
KST 171215 – PS 96/2015 Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og 

kulturbygg – 2016 

 

Saksprotokoll saksnr. 15/2015 i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur - 

08.12.2015  

Behandling 

Ungdomsrådets behandling av saken utdelt i møte: 

 

Prioritet: 

 

Ordinære anlegg  

1. Svømmebasseng, Tana kommune (ny søknad)  

2. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad) 

3. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad) 

4. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad) 

5. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (fornyet søknad) 

6. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (fornyet søknad) 

7. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (fornyet 

søknad) 

8. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (fornyet 

søknad) 

 

 Kulturbygg  

1. Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad) 

2. Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad) 

 

 

Leder Elisabeth Erke (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som HOOK sin innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler for i 

2016: 

 

Ordinære anlegg  

1. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad)  

2. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)  

3. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)  

4. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (fornyet søknad) 

5. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (fornyet søknad)  

6. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (fornyet 

søknad) 

7. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (fornyet 

søknad)  

8. Svømmebasseng, Tana kommune (ny søknad) 

 



 Kulturbygg  

1. Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad) 

2. Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad) 

 

 

Votering 

HOOK sin innstilling ble satt opp mot ungdomsrådets vedtak: HOOK sin innstilling vedtatt 

med 6 mot 1 stemme. 

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler for i 

2016: 

 

Ordinære anlegg  

1. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad)  

2. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)  

3. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)  

4. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (fornyet søknad) 

5. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (fornyet søknad)  

6. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (fornyet 

søknad) 

7. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (fornyet 

søknad)  

8. Svømmebasseng, Tana kommune (ny søknad) 

 

 

 Kulturbygg  

1. Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad) 

2. Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad) 

 



KST 171215 – PS 97/2015 Handlingsplan for skoler i Tana 2015-2016 - 

tilstandsrapporten for grunnskoler i Tana kommune 2015 

 

Saksprotokoll saksnr. 16/2015 i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur - 

08.12.2015  

Behandling 

Leder Elisabeth Erke (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som HOOK sin innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar følgende handlingsplan for grunnskoler 2015-2016 utarbeidet på 

grunnlag av resultatene fra «Tilstandsrapport for grunnskoler i Tana kommune 2015»:  

 
Handlingsplan for skoler i Tana 2015-2016 

Utviklings-

områder 

Resultatmål 2015-

16 

Prioriterte tiltak Når Ansvarlig Dokumentasjon av 

endring 

Lærings- 

miljø og 

lærings- 

kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høyere grad av 

trivsel  

(forbedring fra 

tidligere skoleår) 

 

- Trivselsledere, aktiviteter i friminutt 

- Positivt miljø inne; f.eks: felles 

juleverksted på tvers av trinn  

Hele året 

 

- Kommunalsjef 

- Skoleleder 

- Lærere 

 

Elevundersøkelsen 

(Utvide valg av 

spørsmål) 

- Høyere grad av 

motivasjon 

(forbedring fra 

tidligere skoleår) 

- Elevene opplever 

undervisningen 

som meningsfull  

Positive tiltak hjem-skole, fritid, 

foreldrestyrt aktivitet (idrett, hobby) 

Hele året 

 

 

- Lærere 

- FAU 

Egne undersøkelser på 

skolene i Tana: 

vennskap, relasjon til 

lærere, 

samarbeidskultur,   

relevant/meningsfull, 

praktisk og variert skole 

Valgfag på tvers i kommunen  

 

Hele året 

 

- Skoleledere 

- Lærere 

Gode relasjoner 

mellom lærere og 

elever og mellom 

elever.  

- Elevene har 

venner på skolen.  

- Elevene har noen 

å samarbeide 

med 

 

Ledere og lærere får etterut-danning i 

relasjonskompetanse og relasjonsledelse.  

- Regionalt nettverk 

2015-2016 

- Planleggingsdag for 

lærere  

- Kommunalsjef, 

Skoleleder 

- Skoleleder 

Ståstedsundersøkelsen 

Elevene opplever at de samarbei-der godt 

med oppgaver i alle fag 

Hele året Lærere 

Regning i 

alle fag 

Bedre 

læringsresultater i 

regning og 

matematikk 

(forbedring fra 

tidligere skoleår) 

 

- Oppgaver i regning innenfor de ulike fag, 

på fagenes premisser 

- Tverrfaglige opplegg knyttet til regning  

- Uteskole og turer med vekt på faglig og 

sosial læring utenfor klasserommet.  

