. Innenfor LNFR-områdene tillates ingen bygge- eller anleggstiltak uten at det skjer som 
ledd
i stedbunden næring).

§ 9 Bruk og vern av vassdrag
…………………..
9.3 Langs alle elver og bekker innenfor planområdet skal det opprettholdes et belte med naturlig
forekommende vegetasjon (kantvegetasjon). Beltet skal ha følgende bredde for de ulike
vassdragene innenfor planområdet:
Tanaelva - hovedvassdraget: 25 m
Sideelvene: Luovvtejohka og Lišmmajohka og andre småelver og bekker: 10 m



§ 10 Juridisk virkning
………………….
10.2 Reguleringsplanene innenfor planområdet skal fortsatt gjelde. Der reguleringsplanene 
strider
mot den nye delplanen med vedtatte endringer, går delplanen foran reguleringsplanene.

PLANBESKRIVELSE

Grusbanen (SEN) (40 boenheter)
Kommunen har startet omregulering av Tana bru sentrum med grusbanen. Det er ikke tatt
stilling til bruken av dette arealet, men det er mulig at deler av arealet i skråningene som er
sørvendt, kan reguleres til konsentrert boligbebyggelse med rom for 20 – 60 boenheter.

Alternativt bør det vurderes å få etablert et grøntområde for park og leke/aktivitetsarealer 
kombinert med forretningsarealer i samme område. En slik «grønn lunge» vil gi en 
merverdi for barnehagen, handelsnæringen og beboere i hele sentrumsområdet. 

4.1.2.2 Laksehytter
Andre avsnitt endres slik: (Overstreket tekst utgår)
Behovet for laksehytter er redusert i og med at mobiliteten i dag er så mye større enn tidligere.
Det er kun i den korte drivgarnssesongen at laksehytter blir brukt direkte i tilknytning til
fisket. 
Tana kommune har derfor konkludert med at nye laksehytter ikke fortsatt bør tillates, og at
slike byggverk bør behandles på lik linje med fritidshytter, men tilknyttes en stedbunden 
næring.

De to siste avsnitt i samme kapittel som foreslått.

4.1.7 Idrettsanlegg
Tillegg til nest siste avsnitt:

Kommunestyret ber Oppvekst- og kulturutvalget sammen med idrettsrådet om å starte opp en 
debatt om hvordan hele området skal utvikles i årene fremover. Fra området ved 
naturgressbanen til området fra alpinbakken, lysløypa og boligfeltet i Sieiddájohguolbba. Målet 
er å få en helhetlig plan for det nevnte område. Det vurderes også bruk av eksterne ressurser 
innen landskapsplanlegging til skole og idrettsformål.



Fellesforslag fra Felleslista-Oktasašlistu, SV, SFP/NSR, AP og SV:

Med hjemmel i pbl § 11-15 vedtar Tana kommune Kommunedelplan for sentrumsområdet 
Luftjok – Tana bru – Skiippagurra med følgende justeringer og endringer:

1. Som innstilling fra formannskapet
2. Innsigelsen fra Fylkesmannen tas til følge.  Det framtidige utmarksområdet i 

Lismajohkka massetak, R3, reduseres til området øst for høgspentlinja dvs. omrrådet 
som det allerede er varslet regulering av.  Det øvrige arealet legges ut til LNFR-formål 
uten hensynssone reindrift.

3. Som innstilling fra formannskapet.
4. § 7.2 Tillegg: LNFR – B09 – Kan bebygges med 4 boliger. Ytterligere behov krever 

reguleringsplan.
5. Som pkt. 4 i innstillingen til formannskapet.

Solbjørg Ravna (SFP/NSR) ba kommunestyret vurdere hennes habilitet da hun har søkt og fått 
tomt på LNFR – B09.

Etter redegjørelse av rådmannen er ikke Ravna inhabil, jfr. kommunelovens § 40 3.b.

Votering
Kommunestyret erklærte enstemmig Solbjørg Ravna (SFP/NSR) til å være habil til å være med 
på behandling av saken.

