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Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune viser til søknad om bruksendring for etablering av transittmottak på 
g/bnr. 27/104 i Austertana. Søknaden kommunen har mottatt er ikke tilstrekkelig til å 
vurdere om kravene i TEK 10 er oppfylt. For at søknaden skal kunne behandles, ber 
formannskapet om at det fremmes en fullstendig søknad om bruksendring etter plan- og 
bygningslovens § 20-1 bokstav d for g/bnr. 27/104 fra ansvarlig søker.  

Behandlingen av den fullstendige søknaden om bruksendring delegeres til rådmannen. 

 

Saksopplysninger 

Formannskapet (FSK) skal i denne saken gi signaler om kommunen ønsker oppretting av 
transittmottak i Austertana. Oppgaven til kommunen som bygningsmyndighet er å påse at 
byggverk som skal brukes som asylmottak oppfyller visse minimumskrav til helse, miljø og 
sikkerhet. 

På vegne av Austertana bygdesenter søkte Kåre Breivik den 16.10.2015 om bruksendring fra 
offentlig bebyggelse, eldresenter, til asylmottak for det tidligere eldresenteret i Leirpollskogen, 
g/bnr. 27/104.  
 
Typer asylmottak 
Det skilles mellom tre typer asylmottak; transittmottak, ordinære mottak og mottak for enslige 
mindreårige asylsøkere. Transittmottak er mottakene i den innledende fasen av 
asylsøknadsbehandlingen, når asylsøknaden blir registrert av politiet. I transittmottak 
gjennomgår asylsøkerne en helseundersøkelse og forbereder seg til asylintervjuet med UDI.  
 



Under behandlingen av asylsøknaden flyttes asylsøkere til ordinære mottak, som kan være både 
sentraliserte bygningsmasser eller desentraliserte bygninger leid til formålet, eller en 
kombinasjon av disse boligløsningene. 
 
I denne aktuelle saken er det tale om et transittmottak, men bygdesenteret ser for seg at det kan 
bli aktuelt å etablere et ordinært mottak på sikt. 
 
Rundskriv fra departementet 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-4/15 omtalt de juridiske 
problemstillingene som oppstår når det er tale om å ta i bruk eksisterende bygninger som 
asylmottak. Rundskrivet forteller hvordan plan- og bygningsloven, helselovgivningen og 
brannlovgivningen skal forstås og praktiseres når privatboliger, hoteller og lignende brukes som 
asylmottak.  
 
Hovedinnholdet i rundskrivet er at «alle mennesker (skal) bo trygt og forsvarlig» og at 
kommunene ved sin behandling av søknader må ta hensyn til at Norge må «oppfylle nasjonale 
og internasjonale forpliktelser til å ta imot og innkvartere asylsøkere. Rundskrivet er på 
følgende kopling: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-kommuners-
saksbehandling-av-asylmottak-etter-plan--og-bygningsloven/id2425809/ . 
 
Plan- og lovverket 
Asylmottak er ikke et eget arealformål i plan- og bygningsloven, men kan i kommune- eller 
reguleringsplaner inngå som del- eller underformål til arealformålet ”bebyggelse og anlegg”. 
Asylmottak i store bygninger/ institusjoner, inngår i planformålet privat eller offentlig 
tjenesteyting. Mindre enheter kan inngå i planformålet boligbebyggelse.  

Det finnes ikke spesifikke, tekniske krav for asylmottak. Det må derfor tas utgangspunkt i 
kravene som følger av plan- og bygningslovgivningen og annen relevant lovgivning, og til 
fastsatte krav på spesifikke områder som el-tilsyn, brannsikkerhet mv. UDI stiller krav om 
boforhold, fellesarealer og brannsikkerhet til driftsoperatører for mottak. «Departementet 
understreker at etnisitet, menneskelig atferd eller egenskaper ved beboere, frykt for mulig 
uønsket oppførsel og lignende forhold ikke er relevant å legge vekt på i forbindelse med 
behandling av søknad om bruksendring» (Rundskriv H-4/15, punkt 5.4). 

I kommuneplanens arealdel er det aktuelle arealet lagt ut til offentlig bebyggelse, eldresenter. I 
henhold til dagens plan- og bygningslov, tilsvarer dette formålet bebyggelse og anlegg, 
tjenesteyting. Transittmottak faller inn under dette formålet.  

