Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteprotokoll

Formannskapet
Møterom Tana videregående skole
06.06.2013
10:00 – 18:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Frank Martin Ingilæ
Ordfører
Hartvik Hansen
Varaordfører
Randi Lille
Medlem
Tone Orvik Kollstrøm
Medlem
Rebeke Tapio
Medlem
Fred Johnsen
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Hege Tajana Pedersen
Barnas representant
Sandra Lille
Medlem
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Ansgar Aslaksen
Sandra Lille

Representerer
AP
Fe/Ol
AP
H
FRP
SP

Representerer
AP

Representerer
Fe/Ol

Merknader
Tone O. Kollstrøm (H) ble under behandling av PS 62/2013 innvilget permisjon med 6 mot 1
stemme, fra kl. 13:00. Kollstrøm tiltrådte møtet igjen kl. 16:05 under behandling av PS
69/2013.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Nilssen
Frode Gundersen

Stilling
Ass. rådmann
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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2013/1276
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38/19 - klage på vedtak om avslag i byggesak,
dispensasjon til riving av gammel hytte og bygging av
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2013/1078
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Regnskap og årsberetning 2012

2013/559

PS 68/2013

Tertialrapport 1. tertial 2013

2012/2228

PS 69/2013

Budsjettregulering

2012/2228

PS 70/2013

Referatsaker / Orienteringer - FSK

2013/96

PS 71/2013

Bosetting av flyktninger i Tana kommune 2014-2016

2013/902

PS 72/2013

Tana rådhus - nytt inngangsparti

2013/1348

PS 73/2013

Uttalelse - Fremtidig behov for døgnbehandling og
reorganisering av døgntilbud innen psykisk helsevern
for voksne

PS 56/2013 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll saksnr. 56/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Innkalling godkjennes.
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Arkivsaksnr

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 57/2013 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll saksnr. 57/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Merknader til saksliste/ettersendt:
- Saksframlegg i PS 69/2013 er korrigert
- Saksdokumenter i PS 59/2013 ettersendt
- 3 vedlegg i PS 61/2013 ettersendt
- Revidert innstilling i PS 63/2013 utdelt i møtet

Saksliste godkjennes med merknader til saksliste og med følgende tilleggsaker:
PS 71/2013

Bosetting av flyktninger i Tana kommune 2014-2016

PS 72/2013

Tana rådhus - nytt inngangsparti

PS 73/2013

Uttalelse - Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av
døgntilbud innen psykisk helsevern for voksne

Endring av behandlingsrekkefølgen:
- PS 64/2013 behandles før 63/2012
- PS 70/2013 behandles som siste sak

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med merknader til saksliste og med følgende tilleggsaker:
PS 71/2013

Bosetting av flyktninger i Tana kommune 2014-2016
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PS 72/2013

Tana rådhus - nytt inngangsparti

PS 73/2013

Uttalelse - Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av
døgntilbud innen psykisk helsevern for voksne

Merknader til saksliste/ettersendt:
- Saksframlegg i PS 69/2013 er korrigert
- Saksdokumenter i PS 59/2013 ettersendt
- 3 vedlegg i PS 61/2013 ettersendt
- Revidert innstilling i PS 63/2013 utdelt i møtet
Endring av behandlingsrekkefølgen:
- PS 64/2013 behandles før 63/2012
- PS 70/2013 behandles som siste sak

PS 58/2013 Godkjenning av protokoll fra 23.05.2013
Saksprotokoll saksnr. 58/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Protokoll fra 23.05.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 23.05.2013 godkjennes.

PS 59/2013 Fastsettelse av planprogram for revidering av kommuneplanens
arealdel
Saksprotokoll saksnr. 59/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 31.05.13. Utdelt i møtet.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets
innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogram for revidering av
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kommuneplanens arealdel slik det fremgår av vedlagte planprogram datert 29. mai 2013.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogram for revidering av
kommuneplanens arealdel slik det fremgår av vedlagte planprogram datert 29. mai 2013.

PS 60/2013 Detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet parsell 5B:
Sluttbehandling
Saksprotokoll saksnr. 60/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
3 vedlegg i saken ettersendt pr. e-post 31.05.13. Utdelt i møtet.
Rådmannen gjorde oppmerksom på at det i innstillingen fra rådmannen skal stå ”5B”.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets
innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for FV
98 Ifjordfjellet parsell 5B som består av plankart, -bestemmelser og -beskrivelse, med tilhørende
grunnlagsdokumenter. Vurderingene etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av
planbeskrivelsen kapittel 5.4 side 22 og 23.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for FV
98 Ifjordfjellet parsell 5B som består av plankart, -bestemmelser og -beskrivelse, med tilhørende
grunnlagsdokumenter. Vurderingene etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av
planbeskrivelsen kapittel 5.4 side 22 og 23.
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PS 61/2013 Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde:
Sluttbehandling
Saksprotokoll saksnr. 61/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Tana kommune vedtar Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde.
Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.4 side 17.