Det ble foretatt punktvis votering over forslaget til Høyre og Senterpartiet:

Pkt. 3):  Falt med 9 mot 13 stemmer
§ 4 Andre typer bebyggelse og anlegg: Falt med 9 mot 13 stemmer
§ 7 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)
§ 7. 1 Utgår: Falt med 9 mot 13 stemmer
§ 9 Bruk og vern av vassdrag: Falt med 10 mot 12 stemmer
§ 10 Juridisk virkning: Falt med 10 mot 12 stemmer
Planbeskrivelse - Grusbanen (SEN) (40 boenheter): Vedtatt med 21 mot 1 stemmer.
4.1.2.2 Laksehytter: Falt med 9 mot 13 stemmer
4.1.7 Idrettsanlegg - Tillegg til nest siste avsnitt: Vedtatt med 12 mot 10 stemmer.

Endret innstilling fra rådmannen: Falt enstemmig.

Fellesforslaget fra Felleslista-Oktasašlistu, SV, SFP/NSR, AP og SV: Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Tana kommune Kommunedelplan for 
sentrumsområdet Luftjok - Tana bru – Skiippagurra med følgende justeringer og endringer:

1. Det framtidige industriområdet I 2 i Vestre Seida tas ut av planen og legges ut som 
hensynssone reindrift.

2. Innsigelsen fra Fylkesmannen tas til følge.  Det framtidige utmarksområdet i 
Lismajohkka massetak, R3, reduseres til området øst for høgspentlinja dvs. omrrådet 
som det allerede er varslet regulering av.  Det øvrige arealet legges ut til LNFR-formål 
uten hensynssone reindrift.

3. Det framtidige boligområdet B04 innenfor det gamle massetaket i Seida 
Alternativ a: Opprettholdes som framtidig utbyggingsområder

4. § 7.2 Tillegg: LNFR – B09 – Kan bebygges med 4 boliger. Ytterligere behov krever          
reguleringsplan.

5. Plankartet revideres og oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for 
arealplan og digitalt planregister i samråd med Statens Kartverk.

PLANBESKRIVELSE

Grusbanen (SEN) (40 boenheter)
Kommunen har startet omregulering av Tana bru sentrum med grusbanen. Det er ikke tatt
stilling til bruken av dette arealet, men det er mulig at deler av arealet i skråningene som er
sørvendt, kan reguleres til konsentrert boligbebyggelse med rom for 20 – 60 boenheter.

Alternativt bør det vurderes å få etablert et grøntområde for park og leke/aktivitetsarealer 
kombinert med forretningsarealer i samme område. En slik «grønn lunge» vil gi en 
merverdi for barnehagen, handelsnæringen og beboere i hele sentrumsområdet. 

4.1.7 Idrettsanlegg
Tillegg til nest siste avsnitt:

Kommunestyret ber Oppvekst- og kulturutvalget sammen med idrettsrådet om å starte opp en 
debatt om hvordan hele området skal utvikles i årene fremover. Fra området ved 
naturgressbanen til området fra alpinbakken, lysløypa og boligfeltet i Sieiddájohguolbba. Målet 
er å få en helhetlig plan for det nevnte område. Det vurderes også bruk av eksterne ressurser 
innen landskapsplanlegging til skole og idrettsformål.

PS 36/2014 Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad til 
Fylkesmannen om forskriftsendring.

Saksprotokoll saksnr. 36/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling



Senterpartiet v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Går inn for forslaget fra Austertana Scooterklubb når det gjelder løypene i Austertana.
Kommunen og scooterklubben jobber videre med traseene.
Saken utsettes.

Votering:

Utsettelsesforslaget fra SP: Falt med 17 mot 5 stemmer 

Høyre v/ Ellen Kristina Saba fremmet følgende forslag:

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)

Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen 
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215 - vestover på nordsiden 
av Spierkovárri ( Gamle vannverksdalen) - sørover i dalbunnen til kraftlinjen-etter 
kraftlinja til Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassájávri- vest til Geassájávri 
(Sommervann)- sør for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for 
Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalat-
vestover mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til kraftlinja-
etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis.

