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PS 18/2014 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll saksnr. 18/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Innkallinga godkjennes.
I fravær av varaordfører Hartvik Hansen (FE/OL) oppnevnes Randi Lille (AP) som
settevaraordfører.
Votering
Innkallinga ble enstemmig vedtatt.
Det ble enstemmig vedtatt at Randi Lille (AP) oppnevnes som settevaraordfører.
Vedtak
Innkallinga godkjennes.
Randi Lille (AP) oppnevnes til settevaraordfører.

PS 19/2014 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll saksnr. 19/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Sakslista godkjennes.
Fred Johnsen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret gir i dette møtet følgende uttalelse:
PS 27/2014 Uttalelse til jordbruksforhandlingene 2014 fra Tana kommune.

Ulf Ballo (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
PS 28/2014 Utbygging av fibernett på strekningen fra Tana bru til Langnes.
Einar Johansen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Bygging av nytt basseng.
RS 26/2014 Det gis orientering om Austertana vannverk.
Sak angående anmeldelse av Arne Pettersen løftes opp som lukket sak i dette møtet.
Tone O. Kollstøm (H) fremmet følgende forslag:
Det gis en orientering om flykningesaken.
Votering
Forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra SP v/Fred Johnsen: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra AP v/Ulf Ballo: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra SP v/ Einar Johansen om å ta opp sak ang. utbygging av basseng:
Forslaget falt da mer enn 1/3 av representantene motsatte seg dette forslaget.
Tilleggsforslag fra SP v/Einar Johansen (SP) til orienteringssak
om Austertana vannverk: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra SP v/Einar Johansen om å løfte opp kommunens anmeldelse mot Arne
Pettersen som sak i dette møtet, ble etter forslag fra ordfører vedtatt å sendes som
orienteringssak til formannskapet.
Tilleggsforslag fra Tone O. Kollstrøm (H): Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Sakslista godkjennes med følgende tilleggssaker/orienteringssaker:
Tilleggssaker:
PS 27/2014 Uttalelse til jordbruksforhandlingene 2014 fra Tana kommune
PS 28/2014 Utbygging av fibernett på strekningen fra Tana bru til Langnes
Tilleggsorienteringssaker:
PS 26/2014 Det gis orientering om Austertana vannverk.
PS 26/2014 Det gis en orientering om flykningesaken.

Kommunens anmeldelse mot Arne Pettersen vedtas å oversendes som orienteringssak til
formannskapet.

PS 20/2014 Godkjenning av protokoll fra 27.02.2014
Saksprotokoll saksnr. 20/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Protokoll av 27.02.2014 godkjennes.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll av 27.02.2014 godkjennes.

PS 21/2014 Høring. Forslag til endring i forskrift av 04.02.2011 nr. 119 om
lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.
Saksprotokoll saksnr. 21/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Tana kommune ser positivt på at Klima- og miljødepartementet ønsker å komme med
presiseringer og endringer på forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.
Kommunen vil allikevel beklage at man ikke fikk noe lengre tid til å gi en uttalelse på
forskriftsendringen. Endringen i forskriften må være gjeldende fra kommunevalgperioden som
starter i 2015.
Innledningsvise betraktninger:

Tana kommune ønsker på ingen måte å fremstå som part i pågående rettstvister, andre
uoverensstemmelser mellom Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) og enkelte grupperinger
blant laksebreveiere. Gjennom å etablere valgregler som er mer lik valgene som foretas i en

kommune, så kan man på en bedre måte ivareta mindretallsinteresser både mellom
laksebreveiere og mellom stangfiskere. Derfor foreslår vi endringer i hvordan man kan
oppnevne medlemmer til TF og at medlemmer kan byttes ut av oppnevnende organer i
valgperioden.
Det hadde også vært bra om departementet og statsråden hadde kommet med noen presiseringer
på hvordan TF som et forvaltningsorgan bør ivareta sine plikter ift offentlighetslovens
bestemmelser. Tana kommune føler det naturlig at statens egne regler blir fulgt. For Tana
kommune er det prinsipielt viktig at forvaltningsorganet praktiserer mest mulig åpenhet og
innsyn hvor dette antas å være naturlig.
Ad bosettingskravet i §§3 og 4:

Tana kommune er svært fornøyd med presisering at registrering i Folkeregisteret er grunnlag for
om personer innehar eller ikke innehar rettighet til fiske.
Tillegg § 6 Tanavassdragets fiskeforvaltning:

De oppnevnende organene bruker vanligvis flertallsvalg når det gjelder valg av medlemmer til
Tanavassdragets fiskeforvaltning. Hvis en representant i det oppnevnende organet forlanger
at det skal benyttes forholdstallsvalg ved valg av medlemmer, så vil den metoden måtte
benyttes.
Tana kommune forslår at siste setning i departementets forslag til ny § 6, 3.ledd, strykes og
erstattes av følgende setning:
”Oppnevnende vedtaksorganer avgjør om særlige grunner foreligger.”
”Tana forskeforvaltning avgjør om særlige grunner foreligger.”
Tana kommune forslår at departementets forslag til ny § 6, 5.ledd, strykes og erstattes av
følgende avsnitt:
Det skal etter fiskesesongen holdes årlige lakseting for alle med fiskerett i Tanavassdraget,
hvor Tana forskeforvaltning redegjør for drift foregående år, og planer framover. Varsel om
laksemøtet skal kunngjøres i god tid før møtet.