etter

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune vedtar Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde.
Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.4 side 17.

etter

PS 62/2013 Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru Skiippagurra: Offentlig ettersyn
Saksprotokoll saksnr. 62/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Tone O. Kollstrøm (H) ble under behandling av saken innvilget permisjon med 6 mot 1 stemme,
fra kl. 13:00 til kl. 16:00.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Administrasjonen innarbeider innspillene og synspunktene fra formannskapet i det videre
planarbeidet.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Administrasjonen innarbeider innspillene og synspunktene fra formannskapet i det videre
planarbeidet.

PS 63/2013 Tomtedelingsplan for byggeområde BB8, Gándaoaivi i
Skiippagurra
Saksprotokoll saksnr. 63/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Saken ble behandlet etter PS 64/2013 i dagens møte.
Notat i saken utdelt i møtet.

Revidert innstilling fra rådmannen i saken utdelt i møtet:
Tana kommune vedtar tomtedelingsplanen for BB8, Gándaoaivi, i Skiippagurra, slik det framgår
av kartskisse datert 03.06.2013. Grunnlaget for dette vedtaket er gitt i Kommuneplanens arealdel
for Tana kommune 2002-13, planbestemmelse § 3 B, jf. plan- og bygningslovens § 11-16.
Tomtedelingsplanen skal sikre en effektiv arealutnyttelse og gode boligtomter, og er å forstå
som et prinsipp for oppretting av boligtomter i området. Mindre justeringer kan foretas ved
oppmåling av de enkelte tomtene i terrenget.
Tana kommune presiserer at følgende planbestemmelser i kommuneplanens arealdel gjelder:
1. ”I området tillates det oppført inntil 6 boliger som frittliggende småhus.
2. Boligene skal være i 1 - 2 etasjer, med maksimal gesimshøyde på 6 m, mønehøyde på
maksimalt 8 m.
3. Bygningene skal ha saltak med hovedmøneretning på langs av terrenget. Takvinklene skal
være 22 - 35o .
4. For alle områder der utbygging tillates, skal ny bebyggelse tilpasses den eksisterende og
plasseres slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon og terrengform bevares.
5. Bygge- og anleggstiltak må ikke lokaliseres nærmere enn 50 meter fra automatisk freda
kulturminner, jf kulturminneloven § 4.”
Det må tinglyses veirett til de enkelte tomtene over g/bnr. 37/112.
Utbygger må sørge for tilstrekkelig trykk til både drikkevannforsyning og brannslokking.
Det må søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel dersom bygge- og anleggstiltak
planlegges plassert nærmere enn 50 m fra det aktuelle kulturminnet ID 57672.
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Dette pålegget må formidles videre til de som skal utføre
arbeidet i marken.
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens reviderte forslag til vedtak som vedtak i
saken.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune vedtar tomtedelingsplanen for BB8, Gándaoaivi, i Skiippagurra, slik det framgår
av kartskisse datert 03.06.2013. Grunnlaget for dette vedtaket er gitt i Kommuneplanens arealdel
for Tana kommune 2002-13, planbestemmelse § 3 B, jf. plan- og bygningslovens § 11-16.
Tomtedelingsplanen skal sikre en effektiv arealutnyttelse og gode boligtomter, og er å forstå
som et prinsipp for oppretting av boligtomter i området. Mindre justeringer kan foretas ved
oppmåling av de enkelte tomtene i terrenget.
Tana kommune presiserer at følgende planbestemmelser i kommuneplanens arealdel gjelder:
1. ”I området tillates det oppført inntil 6 boliger som frittliggende småhus.
2. Boligene skal være i 1 - 2 etasjer, med maksimal gesimshøyde på 6 m, mønehøyde på
maksimalt 8 m.
3. Bygningene skal ha saltak med hovedmøneretning på langs av terrenget. Takvinklene skal
være 22 - 35o .
4. For alle områder der utbygging tillates, skal ny bebyggelse tilpasses den eksisterende og
plasseres slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon og terrengform bevares.
5. Bygge- og anleggstiltak må ikke lokaliseres nærmere enn 50 meter fra automatisk freda
kulturminner, jf kulturminneloven § 4.”
Det må tinglyses veirett til de enkelte tomtene over g/bnr. 37/112.
Utbygger må sørge for tilstrekkelig trykk til både drikkevannforsyning og brannslokking.
Det må søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel dersom bygge- og anleggstiltak
planlegges plassert nærmere enn 50 m fra det aktuelle kulturminnet ID 57672.
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Dette pålegget må formidles videre til de som skal utføre
arbeidet i marken.