Søker er bedt om å sende saken på høring til Austertana bygdelag, kommuneoverlegen i Tana, 
Tana brannvesen og Tana lensmannskontor. Foreløpig er det ikke mottatt konkrete 
høringsuttalelser i denne saken, men det er kommet uttalelse fra politiet i den tilsvarende saken 
for g/bnr. 27/114, og fra brannvesenet. 
 
Politiet sier i sin uttalelse følgende: «Slik Tana lensmannskontor er oppsatt i dag med 
reservetjeneste utenom ordinær åpningstid er vi ikke dimensjonert for at man kan ivareta et 
asylmottak i Austertana på en fullgod måte.» 
 
Tana brannvesen har i brev av 09.10.2015 gitt tiltakshaver forhåndsvarsel om at Austertana 
Bygdesenter vil bli registrert som et særskilt brannobjekt, kategori A, jf. brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13, 1.ledd. En slik registrering innebærer at det stilles spesielle tekniske og 
organisatoriske krav til objektet, og kommunen skal gjennomføre tilsyn. Huseier må etablere 
nødvendig brannverndokumentasjon, og det må også oppnevnes en brannvernleder for bygget.  
 



Rådmannen har i telefonsamtaler med fylkesmannen fått anbefalt at småkommuner ikke bør 
opprette asylmottak. Det bør forbeholdes bykommunene i Finnmark. 
 
 

Vurdering 

Et transittmottak faller innenfor planformålet offentlig bebyggelse, som tilsvarer formålet 
tjenesteyting i henhold til dagens lovverk. Det er derfor ikke nødvendig med dispensasjon etter 
plan- og bygningslovens § 19-2. Tiltaket er imidlertid en søknadspliktig bruksendring etter plan- 
og bygningslovens § 20-1, jf. § 20-2, fordi det å opprette et transittmottak innebærer en 
vesentlig endring i forhold til den gitte tillatelsen. Kommunen har mulighet til å stille vilkår for 
tillatelsen, jf. plan- og bygningslovens § 31-2. 

UDI stiller krav om boforhold, fellesarealer og brannsikkerhet til driftsoperatører for mottak. 
Det forutsettes at driften av asylmottaket følger dette regelverket. På grunn av at det ikke finnes 
spesifikke, tekniske krav for asylmottak, må kommunen ta utgangspunkt i kravene i teknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10) og vurdere dem i forhold til den omsøkte bruken.  

Søknaden kommunen har mottatt er ikke tilstrekkelig til å vurdere om kravene i TEK 10 er 
oppfylt. Kommunen har derfor bedt søker om en fullstendig søknad med nødvendige tegninger 
av de bygningsmessige endringene, fra en søker med ansvarsrett, før kommunen kan behandle 
søknaden etter plan– og bygningsloven. Rådmannen fremmer allikevel saken for politisk 
behandling i FSK, fordi det åpner for å gi et politisk signal i saken.  

All tid søknadene ikke kan anses for å være fullstendige, er dette ingen realitetsbehandling av 
søknaden. Dette vil bli gjort når en fullstendig søknad foreligger. 
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Forhåndsvarsling om registrering etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 - 

Gnr. 27, bnr. 104, Austertana Bygdesenter 

I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret vil brannsjefen registrere Austertana 

Bygdesenter som særskilt brannobjekt, kategori A, i medhold av lov av 14. juni 2002 nr 20 om 

vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 

(brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 første ledd. 

 

For objekteier/virksomhet/bruker medfører en slik registrering at det stilles spesielle tekniske og 

organisatoriske krav til objektet jf. brann- og eksplosjonsvernloven, forskrift om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn, og Internkontrollforskriften. 

 

Det bemerkes at lokal tilsynsmyndighet (kommunen) etter fastlagte rutiner skal gjennomføre 

tilsyn etter at objektet er registrert som særskilt brannobjekt. 

 

Det gis anledning til å uttale seg om forhåndsvarselet innen 3 uker. Dersom det ikke er 

innkommet merknader eller innvendninger innenfor tidsfristen, vil brannsjefen fatte vedtak om at 

objektet registreres som særskilt brannobjekt. For øvrig vises det til forvaltningsloven § 16. 