- Flere lærere tar videreutdanning i 

matematikk 

- Fellestid på 

skolene 

- Felles 

planlegging av 

timer på ulike 

arenaer.  

 

- Skoleleder 

- Lærere 

- Nasjonale prøver i 

regning 

- Eksamenskarakterer i 

matematikk 

 

Vurdering 

for læring 

og 

lokalt lære-

planarbeid 

 

 

 

Høyere grad av 

motivasjon for 

læring  

(forbedring fra 

tidligere skoleår) 

Arbeid med vurdering for læring i 

utviklingstiden blant lærere.  

Fellestid på skolene, 

felles planlegging av 

undervisning 

gjennom vurdering i 

fag og lokalt 

læreplanarbeid 

- Skoleledere 

- Lærere 

- Elevundersøkelsen 

(Utvide m/spørsmål 

om vurdering,  

motivasjon og 

læringskultur) 

- Nasjonale prøver 

- Eksamensresultater 

Bedre faglige 

resultater 

Sensoropplæring: motiverer for at lærerne 

skal ønske å være sensorer 

 

 

http://ephorte5/Tana/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15743
http://ephorte5/Tana/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15743


Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Kommunestyret vedtar følgende handlingsplan for grunnskoler 2015-2016 utarbeidet på 

grunnlag av resultatene fra «Tilstandsrapport for grunnskoler i Tana kommune 2015»:  

 
Handlingsplan for skoler i Tana 2015-2016 

Utviklings-

områder 

Resultatmål 2015-

16 

Prioriterte tiltak Når Ansvarlig Dokumentasjon av 

endring 

Lærings- 

miljø og 

lærings- 

kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høyere grad av 

trivsel  

(forbedring fra 

tidligere skoleår) 

 

- Trivselsledere, aktiviteter i friminutt 

- Positivt miljø inne; f.eks: felles 

juleverksted på tvers av trinn  

Hele året 

 

- Kommunalsjef 

- Skoleleder 

- Lærere 

 

Elevundersøkelsen 

(Utvide valg av 

spørsmål) 

- Høyere grad av 

motivasjon 

(forbedring fra 

tidligere skoleår) 

- Elevene opplever 

undervisningen 

som meningsfull  

Positive tiltak hjem-skole, fritid, 

foreldrestyrt aktivitet (idrett, hobby) 

Hele året 

 

 

- Lærere 

- FAU 

Egne undersøkelser på 

skolene i Tana: 

vennskap, relasjon til 

lærere, 

samarbeidskultur,   

relevant/meningsfull, 

praktisk og variert skole 

Valgfag på tvers i kommunen  

 

Hele året 

 

- Skoleledere 

- Lærere 

Gode relasjoner 

mellom lærere og 

elever og mellom 

elever.  

- Elevene har 

venner på skolen.  

- Elevene har noen 

å samarbeide 

med 

 

Ledere og lærere får etterut-danning i 

relasjonskompetanse og relasjonsledelse.  

- Regionalt nettverk 

2015-2016 

- Planleggingsdag for 

lærere  

- Kommunalsjef, 

Skoleleder 

- Skoleleder 

Ståstedsundersøkelsen 

Elevene opplever at de samarbei-der godt 

med oppgaver i alle fag 

Hele året Lærere 

Regning i 

alle fag 

Bedre 

læringsresultater i 

regning og 

matematikk 

(forbedring fra 

tidligere skoleår) 

 

- Oppgaver i regning innenfor de ulike fag, 

på fagenes premisser 

- Tverrfaglige opplegg knyttet til regning  

- Uteskole og turer med vekt på faglig og 

sosial læring utenfor klasserommet.  

- Flere lærere tar videreutdanning i 

matematikk 

- Fellestid på 

skolene 

- Felles 

planlegging av 

timer på ulike 

arenaer.  

 

- Skoleleder 

- Lærere 

- Nasjonale prøver i 

regning 

- Eksamenskarakterer i 

matematikk 

 

Vurdering 

for læring 

og 

lokalt lære-

planarbeid 

 

 

 

Høyere grad av 

motivasjon for 

læring  

(forbedring fra 

tidligere skoleår) 

Arbeid med vurdering for læring i 

utviklingstiden blant lærere.  