PS 64/2013 Veiplanen - prioritering av tiltak i handlingsplanen
Saksprotokoll saksnr. 64/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Saken ble behandlet før PS 63/2013 i dagens møte.
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets
innstilling:
Veiplanens handlingsdel endres slik:
Pri. 1:
Pri 2:
Pri 3:
Pri 4:

Asfaltering av Internatplassen
Skilting av veier som har fått navn
Suppleringsskilting (fartsgrense, gangfelt, bobiltømmeplass)
Nytt gangfelt ved Tana bru barnehage

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Veiplanens handlingsdel endres slik:
Pri. 1:
Pri 2:
Pri 3:
Pri 4:

Asfaltering av Internatplassen
Skilting av veier som har fått navn
Suppleringsskilting (fartsgrense, gangfelt, bobiltømmeplass)
Nytt gangfelt ved Tana bru barnehage

PS 65/2013 38/19 - klage på vedtak om avslag i byggesak, dispensasjon til
riving av gammel hytte og bygging av ny hytte.
Saksprotokoll saksnr. 65/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Votering
Vedtatt med 3 mot 3 stemmer med ordførers dobbelstemme.

Vedtak
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.
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PS 66/2013 Miljøtiltak i Julelvvassdraget, Austertana 2013 (Petter Morso
bekken, Basávžžejohka og Hanaelva): godkjenning av planer fra NVE.
Saksprotokoll saksnr. 66/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
1. Formannskapet godkjenner Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)’s planer for
miljøtiltak i Julelvvassdraget, Austertana i 2013, med utgangspunkt i tiltaksplanen av
2.5.2013. Det forutsettes at berørte grunneiere gir sin tilslutning til planene.
2. Det settes av kr. 50.000,- i distriktsandel (kommunal egenandel) i forbindelse med
budsjettregulering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Formannskapet godkjenner Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)’s planer for
miljøtiltak i Julelvvassdraget, Austertana i 2013, med utgangspunkt i tiltaksplanen av
2.5.2013. Det forutsettes at berørte grunneiere gir sin tilslutning til planene.
2. Det settes av kr. 50.000,- i distriktsandel (kommunal egenandel) i forbindelse med
budsjettregulering.

PS 67/2013 Regnskap og årsberetning 2012
Saksprotokoll saksnr. 67/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets
innstilling:
Årsregnskapet og årsberetning for 2012 for Tana kommune godkjennes slik det foreligger.
Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 2 570 930 fordeles slik:
200 000 settes av til prosjekt Go fot.
2 370 930 settes av til disposisjonsfond.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Årsregnskapet og årsberetning for 2012 for Tana kommune godkjennes slik det foreligger.
Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 2 570 930 fordeles slik:
200 000 settes av til prosjekt Go fot.
2 370 930 settes av til disposisjonsfond.

PS 68/2013 Tertialrapport 1. tertial 2013
Saksprotokoll saksnr. 68/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Rapporten tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rapporten tas til orientering.

PS 69/2013 Budsjettregulering
Saksprotokoll saksnr. 69/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Tone O. Kollstrøm (H) tiltrådte møtet etter permisjon under behandling av saken, fra kl. 16:05
og for resten av møtet.
Nytt saksframlegg med endret innstilling ettersendt pr. e-post 02.06.13. Utdelt i møtet.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets
innstilling:
Driftsbudsjett for 2013 reguleres med følgende beløp
Ansvar Tekst
Nettoøkning i driftsbudsjettet
1260
Landbruksvikarordning MLU 18/2013
4000
Feil i tilbakeføring av tiltak til fordeling HOU 2012
6040
Miljøtiltak i Juleelvvassdraget
6040
Egenandel siktrydding
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Beløp
125 000
800 000
50 000
100 000

6400
8080
8080
9000

Folkehesearbeid
Til skiltryddingsplan som vedtatt KST 76/2012
Skilting til tømmestasjonen
Korrigert rammetilskudd Børre Stolp modell
Til disposisjon
Finansiering
1210
Vakanse i It konsulent stilling
4020
Feilbudsjettert Polmak
6040
Tatt midler til skiltrydding til inntekt for miljøvern
9030
Økt utbytte fra Varanger kraft
9030
Lavere rente enn budsjettert
9000
Endret skatteinngang Børre Stolp modell

50 000
37 000
20 000
1 026 000
1 613 800
-125 000
-360 800
-37 000
-1 250 000
-1 500 000
-549 000

Negative tallstørrelser er økt inntekt. Positive tall er økt utgift eller redusert inntekt.

