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Deanu gielda - Tana kommune 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus 

Dato: 06.11.2014 

Tidspunkt: 10:00 – 13:45 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Frank Martin Ingilæ Ordfører AP 

Randi Lille Medlem AP 

Tone Orvik Kollstrøm Medlem H 

Fred Johnsen Medlem SP 

Rebeke Tapio Medlem Uavhengig representant 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ulf Ballo  AP 

Liz Utsi Hartvik Hansen AP 

 

Merknader 

Barnas representant Hege Tajana Pedersen ikke møtt og ikke meldt forfall.  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Jørn Aslaksen Rådmann  

Frode Gundersen Sekretær  

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Frank M. Ingilæ 

Ordfører  
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 109/2014 Godkjenning av innkalling   

PS 110/2014 Godkjenning av saksliste   

PS 111/2014 Godkjenning av protokoll fra 02.10.2014   

PS 112/2014 Søknad om deling av grunneiendom gnr 37 bnr 61 - 

Jordlovsbehandling 

 2014/2180 

PS 113/2014 Deling av grunneiendom 37/61 i Skiippagurra, Tana 

kommune 

 2014/735 

PS 114/2014 Geodataplan for Tana kommune 2015 - 18  2014/2542 

PS 115/2014 Budsjettregulering, ny korrigert sak  2013/2122 

PS 116/2014 Veiplanens handlingsdel - revidering 2014  2014/2512 

PS 117/2014 Beholde gravemaskin som var planlagt solgt  2014/2513 

PS 118/2014 Politisk organisering i Tana kommune etter 

kommunestyrevalget i 2015 

 2014/2490 

PS 119/2014 Bussruter i Finnmark 2016 - 2022  2014/2404 

PS 120/2014 Høringsutkast - Kommuneplanens handlingsdel 2015-

2018 

 2014/2285 

PS 121/2014 Søknad om fritak fra verv i dispensasjonsutvalget  2014/2360 

PS 122/2014 Suppleringsvalg - Kontrollutvalget  2014/1789 

PS 123/2014 Suppleringsvalg - Oppvekt- og kulturutvalget  2013/950 

PS 124/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 061114  2014/179 

RS 41/2014 Avslag på søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging  2013/487 

RS 42/2014 Tilbakeholdte skjønnsmidler til 

kommunereformprosess i kommunene 

 2013/1721 

RS 43/2014 Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2015  2014/2193 

RS 44/2014 Høring: Petroleums og energistrategier for Finnmark 

2015-2019 

 2014/2375 

RS 45/2014 Internasjonal strategi for Finnmark 2015-2019 på 

høring - frist 20. desember 2014 

 2014/2258 

 

 

PS 109/2014 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll saksnr. 109/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

 

Innkalling godkjennes. 
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Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Innkalling godkjennes. 

 

 

 

PS 110/2014 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll saksnr. 110/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

 

Saksliste godkjennes. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Saksliste godkjennes. 

 

 

 

PS 111/2014 Godkjenning av protokoll fra 02.10.2014 

Saksprotokoll saksnr. 111/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

 

Protokoll fra 02.10.2014 godkjennes. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  
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Vedtak 

Protokoll fra 02.10.2014 godkjennes. 

 

 

 

PS 112/2014 Søknad om deling av grunneiendom gnr 37 bnr 61 - 

Jordlovsbehandling 

Saksprotokoll saksnr. 112/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

 

I medhold av delegasjonsreglementet kap.12.3 vedtatt av Tana kommunestyre 28.6.2007 og 

revidert 23.02.12, og med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-2013-06-14-46 §§ 9 og 12 

innvilges søknad fra Ivar Smuk Rollstad til å dele 6 dekar fra eiendom gnr 37 bnr61. 

 

Begrunnelse: 

Etter en samlet vurdering av hovedhensyn i jordloven §§ 9 og 12 er det forsvarlig å dele 

eiendommen etter kommunens forslag. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

I medhold av delegasjonsreglementet kap.12.3 vedtatt av Tana kommunestyre 28.6.2007 og 

revidert 23.02.12, og med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-2013-06-14-46 §§ 9 og 12 

innvilges søknad fra Ivar Smuk Rollstad til å dele 6 dekar fra eiendom gnr 37 bnr61. 

 

Begrunnelse: 

Etter en samlet vurdering av hovedhensyn i jordloven §§ 9 og 12 er det forsvarlig å dele 

eiendommen etter kommunens forslag. 