 

Etter at registrering er foretatt vil vi gjennomføre tilsyn som nevnt i Forskrift om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 6. Vi ber om at huseier så snart som mulig får etablert 

nødvendig brannverndokumentasjon. Det må også oppnevnes en brannfaglig ansvarlig 

(brannverleder) for bygget. Dokumentasjonen må være klar før tilsynet gjennomføres. 

Brannvernarbeidet må skje i nært samarbeid med driftsforetaket. 

 

Vi ser fram til et godt samarbeid for å sikre god brannsikkerhet i kommunen. 

 

Med hilsen 

 

 

Odd Reidar Biti 

brannsjef 
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Uttalelse fra Kommuneoverlege 

 
 I følge plan- og byggingsloven er Helsetjenesten per dags dato i utgangspunktet ikke en 
høringsinstans i denne saken. Kommuneoverlegens rolle er å motta melding etter forskrift om 
miljørettet helsevern (§ 14), hvor kommuneoverlege skal vurdere de helsemessige forholdene 
etter forskriftenes § 10 (tilfredsstillende inneklima, planlagt renhold, tilfredsstillende 
sanitærforhold, (psyko)sosialt miljø, ulykkesforebygging, smittevern for inntil 20 personer). 
Viktig moment er å se på § 8 om beliggenhet mv. Det kreves altså ikke godkjenning fra 
Kommuneoverlegen om tiltak, men kommuneoverlege skal vite om det  (=mottatt melding) før 
oppstart. I tillegg skal kommunen føre tilsyn med at kravene i forskriftet overholdes og 
kommunen kan pålegge eventuelt retting (Folkehelselovens § 14) dersom driften ikke er som den 
skal. 
  
Kommuneoverlegen vil likevel komme med synspunkter om konsekvenser til helsetjenester av 
økt antall asylsøkere til Tana kommune. 
 
Tana kommune v/legetjenesten har forståelse for at regionen nå står for en stor utfordring med 
den økte tilstrømningen av asylsøkere, og ikke minst de menneskelige belastninger dette fører til. 
Vi ønsker å vise medmenneskelighet i forbindelse med den humanitære krisen verden nå står 
overfor. Kommunen plikter å bistå med akutt medisinsk hjelp til alle som befinner seg innenfor 
kommune grensene. Det betyr at dersom vi får en relativ høy økning av innbyggertallet, hvor 
mange vil ha behov for legebistand, fornyelse av blå resepter på språk vi ikke kan og ukjente 
medisiner, helsekontroller med mer, økt konsultasjonstid pga av tolk, vil dette føre til en større 
trykk på helsetjenestene i Tana kommune, hovedsakelig på lege og helsesøstertjenesten.  
 
Legetjenesten har per dd. marginalt med leger. Fra 01/12/15 går en lege ut til sin lovpålagte 
permisjon, 01/01/16 slutter en lege og en annen lege har søkt mulighet å benytte sin Nord-Norge 
permisjon ( i ca 6 måned ), 01/03/16 slutter kommunelege i Nesseby. Det ble nylig lyst ut 2 faste 
legestillinger. Det var ingen kvalifiserte søkere. Summen av dette gjør at kommunen er dårlig 
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rustet til å gi en forsvarlig legetjeneste, og det vil være nærmest helt uforsvarlig å huse 50+ 
asylsøker i en kommune med såpass marginale ressurser. Selv med full bemanning, ville 
kommunen hatt utfordringer. Kommunen tar allerede inn en høy prosent andel av 
kvoteflyktninger sett i forhold til folketallet. Dette vil kommunen fortsette med i fremtiden. 
 
Tana legene savner en overordnet plan og dialog på regional og statlig nivå for å møte denne 
humanitære krisen. Det er ikke ønske eller viljen til å hjelpe det mangler på, men det er kvaliteten 
og forsvarlighet av den hjelpen som kommunen skal kunne bistå med. 
 
Viser videre til informasjon fra Fylkeslege samt Utenlandskdirektoratet 
 
Flyktningsituasjon i Finnmark per 23.10.2015, v / ass. Fylkeslege Marit Gansmo 
 
Status nå:  
Antallet flyktninger som kommer over grensa på Storskog er fortsatt høyt, ca 60 – 80 pr dag siste 
uke. Fjellhallen (max 150 plasser) fungerer fortsatt som første stoppested hva helseundersøkelser 
angår. Her bestilles røntgen av lungene, mens de andre undersøkelsene (IGRA  ( = 
tuberkulosetest ) og helseintervju) er besluttet utsatt til ankomstkommunen. 
  