Investeringsbudsjettet reguleres med 250 000 til å føre vannledning fra Lismajavre vannverk til
Østre seida vannverk.
Tiltaket finansieres ved låneopptak.

Votering
Enstemmig vedtak.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Driftsbudsjett for 2013 reguleres med følgende beløp
Ansvar Tekst
Nettoøkning i driftsbudsjettet
1260
Landbruksvikarordning MLU 18/2013
4000
Feil i tilbakeføring av tiltak til fordeling HOU 2012
6040
Miljøtiltak i Juleelvvassdraget
6040
Egenandel siktrydding
6400
Folkehesearbeid
8080
Til skiltryddingsplan som vedtatt KST 76/2012
8080
Skilting til tømmestasjonen
9000
Korrigert rammetilskudd Børre Stolp modell
Til disposisjon
Finansiering
1210
Vakanse i It konsulent stilling
4020
Feilbudsjettert Polmak
6040
Tatt midler til skiltrydding til inntekt for miljøvern
9030
Økt utbytte fra Varanger kraft
9030
Lavere rente enn budsjettert
9000
Endret skatteinngang Børre Stolp modell

Beløp
125 000
800 000
50 000
100 000
50 000
37 000
20 000
1 026 000
1 613 800
-125 000
-360 800
-37 000
-1 250 000
-1 500 000
-549 000

Negative tallstørrelser er økt inntekt. Positive tall er økt utgift eller redusert inntekt.

Investeringsbudsjettet reguleres med 250 000 til å føre vannledning fra Lismajavre vannverk til
Østre seida vannverk.
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Tiltaket finansieres ved låneopptak.

PS 70/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK
Saksprotokoll saksnr. 70/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Saken ble behandlet som siste sak i dagens møte.
Det ble i møtet ikke gitt noen referatsaker.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:
Fred Johnsen (SP) orienterte om:
- at kommunen må gjøre noe for å få en bedre løsning for bruk av toalettene i
flerbrukshallen, spesielt ved store arrangement i hallen
- at ved den nye fotballbanen ikke er tilgang til toalett eller vann

Hartvik Hansen (Fe/Ol):
- ga en orientering fra deltakelse i møte i arbeidsutvalget i Polmak og Tana kirkelige
fellesråd

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP):
- orienterte fra møte der ordfører sammen LBT, TF, Miljøverndepartementet, varaordfører
i Tana og ordfører i Karasjok kommune deltok. Ingen enighet. Det settes i gang en
prosess for å avklare uklarheter i forskriften

Orienteringene tas til orientering.

Hartvik Hansen (Fe/Ol):
- Ønsket å fremmt et forslag for behandling i formannskapet: ”Oppfordring til
Tanavassdragets Fiskeforvaltning”
- Formannskapet vedtok med 4 mot 3 stemmer at forslaget ikke skulle behandles