 

 

 

PS 113/2014 Deling av grunneiendom 37/61 i Skiippagurra, Tana kommune 

Saksprotokoll saksnr. 113/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 
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Tana kommune gir tillatelse til å opprette en ny grunneiendom på 6. daa, som skilles ut fra g/bnr 

37/61 i Skiippagurra, som omsøkt. Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningsloven § 19-2 og § 

20-1 bokstav m. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Tana kommune gir tillatelse til å opprette en ny grunneiendom på 6. daa, som skilles ut fra g/bnr 

37/61 i Skiippagurra, som omsøkt. Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningsloven § 19-2 og § 

20-1 bokstav m. 

 

 

 

PS 114/2014 Geodataplan for Tana kommune 2015 - 18 

Saksprotokoll saksnr. 114/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

 

Geodataplan for Tana kommune 2015-18 vedtas. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Geodataplan for Tana kommune 2015-18 vedtas. 

 

 

 

PS 115/2014 Budsjettregulering, ny korrigert sak 

Saksprotokoll saksnr. 115/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

innstilling: 

 

Budsjettet reguleres som tabellen under viser.  
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  Drift   

Ansvar Tekst Beløp 

Nettoøkning i driftsbudsjettet   

2120 Uforutsette utgifter spesialundervisning 220 000 

2440 Feil grunnlag private barnehager 650 000 

3000 Kommunal medfinansiering 300 000 

4040 Mindre refusjon ress.krevende brukere 140 000 

4040 Økte kostnader kjøkkentjenester 200 000 

4060 Økte kostnader kjøkkentjenester 200 000 

4060 Lokal bostøtte Kst 6/2014 200 000 

5060 Mindre refusjon ress.krevende brukere 350 000 

6100 Frivillighetssentral Kst 8/2014 80 000 

6100 Frisklivsentral Kst 9/2014 100 000 

8080 Parkeringsplass Sirma 30 000 

9000 Svikt skatteinntekter 879 000 

9000 For mye budsjettert eiendomskatt annen eiendom 348 058 

9000 For lite budsjettert eiendomsskatt boliger og fr.boliger -361 839 

  Sum økte utgifter 3 335 219 

  Til disposisjon 771 939 

Finansiering   

1000 Lavere aktivitet enn forutsatt -400 000 

1230 Samisk språkutvikling -205 000 

1240 Differanse vakant studiesenter -100 000 

4000 Innsparinger -350 000 

5080 Mindreforbruk Nav -350 000 

6000 Innsparing utviklingsavdeling -300 000 

9030 Renta har holdt seg på 2,25. Budsjett 2,5 -400 000 

9050 Tilbakebet pensjon 2013 -1 752 158 

9050 Restpott lønnsvekst -250 000 

  Sum økte inntekter -4 107 158 

      

      

  Investeringer   

Ansvar Tekst Beløp 

Nettoøkning i investeringsbudsjettet   

  Fibernett Tanabru/langnes Kst 28/2014 2 000 000 

  Innskudd ny pensjonsording 5 400 000 

  Sun investeringer 7 400 000 

Finansiering   

  Låneopptak Kst 28/2014 -2 000 000 

  Salg/leie av flerbrukssenter til TKE -1 500 000 

  Salgsinntekt Polmak aldershjem -500 000 

  Momskompensasjon investeringer -3 400 000 

  Sum finansiering -7 400 000 
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Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Budsjettet reguleres som tabellen under viser.  

 