De høye ankomsttallet i de foregående ukene har gjort at UDI og politi har måttet transportere ut 
flyktninger som ikke hadde gjennomgått røntgenundersøkelse, til kommune både i Finnmark og 
utenfor fylket. Uttransportene ble ikke gjort i samarbeid med helse i Sør-Varanger, og dette førte 
til at gruppene som ble flydd/busset ut bestod av både undersøkte og ikke undersøkte personer. 
Dette skaper problemer for mottakskommunene, som må kartlegge røntgenstatus på alle.  
  
UDI jobber nå på spreng, med hensikt å ikke sende noen ut av Sør-Varanger før 
røntgenundersøkelse er gjort. Sykehuset øker sin kapasitet både på personellsiden og med 
røntgenutstyr de nærmeste ukene. Uttransport før røntgen er gjennomført skjer fortsatt, siden 
nåværende kapasitet fortsatt overskrides, men situasjonen er i stadig bedring.  
  
 
Ankomstsenter Finnmark:  
Finnmark ankomstsenter (Vestleiren i Sør-Varanger) er under planlegging, og skal ha kapasitet 
til å innkvartere og forpleie 600 asylsøkere. Politiet skal foreta registrering av alle asylsøkere 
som kommer over Storskog fra Russland og sørge for at alle blir fraktet fra grensa til 
ankomstsenteret. I løpet av de to til tre dager asylsøkerne befinner seg i ankomstsenteret, vil det 
bli gjennomført en tuberkuloseundersøkelse på sykehuset. Flyktningene skal så transporteres 
videre til mottak i Nord-Norge. Målet er altså at Vestleirens mottakskapasitet sammen med økt 
kapasitet på røntgenundersøkelsene skal klare å handtere alle flyktningene som kommer over 
Storskog, slik at ingen videresendes uten røntgenundersøkelse fra ca medio november.  
 
Akutt innkvartering i Finnmark, vertskommunenes ansvar: 
Rossmolla i Hammerfest, Skoganvarre i Porsanger og Sør-Varanger, og Neiden, Wessel og 
Barents frokosthotell i Sør-Varanger er tatt i bruk som akutt innkvartering. Noen av asylsøkerne 
der har ikke gjennomgått røntgenundersøkelse, grunnet den ekstraordinære situasjonen som 
oppstod i Sør-Varanger for ca. 2 uker siden. I Hammerfest fungerte som transittmottak 
(røntgenundersøkelse måtte organiseres) i oppstartfasen, men har nå status som akutt 
innkvartering.  
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Kommuner med asylmottak og akuttinnkvartering har ansvar for lovpålagte tjenester til 
beboerne. UDI tilstreber et tett samarbeid mellom vertskommune og innkvarteringstilbyder.  
  
Akuttinnkvartering kan innebære enkelte meroppgaver for kommunen. Formelt sett vil 
kommunen ha forpliktelser ovenfor flyktninger som er plassert i akuttinnkvartering dersom det 
skulle oppstå hendelser som brann, behov for akutt helsehjelp, behov for inngripen fra barnevern 
eller lignende. 
  
Helse:  
Akuttinnkvartering regnes fortsatt som transitt-fase, i motsetning til opphold i ordinært mottak. 
Dette har betydning for flyktningens rettigheter innen helse. Flyktninger/asylsøkere i ordinære 
mottak har rett til fastlegetjenester, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, og rett til nødvendig 
helsehjelp, på lik linje med enhver innbygger.  
Slik situasjonen er nå har det ikke vært mulig for UDI å opprettholde en normal 
gjennomstrømming fra akuttinnkvartering til ordinære mottak, og dette har medført at botiden 
kan variere fra noen dager til flere uker. Dette skaper utfordringer også for vertskommunen. 
Behov for helsehjelp utenom øyeblikkelig hjelp kan oppstå, eksempelvis fornying av 
resepter/faste medisiner, oppfølging av andre helseutfordringer osv.  
 