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Orienteringene tas til orientering
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PS 71/2013 Bosetting av flyktninger i Tana kommune 2014-2016
Saksprotokoll saksnr. 71/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 31.05.13. Utdelt i møtet.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Tana kommune ønsker å bidra til at flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge får
bosettingskommune, muligheter til å komme ut fra mottak å bli godt integrert i samfunnet.
Tana kommune ønsker å bidra til at flyktningene får et nytt hjemsted og en god start på sitt nye
liv i Tana.
Det er ikke økonomiske motiver som skal være førende for om kommunen skal si ja til å bosette
flyktninger. Det er viktig at kommunen blir satt i stand til å ivareta de som blir bosatt på en god
måte og jobber for en god integrering i lokalsamfunnet. For å kunne gjøre dette velger
kommunen derfor i denne omgangen å bosette et lite antall flyktninger for å høste erfaring.
1. Tana kommune forplikter seg til å ta imot inntil 10 flyktninger hvert år i årene 2014, 2015 og
2016. Antall flyktninger som bosettes hvert år er avhengig av tilgjengelige boliger. Tiden frem
til høsten 2014 brukes for å gjøre kommunens organisasjon klar til bosetting.
2. Tana kommune vedtar å bygge åtte familieleiligheter i 2013 for fremtidig mottak av
flyktninger innenfor en kostnadsramme på kr 15 mill. inkl mva i regi av Tana kommunale
eiendomsselskap. Leilighetene skal være innflyttingsklare høsten 2014 og det må også vurderes
om de kan brukes av andre enn flyktninger med utfordringer for å skaffe seg bolig. Tana
kommunale eiendomsselskap øker i tillegg tilgangen på boliger gjennom leie, nybygg og andre
samarbeider med private og offentlige aktører. Dette innarbeides i Boligplan 2014-17 (tidligere
kalt boligsosial handlingsplan). I boligplanen må man se på flere alternative plasseringer for
bosetting av flyktninger, slik at man kan oppnå best mulig integrering. Endring av vedtektene
for TKE med hensyn til økning av lånerammen legges fram som egen sak.
3. Rådmannen planlegger det kommunale tilbudet gjennom en prosjektgruppe der tillitsvalgte
også er representert. Bemanningen skaleres etter tilflyttingen, og har en øvre begrensning
beskrevet i utredningen ”Bosetting av flyktninger i Tana kommune”. Beslutning om bemanning
gjøres som del av budsjettvedtaket for 2014.
4. Det søkes om prosjektmidler fra IMDi for å kunne tilsette en ”tilflyttingskonsulent” som vil
ha som hovedansvar å jobbe med tilrettelegging, bosetting av flyktninger og andre tilflyttere fra
august/ september 2013, hvis det ikke innvilges prosjektmidler tilsettes tilflyttingskonsulent på
nyåret.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen og Ansgar Aslaksen fremmet følgende forslag:
1. Tana kommune kan på sikt vurdere å ta imot flyktninger som har fått oppholdstillatelse i
Norge og slik bidra til at noen av disse får en bosettingskommune. Det må og være en
forutsetning for at disse kan bli godt integrert i vårt lokalsamfunn.
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2. De økonomiske konsekvensene for kommunen er i dag uavklart og før det er aktuelt å ta
imot flyktninger må det gjøres en økonomisk konsekvensanalyse.
3. Tana kommune utreder nå også muligheten for å samle ungdomstrinnene til Seida eller
nybygg ved Tana bru. Kommunen kan få store økonomiske utfordringer ved for eksempel
nybygg nært Deanu sámeskuvla eller nær flerbrukshallen.
4. Videre må det og utredes om det finnes ledige boarealer til flyktninger for eksempel ved
ombygging eller om det må bygges helt nye boliger? Bomulighetene må utredes grundigere.
Saken stilles i bero inntil ovenfornevnte forhold er utredet herunder også de økonomiske
konsekvensene for kommunen.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk forslaget.

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:
Bosetting av flyktninger krever god og langsiktig planlegging. Tana kommune ønsker ikke å
bosette flytninger i 2014.
Det igangsettes ikke bygging av åtte leiligheter for fremtidig mottak av flyktninger.
Administrasjonen skal se på andre løsninger for å bosette flyktninger i kommunen. Det skal
vurderes om kommunens eksisterende boligmasser kan brukes til å bosette flyktninger.
Administrasjonen må tidlig gå i dialog med alle involverte instanser, inkl næringslivet i
kommunen.

FrP v/Rebeke Tapio trakk sitt forslag.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag:
Fra utredningen som til nå er gjort:
”Tana kommunes oppgave er å hjelpe flyktninger til å etablere en selvstendig tilværelse. Dette
krever god planlegging, tilrettelegging, samordning, organisering og godt samarbeid mellom de
ulike tjenestene i kommunen. Integrering av flyktninger innebærer blant annet å skaffe til veie bolig,
forberede flyktningene på et aktivt arbeidsliv, motivere til utdanning, tilrettelegge for barnehage og
skole, samt lære flyktningene grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv
gjennom introduksjonsprogrammet. De ulike instansene og tjenestene i kommunen må også ha
kapasitet og evne til å samarbeide om å gi et helhetlig tilbud til flyktningene”.
På det nåværende tidspunkt er ikke Tana kommune godt nok forberedt til å ta imot flyktninger, da
slik planlegging enda ikke er gjort. Kommunen trenger bedre tid til å forberede seg, og ved å utsette
saken ett år kan kommunen bruke det neste året til dette, slik at kommunen har større sjanse til å
lykkes i integreringen av flyktninger.

Forslag til vedtak:
Tana kommune ønsker ikke å påta seg forpliktelsene med å bosette flyktninger i 2014. Det
bygges derfor ikke flyktningeboliger i 2013.
Tana kommune bruker 2013 og 2014 til planlegging for mottak av flyktninger, slik at vellykket
integrering kan skje fra og med 2015.
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Den endelige avgjørelsen om mottak av flyktinger i 2015, gjøres i kommunestyret.

H v/Tone O. Kollstrøm trakk sitt forslag.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen og Ansgar
Aslaksen, FrP v/Rebeke Tapio og H v/Tone O. Kollstrøm:
1. Bosetting av flyktninger krever god og langsiktig planlegging. Tana kommune er ikke
beredt til å bosette flyktninger i 2014.
2. Det igangsettes foreløpig ikke bygging av åtte leiligheter for fremtidig mottak av
flyktninger.
3. Tana kommune utreder nå også muligheten for å samle ungdomstrinnene til Seida eller
nybygg ved Tana bru. Kommunen kan få store økonomiske utfordringer ved for eksempel
nybygg.
4. Administrasjonen skal se på alternative løsninger for å bosette flyktninger i kommunen.
Det skal også vurderes om kommunens eksisterende boligmasser kan brukes til å bosette
flyktninger. Saken stilles i bero inntil ovenfornevnte forhold er utredet, herunder også de
økonomiske konsekvensene for kommunen.
5. Administrasjonen må også tidlig gå i dialog med alle involverte instanser, inkl næringslivet.