  Drift   

Ansvar Tekst Beløp 

Nettoøkning i driftsbudsjettet   

2120 Uforutsette utgifter spesialundervisning 220 000 

2440 Feil grunnlag private barnehager 650 000 

3000 Kommunal medfinansiering 300 000 

4040 Mindre refusjon ress.krevende brukere 140 000 

4040 Økte kostnader kjøkkentjenester 200 000 

4060 Økte kostnader kjøkkentjenester 200 000 

4060 Lokal bostøtte Kst 6/2014 200 000 

5060 Mindre refusjon ress.krevende brukere 350 000 

6100 Frivillighetssentral Kst 8/2014 80 000 

6100 Frisklivsentral Kst 9/2014 100 000 

8080 Parkeringsplass Sirma 30 000 

9000 Svikt skatteinntekter 879 000 

9000 For mye budsjettert eiendomskatt annen eiendom 348 058 

9000 For lite budsjettert eiendomsskatt boliger og fr.boliger -361 839 

  Sum økte utgifter 3 335 219 

  Til disposisjon 771 939 

Finansiering   

1000 Lavere aktivitet enn forutsatt -400 000 

1230 Samisk språkutvikling -205 000 

1240 Differanse vakant studiesenter -100 000 

4000 Innsparinger -350 000 

5080 Mindreforbruk Nav -350 000 

6000 Innsparing utviklingsavdeling -300 000 

9030 Renta har holdt seg på 2,25. Budsjett 2,5 -400 000 

9050 Tilbakebet pensjon 2013 -1 752 158 

9050 Restpott lønnsvekst -250 000 

  Sum økte inntekter -4 107 158 

      

      

  Investeringer   

Ansvar Tekst Beløp 

Nettoøkning i investeringsbudsjettet   

  Fibernett Tanabru/langnes Kst 28/2014 2 000 000 

  Innskudd ny pensjonsording 5 400 000 

  Sun investeringer 7 400 000 

Finansiering   
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  Låneopptak Kst 28/2014 -2 000 000 

  Salg/leie av flerbrukssenter til TKE -1 500 000 

  Salgsinntekt Polmak  aldershjem -500 000 

  Momskompensasjon investeringer -3 400 000 

  Sum finansiering -7 400 000 

 

 

 

PS 116/2014 Veiplanens handlingsdel - revidering 2014 

Saksprotokoll saksnr. 116/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

innstilling: 

 

Fremlagte forslag til revidert vei- og gatelysplan for perioden 2015-2018 vedtas. 

Drifts- og investeringstiltak i planen innarbeides i budsjettet for 2015 og økonomiplanen. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Fremlagte forslag til revidert vei- og gatelysplan for perioden 2015-2018 vedtas. 

Drifts- og investeringstiltak i planen innarbeides i budsjettet for 2015 og økonomiplanen. 

 

 

 

PS 117/2014 Beholde gravemaskin som var planlagt solgt 

Saksprotokoll saksnr. 117/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

innstilling: 

 

Den lille beltegravemaskinen selges ikke, men beholdes inntil videre for bruk i prosjekter som 

utføres i egenregi. 

Manglende salgsinntekt medfører ikke ekstra låneopptak. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Den lille beltegravemaskinen selges ikke, men beholdes inntil videre for bruk i prosjekter som 

utføres i egenregi. 

Manglende salgsinntekt medfører ikke ekstra låneopptak. 

 

 

 

PS 118/2014 Politisk organisering i Tana kommune etter 

kommunestyrevalget i 2015 

Saksprotokoll saksnr. 118/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

innstilling: 

 

1. Antall representanter i kommunestyret settes til 19 representanter med virkning fra 

kommende valgperiode (2015 - 2019). 

 

2. Antall medlemmer i formannskapet settes til 5 medlemmer. 

 

3. Kommunen viderefører hovedutvalgsmodellen med to hovedutvalg med 5 medlemmer i 

hver: 

 Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 

 Hovedutvalg for natur og næring.  

 

Prinsippet om å oppnå mest mulig gjennomgående representasjon i hovedutvalgene 

videreføres sånn som i dag, for å sikre en helhetlig tenking om kommunen i 

hovedutvalgene. 

 

 
 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

1. Antall representanter i kommunestyret settes til 19 representanter med virkning fra 

kommende valgperiode (2015 - 2019). 

 

2. Antall medlemmer i formannskapet settes til 5 medlemmer. 

 

3. Kommunen viderefører hovedutvalgsmodellen med to hovedutvalg med 5 medlemmer i 

hver: 

 Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 

 Hovedutvalg for natur og næring.  

 

Prinsippet om å oppnå mest mulig gjennomgående representasjon i hovedutvalgene 

videreføres sånn som i dag, for å sikre en helhetlig tenking om kommunen i 

hovedutvalgene. 

 

 
 

 

 

PS 119/2014 Bussruter i Finnmark 2016 - 2022 

Saksprotokoll saksnr. 119/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

 

Tana kommune stiller seg positiv til opprettelse av Ifjordekspressen da det øker 

reisemulighetene mellom øst og vestfylket samt mellom Tana bru og Kirkenes.  