Fellestid på skolene, 

felles planlegging av 

undervisning 

gjennom vurdering i 

fag og lokalt 

læreplanarbeid 

- Skoleledere 

- Lærere 

- Elevundersøkelsen 

(Utvide m/spørsmål 

om vurdering,  

motivasjon og 

læringskultur) 

- Nasjonale prøver 

- Eksamensresultater 

Bedre faglige 

resultater 

Sensoropplæring: motiverer for at lærerne 

skal ønske å være sensorer 

 

 



 

KST 171215 – PS 98/2015 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2016 

 

Saksprotokoll saksnr. 14/2015 i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur - 08.12.2015  

Behandling 

Saksframlegg ettersendt pr. e-post 02.12.2015. Utdelt i møte.  

Jf. godkjenning av saksliste: PS 17, 18 og 19/2015 og PS 14/2015 behandles før PS 13/2015.  

 

 

Káre Elle Partapuoli (SáB/SfP) ba utvalget vurdere hennes habilitet da hun er styreleder i Diddi 

manaidgárdi. Partapuoli fratrådte møte. Utvalget erklærte enstemmig Partapuoli som inhabil i 

saken, jf. forvaltingsloven § 6 e). Varamedlem Tonje Halvari (SV) tiltrådte møte i hennes sted.  

 

 

Leder Elisabeth Erke (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som HOOK sin innstilling: 

 

For 2016 fastsettes det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager slik:  

 

1. Driftstilskudd 

Tilskuddet settes til 100 % av driftskostnadene for en kommunal plass.  

Dette gir følgende tilskuddssatser:  

a) Pr heltidsplass for barn under 3 år: Kr 210 694 

b) Pr heltidsplass for barn over 3 år: Kr 103 120  

 

2. Kapitaltilskudd  

Kommunen utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra 

barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. Satsene er under utarbeidelse, og blir publisert på 

Kunnskapsdepartementets nettsider når de klare. Tilskuddet beregnes etter nasjonale satser for 

2016 pr. heltidsplass. Nasjonale satsen for 2015 pr. heltidsplass var kr. 9 500.  

 

3. Utbetaling 

Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

For 2016 fastsettes det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager slik:  

 

1. Driftstilskudd 

Tilskuddet settes til 100 % av driftskostnadene for en kommunal plass.  

Dette gir følgende tilskuddssatser:  



a) Pr heltidsplass for barn under 3 år: Kr 210 694 

b) Pr heltidsplass for barn over 3 år: Kr 103 120  

 

2. Kapitaltilskudd  

Kommunen utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra 

barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. Satsene er under utarbeidelse, og blir publisert på 

Kunnskapsdepartementets nettsider når de klare. Tilskuddet beregnes etter nasjonale satser for 

2016 pr. heltidsplass. Nasjonale satsen for 2015 pr. heltidsplass var kr. 9 500.  

 

3. Utbetaling 

Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal.  

 

 



KST 171215 – PS 99/2015 Ny avtale for legesamarbeidet  

 

Saksprotokoll saksnr. 13/2015 i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur - 08.12.2015  

Behandling 

Saksframlegg ettersendt pr. e-post 02.12.2015. Utdelt i møte.  

Saken ble behandlet etter PS 14/2015. 

 

 

Leder Elisabeth Erke (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som HOOK sin innstilling: 

 

De gamle avtalene for legesamarbeid mellom Nesseby kommune og Tana kommune opphører 

fra 31.12.2015.  

 

Ny avtale for legesamarbeid vedtas som foreslått i vedlegget med virkning fra 1.1.2016. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

De gamle avtalene for legesamarbeid mellom Nesseby kommune og Tana kommune opphører 

fra 31.12.2015.  

 

Ny avtale for legesamarbeid vedtas som foreslått i vedlegget med virkning fra 1.1.2016. 

 

 

 



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Tana kommunale eiendomsselskap KF 

 

 

 

Kommunestyret 17.12.2015 PS 100/2015  
 

ST 13/2015 Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 TKE KF 

Saksprotokoll saksnr.  i Tana kommunale eiendomsselskap - 03.12.2015 

Behandling 

Leder fremmet følgende forslag:  

 

Styret anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

Det planlagte byggeprosjektet i 2016 trekkes ut av budsjett og økonomiplan. Tilsvarende 

endringer på vedtekt § 6 strykes. Det er behov for å avvente omstruktureringen av pleie og 

omsorg, og andre fremtidige boligbehov, før evt nybygg iverksettes. 