Løype 6 D (Mellom løype5 og 6A, øst for Geassájávri )
Kommunestyret vedtar å fjerne denne løypa da den ikke blir brukt av befolkningen ( 8-10 km).

Løype 10A (Austertana – Ridovei bru).

Flytte løype 10A, over til andre siden av Cammajokdalen. Løypa går over bekk/elv, deretter går 
løypa på egnet sted opp til gammel traktorvei/sti, og følger denne ned til Geaidnojohka -deretter 
følger løypen på FEFO grunn ned til avkjørsel, og blir tilknyttet løype 10C. 
løype langs fjordbunn til Bil og Maskin opprettholdes som tidligere.

Løype 13 og 10C (Austertana)

Endres ikke. Disse løypene skal ikke utgå fra forskriften.

Løype 13 - 13 B. Løype 13 mellom Luftjok og Austertana.

Løypen starter ved at den svinger av fra løype 13B, ved Juleelva. Deretter går den langs FEFO 
grunn til privat eiendom Gnr/bnr. 30/71, og 30/53 for så å krysse offentlig veg mot FEFO grunn. 
Den skal deretter følge veg inn mot privat bolig på eiendom 30/69, men svinger av langs sti før 
privat boligen på 30/69. Etter at den har svingt inn på en sti, følges den mot Hanaelv, når løypa 
er kommet til Hanaelv så kommer den inn på løype 13. Her blir løype 13 og 13B knyttet 
sammen, og endret i forhold til tidligere løype. Her legges den om til å følge gjerdet ved privat 
eiendom 30/14, men på FEFO grunn opp mot løype 13 igjen. Der vil den nye løypen opp 
Hanadalen starte, med å følge gammel sti/kraftlinje opp mot eiendom 30/12. Før løypen kommer 
til eiendom 30/12, så kommer det en løype fra tidligere trase langs Hanaveien inn på det nye 
løypevalget. Etter at løypene er samlet skal de gå rundt eiendom 30/12 for så å komme inn på 



kraftlinje trase, den vil følge kraftlinjen opp til eiendom 31/63. Løypen krysser eiendom 31/63, 
og deretter komme inn på tidligere trase til løype 13. Her er det ment at løypen skal følge 
tidligere brukt trase opp til Hanavann, og ned til øverst i Luftjokdalen. 

Ny løype fra Šuoššjohka til Geassájávri
Fra Šuoššjohka og sørover til Nissojávri, over Nissojávri og derfra videre sørover til 
Geassájávri, til eksisterende løype 6A ( Rustefielbma- Geassájávri).

Ny løype til Bil og maskin. Utvidelse av løype 10C. 
Økning av løype 10C, løype 10C går i dag fra Gammelvei til Cammajok langs FV 282. Ved å 
forlenge løype10C, fra krysset til skolen. Så fortsetter løype 10C på FEFO grunn 27/1 langs 
FV282 til eiendom 27/28, deretter følger den FV 282 til Julaelv bru. Etter brua krysser den 
RV890, for så å følge RV 890 på FEFO grunn 31/1 opp til Bil og Maskin.

Merknad
Tana kommunestyre ønsker at lokalkunnskaper skal ligge til grunn når man merker 
scooterløyper, derfor er det viktig å samarbeide med eventuelle lag og foreninger om merking av 
scooterløypene i hele Tana.

Fellesforslag fra AP, Felleslista – Oktasašlistu, SV og Sámealbmot Bellodat/NSR Deatnu -  
Samefolkets Parti/NSR Tana:

Skutertraseene vedtas videreført for 2014 og 2015 slik innstillingen fra MLU er.  Tana 
kommune vedtar at scooterløype 10A, 13 13B og 10C skal innarbeides med nødvendige 
omlegginger av traseene slik at de kan tas i bruk fra høsten 2014.  Det vises til forslag om 
omkjøring/mindre omlegginger fra bygdelaget og scooter og fritidslaget i Austertana for gode 
løsninger slik at tidligere løypetraseer igjen kan tas i bruk og benyttes som tidligere.