 

Overgang til flexx-ruter kan være positivt dersom reduserte kostnader kan brukes til å styrke 

kollektivtransporten der behovet er størst. Tana kommune er i utgangspunktet positiv til dette. 

 

 

Bussruter Tana bru - Kirkenes 

I kommuneplanens handlingsdel nevnes bussrute mellom Tana og Kirkenes lufthavn spesielt. 

Her fremkommer det at bussruter bør korrespondere med avgang/ankomst.  
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Bussforbindelsene til Kirkenes lufthavn virker passende i forhold til flyforbindelser fra Kirkenes 

lufthavn på hverdagene. Opprettelsen av Ifjordekspressen øker mulighetene til å reise fra 

Kirkenes lufthavn. Det er veldig positivt og flott tiltak av fylkeskommunen. 

 

Bussforbindelsen kl. 14:55 fra Kirkenes lufthavn og til Tana bru dekker morgenflyene til 

Kirkenes på hverdagene. Men de foreslåtte bussrutene dekker ikke kveldsflyene fra Tromsø og 

Oslo. Hvis SAS skulle legge ned direkteruta fra Oslo, slik de har antydet, synes det som om at 

det ikke vil være et stort behov for bussforbindelser på kveldstid. Behovet for bussforbindelse 

på kveldstid er imidlertid størst om sommeren da mange med røtter i Finnmark kommer «hjem» 

og besøker området. Opprettholder SAS kveldsflyet til og fra Oslo, bør det igangsettes et 

prøveprosjekt med bussforbindelse til kveldsflyene slik som på dagtid, særlig i 

sommersesongen.  

 

Bussforbindelsene på søndager til og fra Kirkenes lufthavn er imidlertid ikke tilfredsstillende. 

Det går buss om morgenen fra Varangerbotn (rute 064) uten forbindelse til Tana bru og med 

ankomst Kirkenes lufthavn 10:50. Det virker å være for knapp i forhold til SAS Oslo fly kl. 

11:30, men vil dekke Norwegians rute med avgang kl.12:10. At reisende har flere reelle 

reisealternativer vil være bedre. Det er minst ønskelig med en bussforbindelse fra Tana bru til 

Varangerbotn som korresponderer med bussruten søndags formiddag som går til Kirkenes 

lufthavn og sekundært at bussruten korresponderer med begge Oslo flyene. 

 

Bussruten fra Kirkenes lufthavn på søndager kl. 11:45 ser ut til kunne korrespondere med SAS 

sitt morgenfly fra Oslo, men ikke med Norwegian sin med ankomst 11:40. Bussavgangen bør 

vurderes tilpasset Norwegians ankomst tid. Det vil da dekke begge ankomstene fra Oslo om 

formiddagen. Det er ikke noen bussruter fra Kirkenes lufthavn om kvelden. Det bør vurderes et 

prøveprosjekt med kveldsbussrute først og fremst i sommersesongen. 

 

En del av 064 rutene går fra Vardø/Vadsø og til Kirkenes uten korresponderende busser mellom 

Varangerbotn og Tana bru. Disse foreslåtte bussruter uten forbindelse til Tana bru 

korresponderer imidlertid ikke direkte med flyruter på hverdagene verken ved utreise eller 

ankomst via Kirkenes lufthavn. Søndagsruten korresponderer dog med flyavganger fra Kirkenes 

lufthavn, men har ikke bussforbindelse til Tana bru, noe den bør ha. 

 

 

Pendling Tana bru – Kirkenes 

Bussruteforslagene gjør at det nesten vil være mulig å dagpendle mellom Tana bru og Kirkenes. 

Det som skal til er en bussruteforbindelse mellom Varangerbotn kl. 18:20 til Tana bru på 

tirsdager og torsdager etter de foreslåtte ruteoppsettene. Behovet i dag for en slik pendlerrute har 

vi imidlertid ikke oversikt over. Men generelt er det enklere for reisende å forholde seg til en 

bussrute som går hver dag i stedet for 2-3 ganger i uken, slik at en daglig forbindelse kl. 18.20 

fra Varangerbotn til Tana bru ville vært enda mer positivt. 