Rådmannens forslag til vedtak:
Tana kommune ønsker ikke å påta seg forpliktelsene med å bosette flyktninger i 2014. Det
bygges derfor ikke flyktningeboliger i 2013.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak: Falt enstemmig.
Forslag fra ordfører ble satt opp mot fellesforslag fra Fe/Ol, FrP og H: Forslag fra ordfører falt
med 3 mot 4 stemmer.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
1. Bosetting av flyktninger krever god og langsiktig planlegging. Tana kommune er ikke
beredt til å bosette flyktninger i 2014.
2. Det igangsettes foreløpig ikke bygging av åtte leiligheter for fremtidig mottak av
flyktninger.
3. Tana kommune utreder nå også muligheten for å samle ungdomstrinnene til Seida eller
nybygg ved Tana bru. Kommunen kan få store økonomiske utfordringer ved for eksempel
nybygg.
4. Administrasjonen skal se på alternative løsninger for å bosette flyktninger i kommunen.
Det skal også vurderes om kommunens eksisterende boligmasser kan brukes til å bosette
flyktninger. Saken stilles i bero inntil ovenfornevnte forhold er utredet, herunder også de
økonomiske konsekvensene for kommunen.
5. Administrasjonen må også tidlig gå i dialog med alle involverte instanser, inkl næringslivet.
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PS 72/2013 Tana rådhus - nytt inngangsparti
Saksprotokoll saksnr. 72/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 31.05.13. Utdelt i møtet.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets
innstilling:
Det bygges et tilbygg til rådhuset for å etablere ny hovedinngang mot miljøbygget.
Det etableres ny adkomst til denne fra Rådhusveien.
Parkeringsplasser, gangveier og øvrige utomhusarealer tilpasses den nye adkomsten.
Arbeidet dekkes av allerede vedtatt budsjett og beløp avsatt i økonomiplanen for 2014.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Det bygges et tilbygg til rådhuset for å etablere ny hovedinngang mot miljøbygget.
Det etableres ny adkomst til denne fra Rådhusveien.
Parkeringsplasser, gangveier og øvrige utomhusarealer tilpasses den nye adkomsten.
Arbeidet dekkes av allerede vedtatt budsjett og beløp avsatt i økonomiplanen for 2014.