Tana komune vil innen en 2 års periode arbeide videre med Arcric trail løypa og øvrige andre 
traseer for å gjøre det mest hensiktmessig og i forhold til sikkerheten i løypene.

Justeringer, alternative vårtraseer, ønsker som må tas med og utredes mer og vurderes av 
MLU.

-Alleknjarg traseen,  alternativ rundkjøring som ikke forlenger traseen nevneverdig, jfr. 
Befaring av 09.04.2005.  Det må og utredes en sikrere alternativ trase når reinsdrifta har rein 
på Seiboš.

-Masjoktraseen

-Sirma alternativ trase bl.a. over Urraoaivi, jfr vedtak i MLU til forskriften.

-Båteng, noen korte avstikkertraseer og innlemme tidligere tilbringer til Hillagurra –
Giessajávriløypa.  Lokalt er det og ytret ønske om noen korte avvstikkertraseer.

Høyre v/ Ellen Kristina Saba trakk forslaget, og fremmet følgende nytt forslag:



Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen 
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215 - vestover på 
nordsiden av Spierkovárri ( Gamle vannverksdalen) - sørover i dalbunnen til 
kraftlinjen-etter kraftlinja til Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassájávri- vest til 
Geassájávri (Sommervann)- sør for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 
500 meter sør for Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av 
Mohkeluobbalat- vestover mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)-
sørvest til kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis.

Løype 6 D (Mellom løype5 og 6A, øst for Geassájávri )
Kommunestyret vedtar å fjerne denne løypa da den ikke blir brukt av befolkningen ( 8-10 km).

Løype 7 ( Ifjordfjellet)
Denne løypa søkes endret til å starte fra Gilaš- Storelva. Denne endringa vil forkorte strekningen 
med ca 8 km.

Løype 10A (Austertana – Ridovei bru).

Flytte løype 10A, over til andre siden av Cammajokdalen. Løypa går over bekk/elv, deretter går 
løypa på egnet sted opp til gammel traktorvei/sti, og følger denne ned til Geaidnojohka -deretter 
følger løypen på FEFO grunn ned til avkjørsel, og blir tilknyttet løype 10C. 
løype langs fjordbunn til Bil og Maskin opprettholdes som tidligere.

Løype 13 og 10C (Austertana)

Endres ikke. Disse løypene skal ikke utgå fra forskriften.

Løype 13 - 13 B. Løype 13 mellom Luftjok og Austertana.

Løypen starter ved at den svinger av fra løype 13B, ved Juleelva. Deretter går den langs FEFO 
grunn til privat eiendom Gnr/bnr. 30/71, og 30/53 for så å krysse offentlig veg mot FEFO grunn. 
Den skal deretter følge veg inn mot privat bolig på eiendom 30/69, men svinger av langs sti før 
privat boligen på 30/69. Etter at den har svingt inn på en sti, følges den mot Hanaelv, når løypa 
er kommet til Hanaelv så kommer den inn på løype 13. Her blir løype 13 og 13B knyttet 
sammen, og endret i forhold til tidligere løype. Her legges den om til å følge gjerdet ved privat 
eiendom 30/14, men på FEFO grunn opp mot løype 13 igjen. Der vil den nye løypen opp 
Hanadalen starte, med å følge gammel sti/kraftlinje opp mot eiendom 30/12. Før løypen kommer 
til eiendom 30/12, så kommer det en løype fra tidligere trase langs Hanaveien inn på det nye 
løypevalget. Etter at løypene er samlet skal de gå rundt eiendom 30/12 for så å komme inn på 
kraftlinje trase, den vil følge kraftlinjen opp til eiendom 31/63. Løypen krysser eiendom 31/63, 
og deretter komme inn på tidligere trase til løype 13. Her er det ment at løypen skal følge 
tidligere brukt trase opp til Hanavann, og ned til øverst i Luftjokdalen. 