 

 

Bussruter Tana bru – Vadsø tur/retur 

Bussruteforslaget medfører at det ikke vil være mulig å reise til og fra Vadsø på lørdager og 

søndager. Behov for bussrute på lørdager er trolig ikke så stor at det bør prioriteres. En 

bussforbindelse mellom Tana bru og Varangerbotn på søndager vil korresponderer med 

flyforbindelser til og fra Vadsø lufthavn. Bussruteforbindelsene til og fra Kirkenes lufthavn er 

dog viktigere for Tana enn bussforbindelse til Vadsø lufthavn pga. bedre reisemuligheter fra 

Kirkenes lufthavn. Bedre bussforbindelse til Vadsø lufthavn på søndager ikke er derfor ikke noe 
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som bør prioriteres høyt. Bussruter til og fra Vadsø vil i stor grad dekke gjøremål og handel i 

Vadsø, slik at det er ikke noen ytterligere merknader til disse ruteforslagene. 

 

 

Flexx-ruter 

Disse bussrutene kjøres etter innmeldt behov via telefon. Oppsettet lokalt er med utgangspunkt i 

muligheter for handle-/gjøremål i Tana kommunes kommunesenter Tana bru. Vår vurdering er 

at Flexx-rutene tilsier at det vil være mulig for bussavhengige å ta bussen til og få utført 

gjøremål i kommunesenteret og har derfor ingen videre merknader til disse ruteforslagene.  

 

 

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende tilleggsforslag:  

 

Bussforbindelsen fra Tana til Karasjok og videre til Kautokeino er ikke tilfredsstillende. 

Kommunen vil be fylkeskommunen se om det er mulig å forbedre denne. Tana og Nesseby har 

elever og studenter som tar sin utdannelse i Kautokeino. De må ofte betale for privat skyss for å 

komme til og fra stedet.  

 

 

Votering 

Forslag fra ordfører (rådm. forslag): Enstemmig vedtatt.  

Tilleggsforslag fra AP: Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Tana kommune stiller seg positiv til opprettelse av Ifjordekspressen da det øker 

reisemulighetene mellom øst og vestfylket samt mellom Tana bru og Kirkenes.  

 

Overgang til flexx-ruter kan være positivt dersom reduserte kostnader kan brukes til å styrke 

kollektivtransporten der behovet er størst. Tana kommune er i utgangspunktet positiv til dette. 

 

 

Bussruter Tana bru - Kirkenes 

I kommuneplanens handlingsdel nevnes bussrute mellom Tana og Kirkenes lufthavn spesielt. 

Her fremkommer det at bussruter bør korrespondere med avgang/ankomst.  

 

Bussforbindelsene til Kirkenes lufthavn virker passende i forhold til flyforbindelser fra Kirkenes 

lufthavn på hverdagene. Opprettelsen av Ifjordekspressen øker mulighetene til å reise fra 

Kirkenes lufthavn. Det er veldig positivt og flott tiltak av fylkeskommunen. 

 

Bussforbindelsen kl. 14:55 fra Kirkenes lufthavn og til Tana bru dekker morgenflyene til 

Kirkenes på hverdagene. Men de foreslåtte bussrutene dekker ikke kveldsflyene fra Tromsø og 

Oslo. Hvis SAS skulle legge ned direkteruta fra Oslo, slik de har antydet, synes det som om at 

det ikke vil være et stort behov for bussforbindelser på kveldstid. Behovet for bussforbindelse 

på kveldstid er imidlertid størst om sommeren da mange med røtter i Finnmark kommer «hjem» 

og besøker området. Opprettholder SAS kveldsflyet til og fra Oslo, bør det igangsettes et 

prøveprosjekt med bussforbindelse til kveldsflyene slik som på dagtid, særlig i 

sommersesongen.  
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Bussforbindelsene på søndager til og fra Kirkenes lufthavn er imidlertid ikke tilfredsstillende. 

Det går buss om morgenen fra Varangerbotn (rute 064) uten forbindelse til Tana bru og med 

ankomst Kirkenes lufthavn 10:50. Det virker å være for knapp i forhold til SAS Oslo fly kl. 

11:30, men vil dekke Norwegians rute med avgang kl.12:10. At reisende har flere reelle 

reisealternativer vil være bedre. Det er minst ønskelig med en bussforbindelse fra Tana bru til 

Varangerbotn som korresponderer med bussruten søndags formiddag som går til Kirkenes 

lufthavn og sekundært at bussruten korresponderer med begge Oslo flyene. 