PS 73/2013 Uttalelse - Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering
av døgntilbud innen psykisk helsevern for voksne
Saksprotokoll saksnr. 73/2013 i Formannskapet - 06.06.2013
Behandling
Uttalelsen ettersendt pr. e-post 03.06.13. Utdelt i møtet.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbud innen psykisk
helsevern for voksne
Uttalelse fra Tana formannskap:
Helse Finnmark HF har i løpet av få uker gjennomført en utredning om ovennevnte tema. En
delrapport om flytting av døgnplasser fra Tana til Sør-Varanger er nettopp ferdigstilt. Fredag
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31.5.2013 ble det etter initiativ fra Helse Finnmarks direktør gjennomført et møte mellom
kommunen og foretaket, hvor dette temaet ble drøftet.
Formannskapet ser med stor undring på at en strukturendring av slik størrelse og med store
konsekvenser for regionens kanskje aller svakeste pasientgruppe, hasteutredes på den måten
som her er tilfelle. Programmering og utredning av NKS (Nye Kirkenes sykehus) har pågått i
flere år uten at flytting av en velfungerende enhet for pasienter med psykiske lidelser er vurdert.
Når dette nå tas inn, helt i sluttfasen av prosjekteringsarbeidet sier det seg selv at dette blir
løsninger med langt lavere kvalitet enn hva det er behov for, og mindre gjennomtenkt enn for
den somatiske tjenesten ved NKS. Gruppa ble satt under sterkt press for å kunne ferdigstille
arbeidet i løpet av noen få uker noe som selvsagt gir som resultat at det ikke kunne
gjennomføres noen forankring i eller samhandling med øvrig fagmiljø.
Det resultat som arbeidsgruppa har lagt fram viser at det er uenighet innad i gruppa om
konklusjonene. Selv om det er ukjent hvilke momenter denne uenigheten omhandlet, er det
allikevel kjent at det er stor uro i det faglige miljøet om den plass og kvalitet døgnenheten vil få
i NKS. Det ligger som en premiss i utredningen at en eventuell døgnenhet ved NKS skal
samlokaliseres med VPP/BUP. I utredningen anføres det som et argument for flytting til
Kirkenes at en vil ta i bruk ”… nye tidsriktige lokaler…”. Denne samlokaliseringen ser
foreløpig ikke ut til å ha fått en kvalitet som er akseptabel. Formannskapet undrer seg også over
at det ikke har vært tid til å utrede de økonomiske sidene av den foreslåtte flyttingen. At det vil
komme betydelige drifts- og omstillingskostnader er åpenbart.
I arbeidsgruppens vurderinger av en eventuell flytting av døgnavdelingen hevdes det at
fagmiljøet i Kirkenes er så stort at det vil bli enklere å rekruttere fagpersonell. Dette stilles det
spørsmål ved da vi er kjent med at både sykehuset og VPP/BUP har hatt store
rekrutteringsutfordringer.
Tana kommune ser at enklere transport fra KKN til UNN/Åsgård trekkes fram som et argument
for flytting. Så vidt vi forstår er transportvolumet til UNN langt mindre enn det transportbehov
som er innad i fylket. De transportutfordringer som den psykiatriske pasient i Øst-Finnmark vil
stå ovenfor vil i all hovedsak være en doblet reiseavstand i forhold til dagens tjenester. I følge
fagpersonell innen psykiatritjenesten vil dette være en stor tilleggsbelastning for denne
pasientgruppen. Heller ikke her er kostnadene for slik økt transport vurdert.
Utredningen trekker fram den kvalitet og kompetanse som i dag er ved døgnenheten i Tana. I
utredningen karakteriseres kvaliteten som ”… meget god og tverrfaglig kompetanse…”. I tillegg
er enheten lokalisert til et nyoppusset bygg som arbeidsgruppen mener har bedre kvalitet enn en
er forespeilet i det nye sykehuset. Det er denne kompetanse og kvalitet for pasienter med
psykiske lidelser en nå ønsker å legge ned for å kunne tilby en mer usikker og dyrere tjeneste i
Kirkenes.
Formannskapet i Tana er sterkt bekymret over tilbudet til den samiske pasient med psykiske
lidelser i Øst-Finnmark. Helseforetaket synes å mene at bare en sikrer døgnbehandling med
samiskspråklig personell, så er tilbudet til pasienten tilfredsstillende. Dette tviler formannskapet
sterkt på. Den samiske pasient i Øst-Finnmark befinner seg ikke bare i Tana eller Nesseby
(samisk språkforvaltingsområde), men i alle kommunene i vår region. Vi er sterkt bekymret
over en framtid hvor pasienten skal rykkes opp fra sitt trygge miljø og fraktes til Indre Finnmark
hvor den samiske kulturen skiller seg vesentlig fra den kystsamiske. Dette kan ikke
kompenseres ved at en eventuell framtidig Samisk helsepark har noen flere som snakker språket.
Så vidt formannskapet forstår er det heller ikke slik at dagens tjenester innen psykiatri og rus i
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Karasjok er dekket med egne spesialister, men at de må klare seg med ambulerende spesialister
som er noen dager eller uker i tjeneste hos dem.
En av premissene for den pågående prosessen har vært at VPP og akutt ambulant team (AAT)
skal forbli i Tana grunnet de lange avstandene i regionen. Denne er understreket i
arbeidsgruppas konklusjon men samtidig hevdes det at både VPP og AAT vil kunne bli svekket
ved en flytting av døgnenheten til Kirkenes.
Formannskapets konklusjon er at en flytting av DPS sin døgnenhet fra Tana til Kirkenes
representerer en kraftig reduksjon i kvalitetene på tjenestene til psykisk syke pasienter i ØstFinnmark.