 

Forslaget til økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 innebærer følgende for Tana 

kommunale eiendomsselskap KF:  

 

1. Vedlagte økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 vedtas uten planlagt byggeprosjekt på 

15 000 000 kroner. Reduserte låneavdrag og renter i budsjettet gir tilsvarende økning på 

avsetninger. Administrasjonen gis fullmakt til balansere budsjettet etter dette. 

2. Foretaket gjennomfører samlet låneopptak på 15 000 000 kroner i 2016. 

3. Låneopptak skal tas opp som annuitetslån, med 30 års nedbetalingstid. 

4. Foretakets vedtekt § 6 endres til: 

 6. Låneopptak 

Tana kommunale eiendomsselskap KF kan ta opp lån på inntil kr 60 mill. 

5. Følgende av foretakets fond overføres konto 2560000 – disposisjonsfond: 

 Konto 2510000 Budne driftsfond 

 Konto 2530000 Ubundne investeringsfond 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Styret anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

Det planlagte byggeprosjektet i 2016 trekkes ut av budsjett og økonomiplan. Tilsvarende 

endringer på vedtekt § 6 strykes. Det er behov for å avvente omstruktureringen av pleie og 

omsorg, og andre fremtidige boligbehov, før evt nybygg iverksettes. 

 



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Tana kommunale eiendomsselskap KF 

 

Forslaget til økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 innebærer følgende for Tana 

kommunale eiendomsselskap KF:  

 

1. Vedlagte økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 vedtas uten planlagt byggeprosjekt på 

15 000 000 kroner. Reduserte låneavdrag og renter i budsjettet gir tilsvarende økning på 

avsetninger. Administrasjonen gis fullmakt til balansere budsjettet etter dette. 

2. Foretaket gjennomfører samlet låneopptak på 15 000 000 kroner i 2016. 

3. Låneopptak skal tas opp som annuitetslån, med 30 års nedbetalingstid. 

4. Foretakets vedtekt § 6 endres til: 

 6. Låneopptak 

Tana kommunale eiendomsselskap KF kan ta opp lån på inntil kr 60 mill. 

5. Følgende av foretakets fond overføres konto 2560000 – disposisjonsfond: 

 Konto 2510000 Budne driftsfond 

 Konto 2530000 Ubundne investeringsfond 

 

 



KST 171215 – PS 103/2015  

 

Saksprotokoll saksnr. 19/2015 i Valgnemnda - 09.12.2015  

Behandling 

Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag som valgnemndas innstilling: 

 

Kommunestyret velges følgende til takstnemnda for valgperioden 2015-2019: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Fred Johnsen (SP), leder  1. Nancy Porsanger Anti (SP) 

2. Per Ivar Stranden (AP), nestleder 2. Liz Utsi (AP) 

3. Liuodmila Holm (Árja) 3. Ingar Eikeland (FrP) 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Kommunestyret velges følgende til takstnemnda for valgperioden 2015-2019: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Fred Johnsen (SP), leder  1. Nancy Porsanger Anti (SP) 

2. Per Ivar Stranden (AP), nestleder 2. Liz Utsi (AP) 

3. Liuodmila Holm (Árja) 3. Ingar Eikeland (FrP) 

 

 



KST 171215 – PS 104/2015  

 

Saksprotokoll saksnr. 20/2015 i Valgnemnda - 09.12.2015  

Behandling 

Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag som valgnemndas innstilling: 

 

Kommunestyret velges følgende til overtakstnemnda for valgperioden 2015-2019: 

 

Medlemmer Varamedlemmer  

1. Einar Johansen (SP), leder  1. Jon Arild Aslaksen (AP) 

2. Per Erik Mudenia (Árja), nestleder  2. Ellen K. Saba (H) 

3. Tone Orvik Kollstrøm (H)  3. Áike Selfors (SáB/SfP) 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Kommunestyret velges følgende til overtakstnemnda for valgperioden 2015-2019: 

 

Medlemmer Varamedlemmer  

1. Einar Johansen (SP), leder  1. Jon Arild Aslaksen (AP) 

2. Per Erik Mudenia (Árja), nestleder  2. Ellen K. Saba (H) 

3. Tone Orvik Kollstrøm (H)  3. Áike Selfors (SáB/SfP) 

 

 



KST 171215 – PS 105/2015 

 

Saksprotokoll saksnr. 21/2015 i Valgnemnda - 09.12.2015  

Behandling 

Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag som valgnemndas innstilling: 

 

Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunal heimevernsnemnd for perioden 

01.01.2016 - 31.12.2019: 

 

1. Gry Hege Lille  

2. Håkon Kjølås  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunal heimevernsnemnd for perioden 

01.01.2016 - 31.12.2019: 