Ny løype fra Šuoššjohka til Geassájávri
Fra Šuoššjohka og sørover til Nissojávri, over Nissojávri og derfra videre sørover til 
Geassájávri, til eksisterende løype 6A ( Rustefielbma- Geassájávri).

Ny løype til Bil og maskin. Utvidelse av løype 10C. 



Økning av løype 10C, løype 10C går i dag fra Gammelvei til Cammajok langs FV 282. Ved å 
forlenge løype10C, fra krysset til skolen. Så fortsetter løype 10C på FEFO grunn 27/1 langs 
FV282 til eiendom 27/28, deretter følger den FV 282 til Julaelv bru. Etter brua krysser den 
RV890, for så å følge RV 890 på FEFO grunn 31/1 opp til Bil og Maskin.

Merknad
 Tana kommunestyre ønsker at lokalkunnskaper skal ligge til grunn når man merker 

scooterløyper, derfor er det viktig å samarbeide med eventuelle lag og foreninger om 
merking av scooterløypene i hele Tana.

 Kommunestyret vedtar å utrede ny løypetrase ( i Polmak) Tanaelva- Vuohppejávri. 

Kåre Breivik (H) søkte og fikk innvilget permisjon under behandling av denne saken
(kl. 17.00).

Felleslista–Oktasašlistu v/Hartvik Hansen trakk fellesforslaget, og fremmet et nytt følgende 
fellesforslag fra Arbeiderpartiet,  Felleslista-Oktasašlistu, SP, SFP/NSR, og SV:

1. Skutertraseene vedtas videreført og forskriftsfestet slik innstillingen fra MLU er.
Tana kommune vedtar at scooterløypene 10A, 13, 13B og 10C skal innarbeides med 
nødvendige omlegginger av traseene.  Det vises til forslag om omkjøring/mindre 
omlegginger fra bygdelaget og Austertana Scooter og fritidslag for gode løsninger slik at 
tidligere løypetraseer fortsatt kan brukes.

2. Tana kommune vil innen en 2 års periode arbeide videre med Arctic trail løypa og øvrige 
andre traseer for å gjøre de mest hensiktmessige og i forhold til sikkerheten i løypene.

3. Mulige justeringer, alternative vårtraseer og ønske om nye traseer må utredes mer og 
vurderes av MLU etter innspill fra innbyggerne.

FrP v/Arnt Pettersen fremmet følgende forslag:

Alle løyper med tilknytning til Austertana blir som i dag.  Ved evt. problemer med løypenettet i 
Austertana, kommer kommunen og Austertana Scooter og fritidslag sammen om felles 
problemløsning og evt. omlegging av traseene.  Ingen løypemeter forsvinner i bygda.  Løypene 
forskriftsfestes.

Votering
Forslaget fra Høyre: Vedtatt med 11 mot 10 stemmer.
Forslaget FrP: Forslaget falt med 11 mot 10 stemmer.
MLU’s innstilling: Enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Felleslista-Oktasašlistu, SP, SFP/NSR, og SV falt.

Vedtak



1. Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende Forskrift om
snøskuterløyper, Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48) 
(endringer i gjeldende forskrift er merket med fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv). 
Løyper hvor det ikke er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor. 

Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnjušjávri

Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over 
E6- opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover 
langs skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til 
Gurtejávri nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover 
til Gaskamuš Lavdnjušjávri- Bajimuš Lavdnjušjávri (gjeldende trase).

Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over 
E6- opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til 
Juvrritjàvri- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávri-
nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til 
Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).

Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)
Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og 
kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkkejávrit etter 
etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri 
og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávri-
over høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved 
Gurteluoppal.