 

Bussruten fra Kirkenes lufthavn på søndager kl. 11:45 ser ut til kunne korrespondere med SAS 

sitt morgenfly fra Oslo, men ikke med Norwegian sin med ankomst 11:40. Bussavgangen bør 

vurderes tilpasset Norwegians ankomst tid. Det vil da dekke begge ankomstene fra Oslo om 

formiddagen. Det er ikke noen bussruter fra Kirkenes lufthavn om kvelden. Det bør vurderes et 

prøveprosjekt med kveldsbussrute først og fremst i sommersesongen. 

 

En del av 064 rutene går fra Vardø/Vadsø og til Kirkenes uten korresponderende busser mellom 

Varangerbotn og Tana bru. Disse foreslåtte bussruter uten forbindelse til Tana bru 

korresponderer imidlertid ikke direkte med flyruter på hverdagene verken ved utreise eller 

ankomst via Kirkenes lufthavn. Søndagsruten korresponderer dog med flyavganger fra Kirkenes 

lufthavn, men har ikke bussforbindelse til Tana bru, noe den bør ha. 

 

 

Pendling Tana bru – Kirkenes 

Bussruteforslagene gjør at det nesten vil være mulig å dagpendle mellom Tana bru og Kirkenes. 

Det som skal til er en bussruteforbindelse mellom Varangerbotn kl. 18:20 til Tana bru på 

tirsdager og torsdager etter de foreslåtte ruteoppsettene. Behovet i dag for en slik pendlerrute har 

vi imidlertid ikke oversikt over. Men generelt er det enklere for reisende å forholde seg til en 

bussrute som går hver dag i stedet for 2-3 ganger i uken, slik at en daglig forbindelse kl. 18.20 

fra Varangerbotn til Tana bru ville vært enda mer positivt. 

 

 

Bussruter Tana bru – Vadsø tur/retur 

Bussruteforslaget medfører at det ikke vil være mulig å reise til og fra Vadsø på lørdager og 

søndager. Behov for bussrute på lørdager er trolig ikke så stor at det bør prioriteres. En 

bussforbindelse mellom Tana bru og Varangerbotn på søndager vil korresponderer med 

flyforbindelser til og fra Vadsø lufthavn. Bussruteforbindelsene til og fra Kirkenes lufthavn er 

dog viktigere for Tana enn bussforbindelse til Vadsø lufthavn pga. bedre reisemuligheter fra 

Kirkenes lufthavn. Bedre bussforbindelse til Vadsø lufthavn på søndager ikke er derfor ikke noe 

som bør prioriteres høyt. Bussruter til og fra Vadsø vil i stor grad dekke gjøremål og handel i 

Vadsø, slik at det er ikke noen ytterligere merknader til disse ruteforslagene. 

 

 

Flexx-ruter 

Disse bussrutene kjøres etter innmeldt behov via telefon. Oppsettet lokalt er med utgangspunkt i 

muligheter for handle-/gjøremål i Tana kommunes kommunesenter Tana bru. Vår vurdering er 

at Flexx-rutene tilsier at det vil være mulig for bussavhengige å ta bussen til og få utført 

gjøremål i kommunesenteret og har derfor ingen videre merknader til disse ruteforslagene.  

 

 

Tillegg: 

Bussforbindelsen fra Tana til Karasjok og videre til Kautokeino er ikke tilfredsstillende. 

Kommunen vil be fylkeskommunen se om det er mulig å forbedre denne. Tana og Nesseby har 
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elever og studenter som tar sin utdannelse i Kautokeino. De må ofte betale for privat skyss for å 

komme til og fra stedet.  
 

 

PS 120/2014 Høringsutkast - Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 

Saksprotokoll saksnr. 120/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

 

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel sendes ut til høring til berørte instanser og 

legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. desember 2014. Handlingsplanen behandles av 

kommunestyret 18. desember 2014.  

 

Tiltak som omfatter veier, herunder fylkeskommunale og europavei flyttes over i kommunens 

veiplan. I kommuneplanens handlingsdel opprettes det et eget tiltak «Til veiplanen» som egen 

tiltak.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel sendes ut til høring til berørte instanser og 

legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. desember 2014. Handlingsplanen behandles av 

kommunestyret 18. desember 2014.  

 

Tiltak som omfatter veier, herunder fylkeskommunale og europavei flyttes over i kommunens 

veiplan. I kommuneplanens handlingsdel opprettes det et eget tiltak «Til veiplanen» som egen 

tiltak.  