 

1. Gry Hege Lille  

2. Håkon Kjølås  

 

 

 



KST 171215 – PS 106/2015 

 

Saksprotokoll saksnr. 22/2015 i Valgnemnda - 09.12.2015  

Behandling 

Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag som valgnemndas innstilling: 

 

Kommunestyret velger følgende representanter og med personlig vararepresentant til 

samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehage for valgperioden 2015-2019: 

 

 Faste representanter Personlig vararepresentanter  

Seida skole Tone Orvik Kollstrøm (H) Monica Balto (V) 

Deanu sámeskuvla Elisabeth Erke (AP) Ellen K. Saba (H) 

Austertana oppvekstsenter Mariann J. Lindi (AP) Per Ivar Stranden (AP) 

Boftsa oppvekstsenter Káre Elle Partapuoli (SáB/SfP) Sylvi Rasmus (SáB/SfP) 

Sirma oppvekstsenter Jon-Christer Mudenia (Árja) Ann-Magritt Børresen (H) 

Tana bru barnehage Jan Peder Svendsen (SV) Morten Hansen (AP) 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Kommunestyret velger følgende representanter og med personlig vararepresentant til 

samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehage for valgperioden 2015-2019: 

 

 Faste representanter Personlig vararepresentanter  

Seida skole Tone Orvik Kollstrøm (H) Monica Balto (V) 

Deanu sámeskuvla Elisabeth Erke (AP) Ellen K. Saba (H) 

Austertana oppvekstsenter Mariann J. Lindi (AP) Per Ivar Stranden (AP) 

Boftsa oppvekstsenter Káre Elle Partapuoli (SáB/SfP) Sylvi Rasmus (SáB/SfP) 

Sirma oppvekstsenter Jon-Christer Mudenia (Árja) Ann-Magritt Børresen (H) 

Tana bru barnehage Jan Peder Svendsen (SV) Morten Hansen (AP) 

 

 

 



KST 171215 – PS 107/2015 

 

Saksprotokoll saksnr. 23/2015 i Valgnemnda - 09.12.2015  

Behandling 

Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag som valgnemndas innstilling: 

 

Kommunestyret velger følgende som kommunal representant til styret i Tana Montessoriskole 

for valgperioden 2015-2019: 

 

Representant:   Elisabeth Erke 

Vararepresentant:  Viktor Skjærvik  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Kommunestyret velger følgende som kommunal representant til styret i Tana Montessoriskole 

for valgperioden 2015-2019: 

 

Representant:   Elisabeth Erke 

Vararepresentant:  Viktor Skjærvik 

 

 



KST 171215 – PS 108/2015  

 

Saksprotokoll saksnr. 24/2015 i Valgnemnda - 09.12.2015  

Behandling 

Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag som valgnemndas innstilling: 

 

Kommunestyret velges følgende representant og vararepresentant til Polmak og Tana kirkelig 

fellesråd for valgperioden 2015-2019: 

 

Representant:  Frank M. Ingilæ, ordfører, AP 

Vara:    Hartvik Hansen, Árja  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Kommunestyret velges følgende representant og vararepresentant til Polmak og Tana kirkelig 

fellesråd for valgperioden 2015-2019: 

 

Representant:  Frank M. Ingilæ, ordfører, AP 

Vara:    Hartvik Hansen, Árja  

 

 



KST 171215 – PS 109/2015  

 

Saksprotokoll saksnr. 25/2015 i Valgnemnda - 09.12.2015  

Behandling 

Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag som valgnemndas innstilling: 

 

Kommunestyret velger følgende til styret i Bokbussen for valgperioden 2015-2019: 

 

Medlem:  Ingrid Smuk Rolstad  

Varamedlem:  Ole Einar Olsen 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Kommunestyret velger følgende til styret i Bokbussen for valgperioden 2015-2019: 

 

Medlem:  Ingrid Smuk Rolstad  

Varamedlem:  Ole Einar Olsen 

 

 



KST 171215 – PS 110/2015  

 

Saksprotokoll saksnr. 26/2015 i Valgnemnda - 09.12.2015  

Behandling 

Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag som valgnemndas innstilling: 

 

Kommunestyret utpeker Anne Margrethe Gundersen som kommunens representant i 

oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for valgperioden 2015-2019. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Kommunestyret utpeker Anne Margrethe Gundersen som kommunens representant i 

oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for valgperioden 2015-2019. 

 

 