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen 
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215 - vestover på 
nordsiden av Spierkovárri ( Gamle vannverksdalen) - sørover i dalbunnen til 
kraftlinjen-etter kraftlinja til Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassájávri- vest til 
Geassájávri (Sommervann)- sør for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 
500 meter sør for Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av 
Mohkeluobbalat- vestover mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)-
sørvest til kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis.

Løype 6 D (Mellom løype5 og 6A, øst for Geassájávri )
Kommunestyret vedtar å fjerne denne løypa da den ikke blir brukt av befolkningen ( 8-10
km).

Løype 7 ( Ifjordfjellet)
Denne løypa søkes endret til å starte fra Gilaš- Storelva. Denne endringa vil forkorte 
strekningen med ca 8 km.

Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik.

Løype 9 (Tanaelva)



Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass 
ved Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.

Løype 10A (Austertana – Ridovei bru).

Flytte løype 10A, over til andre siden av Cammajokdalen. Løypa går over bekk/elv, deretter 
går løypa på egnet sted opp til gammel traktorvei/sti, og følger denne ned til Geaidnojohka -
deretter følger løypen på FEFO grunn ned til avkjørsel, og blir tilknyttet løype 10C. 
løype langs fjordbunn til Bil og Maskin opprettholdes som tidligere.

Løype 10 A (Čámmájohka- Hearrágorsa)
Resterende deler av løype 10 A slås sammen med løype 13 i Austertana: 
Fra utløp av Čammájohka- langs fjordbunnen til Bil og Maskin- felles trasé med 13 B 
til Hánájohka- videre østover til Hearrágorsa.  

Løype 10 B (Riidoveai- Geresjávri)
Deler av løype 10 A utgår og slås sammen med 10 BØ: 
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Riidovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé 
med 13 B i 1,4 km- vestover nord for Loamoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre 
sørover langs Čammájohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken. Avstikker 
Mielkeveaijohka til Mielkeveaijávri.

Løype 10 C i gjeldende forskrift utgår 

Ny løype til Bil og maskin. Utvidelse av løype 10C. 

Økning av løype 10C, løype 10C går i dag fra Gammelvei til Cammajok langs FV 282. Ved 
å forlenge løype10C, fra krysset til skolen. Så fortsetter løype 10C på FEFO grunn 27/1 
langs FV282 til eiendom 27/28, deretter følger den FV 282 til Julaelv bru. Etter brua krysser 
den RV890, for så å følge RV 890 på FEFO grunn 31/1 opp til Bil og Maskin.

Løype 13 og 10C (Austertana) 

Endres ikke. Disse løypene skal ikke utgå fra forskriften.

Løype 13 (Luftjok- Boatka)

Fra Tanalelva via Søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Boatka. 

Løype 13 - 13 B. Løype 13 mellom Luftjok og Austertana.

Løypen starter ved at den svinger av fra løype 13B, ved Juleelva. Deretter går den langs 
FEFO grunn til privat eiendom Gnr/bnr. 30/71, og 30/53 for så å krysse offentlig veg mot 



FEFO grunn. Den skal deretter følge veg inn mot privat bolig på eiendom 30/69, men 
svinger av langs sti før privat boligen på 30/69. Etter at den har svingt inn på en sti, følges 
den mot Hanaelv, når løypa er kommet til Hanaelv så kommer den inn på løype 13. Her blir 
løype 13 og 13B knyttet sammen, og endret i forhold til tidligere løype. Her legges den om 
til å følge gjerdet ved privat eiendom 30/14, men på FEFO grunn opp mot løype 13 igjen. 
Der vil den nye løypen opp Hanadalen starte, med å følge gammel sti/kraftlinje opp mot 
eiendom 30/12. Før løypen kommer til eiendom 30/12, så kommer det en løype fra tidligere 
trase langs Hanaveien inn på det nye løypevalget. Etter at løypene er samlet skal de gå rundt 
eiendom 30/12 for så å komme inn på kraftlinje trase, den vil følge kraftlinjen opp til 
eiendom 31/63. Løypen krysser eiendom 31/63, og deretter komme inn på tidligere trase til 
løype 13. Her er det ment at løypen skal følge tidligere brukt trase opp til Hanavann, og ned 
til øverst i Luftjokdalen. 

Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinje-
langs høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype 
10 A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit, 
deretter langs Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til 
Fáhccabealjohka via Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot 
kommunegrensen til Berlevåg kommune.

Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri 
(eksisterende trasé).

Alleknajarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).

Ny løype fra Šuoššjohka til Geassájávri
Fra Šuoššjohka og sørover til Nissojávri, over Nissojávri og derfra videre sørover til 
Geassájávri, til eksisterende løype 6A ( Rustefielbma- Geassájávri).

Det vises til høringsdokument og sakspapirer for begrunnelse av endringsforslagene, inkludert 
vurderinger etter naturmangfoldsloven for hvert enkelt nye traséforslag. Nye traséer er foreslått 
utifra en helhetlig vurdering av kravene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. Forslaget omfatter i all 
hovedsakelig mindre endringer på eksisterende løypenett. Det legges til grunn at forslaget ikke 
øker belastningen på økosystemet, blant annet ved at antall løypekilometer ikke økes og at det 
ikke legges nye løyper i inngrepsfrie områder. 

 Eksisterende Arctic trail løype gjennom Hanadalen fra Søndre Luftjok til Austertana 
utgår (løype 13). Ny forbindelse til Båtsfjord og Berlevåg blir løype 12 via Harrevann. 

 Parkeringsplass ved løypestart i Båteng (Ámmonluohkka) utredes nærmere. Midler til 
tiltaket settes av i budsjettet for 2015. 

Merknad



 Tana kommunestyre ønsker at lokalkunnskaper skal ligge til grunn når man merker 
scooterløyper, derfor er det viktig å samarbeide med eventuelle lag og foreninger om 
merking av scooterløypene i hele Tana.

 Kommunestyret vedtar å utrede ny løypetrase ( I Polmak) Tanaelva- Vuohppejávri. 

Cecilie Beravara (AP) søkte og fikk innvilget permisjon etter behandling av denne saken.

PS 37/2014 Tiltak ved Deanu sámeskuvla før skolestart høsten 2014

Saksprotokoll saksnr. 37/2014  i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ fremmet formannskapets vedtak som vedtak i saken:

Tiltak for å sikre hems og uteområdet ved Deanu sámeskuvla vedtas innenfor en ramme på
400 000 eksl mva. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tiltak for å sikre hems og uteområdet ved Deanu sámeskuvla vedtas innenfor en ramme på
400 000 eksl mva. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

PS 38/2014 Finansiering vedtatt prosjekt

Saksprotokoll saksnr.  38/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets vedtak som vedtak i saken:

Tana kommune tar opp lån på 4 850 000 til finansiering av nytt industriområde. Tana kommune 
tar opp lån på 1 000 000 til andre investeringer. Lånets avdragstid fastsettes til en 
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune tar opp lån på 4 850 000 til finansiering av nytt industriområde. Tana kommune 
tar opp lån på 1 000 000 til andre investeringer. Lånets avdragstid fastsettes til en 
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

PS 39/2014 Regnskap og årsberetning 2013

Saksprotokoll saksnr. 39/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Denne saken ble behandlet under pause i sak 35/2014.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets vedtak som vedtak i saken:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Tana kommune, godkjennes slik det foreligger 
med forbehold av at kontrollutvalgets behandling ikke har vesentlige merknader. 

Høyre v/Elle Kristina Saba fremmet følgende forslag:

Kommunestyret anmoder rådmannen å følge Kontrollutvalgets merknader for fremtidige 
kommunale regnskap, årsmeldinger og budsjett.

Votering

Ordførerens forslag: Enstemmig vedtatt.
Høyres forslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Tana kommune, godkjennes slik det foreligger 
med forbehold av at kontrollutvalgets behandling ikke har vesentlige merknader. 

Kommunestyret anmoder rådmannen å følge Kontrollutvalgets merknader for fremtidige 
kommunale regnskap, årsmeldinger og budsjett.