 

 

 

PS 121/2014 Søknad om fritak fra verv i dispensasjonsutvalget 

Saksprotokoll saksnr. 121/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

Ulf Ballo ba formannskapet vurdere hans habilitet i saken da han er svigerfar til søker. Ballo 

fratrådte møte under formannskapets behandling av habilitet.  

Formannskapet erklærte enstemmig Ballo som inhabil i saken, jf forvaltningsloven § 6 b).  

 

 

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

innstilling: 
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Kommunestyret fritar Torstein Emanuelsen fra verv som varamedlem i dispensasjonsutvalget 

for resten av valgperioden 2011-2015. 

 

Som nytt 3. varamedlem for grupperingen AP, Fe/Ol, SV og Sfp/NSR i dispensasjonsutvalget 

velges: …………………………………………….. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Kommunestyret fritar Torstein Emanuelsen fra verv som varamedlem i dispensasjonsutvalget 

for resten av valgperioden 2011-2015. 

 

Som nytt 3. varamedlem for grupperingen AP, Fe/Ol, SV og Sfp/NSR i dispensasjonsutvalget 

velges: …………………………………………….. 

 

 

 

PS 122/2014 Suppleringsvalg - Kontrollutvalget 

Saksprotokoll saksnr. 122/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

innstilling: 

 

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Leif Kr. Sundelin for resten av 

valgperioden 2011 – 2015: 

 

Som ny nestleder i kontrollutvalget velges: ………………………………………….. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Leif Kr. Sundelin for resten av 

valgperioden 2011 – 2015: 

 

Som ny nestleder i kontrollutvalget velges: ………………………………………….. 
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PS 123/2014 Suppleringsvalg - Oppvekt- og kulturutvalget 

Saksprotokoll saksnr. 123/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

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

innstilling: 

 

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Matti Sipinen (AP) for resten av 

valgperioden 2011 – 2015: 

 

Som 1. varamedlem i oppvekt- og kulturutvalget for grupperingen AP, Fe/Ol, SV og SfP/NSR 

velges: …………………………………………….. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Matti Sipinen (AP) for resten av 

valgperioden 2011 – 2015: 

 

Som 1. varamedlem i oppvekt- og kulturutvalget for grupperingen AP, Fe/Ol, SV og SfP/NSR 

velges: …………………………………………….. 

 

 

 

PS 124/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 061114 

Saksprotokoll saksnr. 124/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

Det ble i møte gitt følgende referatsaker: 

 

RS 41/2014 Avslag på søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging 

RS 42/2014 Tilbakeholdte skjønnsmidler til kommunereformprosess i kommunene 

RS 43/2014 Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2015 

RS 44/2014 Høring: Petroleums og energistrategier for Finnmark 2015-2019 

RS 45/2014 Internasjonal strategi for Finnmark 2015-2019 på høring - frist 20. desember 

2014 

 

 

Referatsakene tas til orientering.  
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Fellesforslag fra FSK: 

 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til å lage en uttalelse omkring bredbåndsutbygging. 

 

 

Det ble i møte gitt følgende orienteringer: 

 

Ordfører Frank M. Ingilæ: 

- Om deltakelse på Eritrea-seminar for bosetting av flyktninger i kommunen. Det skal i år 

tas i mot 14 flytninger fra Eritrea 

- Om møte med formannskapet i Nesseby kommune omkring nytt basseng i Tana 

 

 

Rådmann Jørn Aslaksen: 

- Om grunnavståelse i forbindelse med ny bru - friområdet 

- Silvana Roska ny leder hjelpetjenesten 

- Sannsynlig å slå sammen hjemmetjenesten og omsorgsboligene 

- Lokale lønnsforhandlingene er ferdigstilt 

 

 

Orienteringene tas til orientering.   

 

 

Votering 

Fellesforslag: Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til å lage en uttalelse omkring bredbåndsutbygging. 

 

Referatsakene og orienteringene tas til orientering.  

 

 

RS 41/2014 Avslag på søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging 

RS 42/2014 Tilbakeholdte skjønnsmidler til kommunereformprosess i 

kommunene 

RS 43/2014 Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2015 

RS 44/2014 Høring: Petroleums og energistrategier for Finnmark 2015-2019 

RS 45/2014 Internasjonal strategi for Finnmark 2015-2019 på høring - frist 

20. desember 2014 

 