Ordfører gis fullmakt til å korrigere/tilføye momenter i uttalelsen før den sendes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbud innen psykisk
helsevern for voksne
Uttalelse fra Tana formannskap:
Helse Finnmark HF har i løpet av få uker gjennomført en utredning om ovennevnte tema. En
delrapport om flytting av døgnplasser fra Tana til Sør-Varanger er nettopp ferdigstilt. Fredag
31.5.2013 ble det etter initiativ fra Helse Finnmarks direktør gjennomført et møte mellom
kommunen og foretaket, hvor dette temaet ble drøftet.
Formannskapet ser med stor undring på at en strukturendring av slik størrelse og med store
konsekvenser for regionens kanskje aller svakeste pasientgruppe, hasteutredes på den måten
som her er tilfelle. Programmering og utredning av NKS (Nye Kirkenes sykehus) har pågått i
flere år uten at flytting av en velfungerende enhet for pasienter med psykiske lidelser er vurdert.
Når dette nå tas inn, helt i sluttfasen av prosjekteringsarbeidet sier det seg selv at dette blir
løsninger med langt lavere kvalitet enn hva det er behov for, og mindre gjennomtenkt enn for
den somatiske tjenesten ved NKS. Gruppa ble satt under sterkt press for å kunne ferdigstille
arbeidet i løpet av noen få uker noe som selvsagt gir som resultat at det ikke kunne
gjennomføres noen forankring i eller samhandling med øvrig fagmiljø.
Det resultat som arbeidsgruppa har lagt fram viser at det er uenighet innad i gruppa om
konklusjonene. Selv om det er ukjent hvilke momenter denne uenigheten omhandlet, er det
allikevel kjent at det er stor uro i det faglige miljøet om den plass og kvalitet døgnenheten vil få
i NKS. Det ligger som en premiss i utredningen at en eventuell døgnenhet ved NKS skal
samlokaliseres med VPP/BUP. I utredningen anføres det som et argument for flytting til
Kirkenes at en vil ta i bruk ”… nye tidsriktige lokaler…”. Denne samlokaliseringen ser
foreløpig ikke ut til å ha fått en kvalitet som er akseptabel. Formannskapet undrer seg også over
at det ikke har vært tid til å utrede de økonomiske sidene av den foreslåtte flyttingen. At det vil
komme betydelige drifts- og omstillingskostnader er åpenbart.
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I arbeidsgruppens vurderinger av en eventuell flytting av døgnavdelingen hevdes det at
fagmiljøet i Kirkenes er så stort at det vil bli enklere å rekruttere fagpersonell. Dette stilles det
spørsmål ved da vi er kjent med at både sykehuset og VPP/BUP har hatt store
rekrutteringsutfordringer.
Tana kommune ser at enklere transport fra KKN til UNN/Åsgård trekkes fram som et argument
for flytting. Så vidt vi forstår er transportvolumet til UNN langt mindre enn det transportbehov
som er innad i fylket. De transportutfordringer som den psykiatriske pasient i Øst-Finnmark vil
stå ovenfor vil i all hovedsak være en doblet reiseavstand i forhold til dagens tjenester. I følge
fagpersonell innen psykiatritjenesten vil dette være en stor tilleggsbelastning for denne
pasientgruppen. Heller ikke her er kostnadene for slik økt transport vurdert.
Utredningen trekker fram den kvalitet og kompetanse som i dag er ved døgnenheten i Tana. I
utredningen karakteriseres kvaliteten som ”… meget god og tverrfaglig kompetanse…”. I tillegg
er enheten lokalisert til et nyoppusset bygg som arbeidsgruppen mener har bedre kvalitet enn en
er forespeilet i det nye sykehuset. Det er denne kompetanse og kvalitet for pasienter med
psykiske lidelser en nå ønsker å legge ned for å kunne tilby en mer usikker og dyrere tjeneste i
Kirkenes.
Formannskapet i Tana er sterkt bekymret over tilbudet til den samiske pasient med psykiske
lidelser i Øst-Finnmark. Helseforetaket synes å mene at bare en sikrer døgnbehandling med
samiskspråklig personell, så er tilbudet til pasienten tilfredsstillende. Dette tviler formannskapet
sterkt på. Den samiske pasient i Øst-Finnmark befinner seg ikke bare i Tana eller Nesseby
(samisk språkforvaltingsområde), men i alle kommunene i vår region. Vi er sterkt bekymret
over en framtid hvor pasienten skal rykkes opp fra sitt trygge miljø og fraktes til Indre Finnmark
hvor den samiske kulturen skiller seg vesentlig fra den kystsamiske. Dette kan ikke
kompenseres ved at en eventuell framtidig Samisk helsepark har noen flere som snakker språket.
Så vidt formannskapet forstår er det heller ikke slik at dagens tjenester innen psykiatri og rus i
Karasjok er dekket med egne spesialister, men at de må klare seg med ambulerende spesialister
som er noen dager eller uker i tjeneste hos dem.
En av premissene for den pågående prosessen har vært at VPP og akutt ambulant team (AAT)
skal forbli i Tana grunnet de lange avstandene i regionen. Denne er understreket i
arbeidsgruppas konklusjon men samtidig hevdes det at både VPP og AAT vil kunne bli svekket
ved en flytting av døgnenheten til Kirkenes.
Formannskapets konklusjon er at en flytting av DPS sin døgnenhet fra Tana til Kirkenes
representerer en kraftig reduksjon i kvalitetene på tjenestene til psykisk syke pasienter i ØstFinnmark.

Ordfører gis fullmakt til å korrigere/tilføye momenter i uttalelsen før den sendes.
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