PS 40/2014 Årsberetning og særregnskap 2013 - TKE KF

Saksprotokoll saksnr. 40/2014  i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Saken utsettes, jfr. forslag og vedtak under sak 30/2014.

Høyre v/Kåre Brevik fremmet følgende forslag under sak 30/2014:

Sak 40/2014 – Årsberetning og særregnskap 201 TKE KF utsettes inntil det foreligger et 
revidert årsregnskap, revisjonsrapport og behandlet av kontrollutvalget.

Votering

Vedtak

PS 41/2014 Budsjettregulering 2014 - TKE KF

Saksprotokoll saksnr. 41/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet TKE KF styrets vedtak som vedtak i saken:

Styret anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Budsjettbevilgning til flerbrukssenteret økes med 2 000 000 kroner til totalt 6 550 000 kroner i 
investeringsbudsjettet for 2014. Den økte bevilgningen lånefinansieres. Endringer i 
driftsbudsjett jobbes inn med tanke på budsjettet for 2015. 

2. Budsjettbevilgning til ombygging av enebolig i Skaidiveien 12 til flermannsbolig settes av med 
5 000 000 kroner over 2014 og 2015 i investeringsbudsjettet. Bevilgningen lånefinansieres med 
3 000 000 kroner og bruk av dispfond med inntil 2 000 000 kroner. Endringer i driftsbudsjett 
jobbes inn med tanke på budsjettet for 2015. 

3. Budsjettbevilgning til ekstraordinære låneavdrag høsten 2014 med 4 millioner kroner gjøres av 
ubrukte lånemidler i investeringsbudsjettet.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak



1. Budsjettbevilgning til flerbrukssenteret økes med 2 000 000 kroner til totalt 6 550 000 kroner i 
investeringsbudsjettet for 2014. Den økte bevilgningen lånefinansieres. Endringer i 
driftsbudsjett jobbes inn med tanke på budsjettet for 2015. 

2. Budsjettbevilgning til ombygging av enebolig i Skaidiveien 12 til flermannsbolig settes av med 
5 000 000 kroner over 2014 og 2015 i investeringsbudsjettet. Bevilgningen lånefinansieres med 
3 000 000 kroner og bruk av dispfond med inntil 2 000 000 kroner. Endringer i driftsbudsjett 
jobbes inn med tanke på budsjettet for 2015. 

3. Budsjettbevilgning til ekstraordinære låneavdrag høsten 2014 med 4 millioner kroner gjøres av 
ubrukte lånemidler i investeringsbudsjettet.

PS 42/2014 Folkehelse i Tana 2014-2016 - kunnskapsgrunnlaget

Saksprotokoll saksnr. 42/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets vedtak som vedtak i saken:

”Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse i Tana 2013-2016” godkjennes og oppdateres i sin helhet i 
2016.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

”Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse i Tana 2013-2016” godkjennes og oppdateres i sin helhet i 
2016.

PS 43/2014 Folkehelseplan 2014-2016

Saksprotokoll saksnr. 43/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets vedtak som vedtak i saken:

Tana kommune vedtar Folkehelseplan 2013- 2016. 

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak

Tana kommune vedtar Folkehelseplan 2013- 2016. 

PS 44/2014 Referatsaker/Orienteringer - KST 120614

Saksprotokoll saksnr. 44/2014 i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling

Det ble i møtet gitt følgende referatsak:

RS 8/2014 – Opprykk til fast representant i kommunestyret.

Det kom følgende innspill fra Ulf Ballo (AP):

Saksmengden må begrenses, kommunestyret kan ha hyppigere møter, og mindre saker til hvert 
møte.

Det kom følgende innspill fra Solbjørg Ravna (SFP/NSR):

Hver sak burde vært sidenummerert.

Votering

Vedtak

Referatsaken og innspillene tas til orientering.

RS 8/2014 Opprykk til fast representant i kommunestyret