Informasjon om helsetjenester til vertskommuner for akuttinnkvartering, v / UDI, 
15.10.2015: 
 
UDI vil i det følgende opplyse om rutiner knyttet til bruk av kommunale helsetjenester for 
asylsøkere i akuttinnkvarteringssteder. 
 
Bakgrunn: 
Oppholdstiden på akuttinnkvarteringsstedene er ment å være så kort som mulig. Ved etablering 
var konseptet basert på høy gjennomstrømning og gjennomsnittlig botid på rundt én uke. 
Ankomstene av asylsøkere øker stadig, og i september måned har det kommet totalt 4904 
asylsøkere. Dette er en fordobling av ankomstene i august måned. Som følge av dette er hele 
mottaksapparatet ytterligere presset, og vi har dessverre ikke klart å opprettholde maks 
gjennomstrømning slik vi ønsket. Dette henger blant annet sammen med at helsetjenesten på 
ankomstmottaket Refstad i Oslo kommune ikke lenger har kapasitet til å motta personer med 
behov for helsehjelp utover egne beboere. 
Oppholdstiden på akuttinnkvarteringsplassene har følgelig økt siden de ble etablert. UDI arbeider 
løpende med å få oppholdstiden ned, men ser behov for å orientere dere om denne situasjonen. 
En av konsekvensene av lengre oppholdstid på disse stedene kan være økt behov for 
helsetjenester. Dette kan medføre pågang av asylsøkere til deres lokale helsetjenester. 
Alle asylsøkere blir registrert inn i utlendingsdatabasen til utlendingsforvaltningen, og får tildelt 
et DUF-nummer av Politiets utlendingsenhet (PU). Som asylsøkere har de lovlig opphold i 
Norge. 
Asylsøkerne i akuttinnkvarteringsplasser har enda ikke fått et D-nummer. 
 
Vertskommunens ansvar og oppgaver: 
 
I følge Lov om helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven, 2011-06-24-
30) skal som kjent «Kommunen (…) sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester». 
I denne forbindelsen viser vi til den såkalte helseveilederen fra Helsedirektoratet, 
Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. (IS-1022) 
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https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-omhelsetjenestetilbudet-til-asylsokere-
flyktninger-og-familiegjenforente 
Videre viser vi til ny informasjon fra Helsedirektoratet til alle landets kommuner som huser 
asylsøkere, om deres ansvar for helsetilbudet til asylsøkere. 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/kommunenes-ansvar-for-helsetilbudtil- 
flyktninger-og-asylsokere 
I ovennevnte veileder referer Helsedirektoratet til såkalte transitt- og ordinære mottak når de 
omtaler vertskommunenes ansvar for helsetjenester. Akuttinnkvartering er en midlertidig 
beredskapsinnkvartering som ligger utenfor en slik tradisjonell inndeling, men vil i tråd med 
ovennevnte bli å betrakte som et «pre-transittmottak». I praksis vil det si at ansvaret til 
vertskommuner for akuttinnkvartering vil være tilnærmet mer lik den for transittmottak, med 
noen unntak. 
Eksempelvis er personer som oppholder seg på akuttinnkvartering der i påvente av 
gjennomføring av tuberkuloseundersøkelse. Denne undersøkelsen gjennomføres med andre ord 
ikke av vertskommuner for akuttinnkvartering. Utover dette gjenstår for kommunens 
helsetjeneste, fortsatt ifølge helseveilederen, oppfølging av akutte helseproblemer. Det 
forventes at dere følger opp asylsøkere med umiddelbart behandlingstrengende 
sykdommer/tilstander og gravide. 
Til tross for at oppholdstiden i akuttinnkvarteringen øker, har ikke akuttinnkvarteringen fått 
endret «mottaksstatus». Dette innebærer blant annet at slik situasjonen er per i dag, forventes det 
verken at kommunene innkaller asylsøkerne til såkalt førstegangsundersøkelse eller at dere setter 
i gang rutinemessig vaksinering av asylsøkerne. Dette er Helsedirektoratets anbefalinger til 
vertskommuner av ordinære mottak. 
Endelig gjør vi vertskommunene oppmerksomme på at asylsøkere som er syke, så langt det lar 
seg gjøre, blir prioritert for overføring til mottak med bedre forutsetninger for å følge opp 
personen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Lars Kristian Kvalheim 
Kommuneoverlege 
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