Ad § 8 Fellesmøtet for fiskeberettigede:

Se innhold og vurderinger under ”Ad §6”.
SP v/ Einar Johansen fremmet følgende forslag:
Forslaget til endringer i Tanaforskriften berører i vesentlig grad rettsstillingen til
rettighetshaverne etter § 3. Det er foreslått endringer i forskriftens § 6 som gjelder forholdet
mellom Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF) og rettighetshaverne i Tanavassdraget. Dette vil
ha betydning for den interne myndighetsfordelingen mellom forvaltningsorganet TF og
rettighetshaverne. Forslaget berører følgelig rettighetshavernes rettsstilling direkte og i særlig
sterk grad.
Det følger av forskriftens § 8 fellesmøte for de fiskeberettigede «kan uttale seg om alle
spørsmål av betydning for fisk og fisket». Det vil derfor være utilrådelig om det vedtas
endringer i nevnte forskrift uten at rettighetshaverne gis anledning til å uttale seg i form av
uttalelse fra fellesmøte.

Når det gjelder endringen av forskriften angående utbetaling av de 75 % av overskuddet som
skal utbetales til rettighetshaverne, er det helt uaktuelt å endre denne delen av forskriften.
I forslaget til endring av forskriften § 6, foreslås det at representantene i TF skal sidestilles med
folkevalgte kommunestyrerepresentanter med hensyn til funksjonstid.
Vi mener det fortsatt må være slik at representantene til TF valgt av rettighetshaverne og
kommunene skal kunne skiftes ut i valgperioden.
Det anses som vesentlig at rettighetshaverne i Fellesmøte gis anledning til å fremme sitt syn på
forslaget til endring av forskriften før eventuell endring foretas.
Under behandling av saken stilte Morten Blien (H) habilitetsspørsmål vedr. Helge
Samuelsen(H) som er leder i forvaltningsorganet og til Ulf Ballo (AP) som er medlem i
forvaltningsorganet til å være med på behandling av saken.
Samuelsen og Ballo fratrådte.
Kommunestyret behandlet habilitetsspørsmålet.
Det ble først votert om Ulf Ballo (AP) var inhabil.
Ballo ble erklært habil til å være med på behandling av saken med 18 mot 2 stemmer.
Etter voteringen forlot representanten Morten Blien (H) møtet uten tillatelse fra kommunestyret.
Det ble deretter votert over habiliteten til Helge Samuelsen (H).
Samuelsen ble erklært habil med 18 mot 1 stemme.
Samuelsen og Ballo tiltrådte møtet.
Morten Blien (H) tiltrådte igjen.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Tana kommune ser positivt på at Klima- og miljødepartementet ønsker å komme med
presiseringer og endringer på forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.
Kommunen vil allikevel beklage at man ikke fikk noe lengre tid til å gi en uttalelse på
forskriftsendringen. Endringen i forskriften må være gjeldende fra kommunevalgperioden som
starter i 2015.
Innledningsvise betraktninger:

Tana kommune ønsker på ingen måte å fremstå som part i pågående rettstvister, andre
uoverensstemmelser mellom Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) og enkelte grupperinger
blant laksebreveiere. Gjennom å etablere valgregler som er mer lik valgene som foretas i en
kommune, så kan man på en bedre måte ivareta mindretallsinteresser både mellom
laksebreveiere og mellom stangfiskere. Derfor foreslår vi endringer i hvordan man kan
oppnevne medlemmer til TF og at medlemmer kan byttes ut av oppnevnende organer i
valgperioden dersom særlige grunner foreligger ihht valgforskriften.

Det hadde også vært bra om departementet og statsråden hadde kommet med noen presiseringer
på hvordan TF som et forvaltningsorgan bør ivareta sine plikter ift offentlighetslovens
bestemmelser. Tana kommune føler det naturlig at statens egne regler blir fulgt. For Tana
kommune er det prinsipielt viktig at forvaltningsorganet praktiserer mest mulig åpenhet og
innsyn hvor dette antas å være naturlig.
Ad bosettingskravet i §§3 og 4:

Tana kommune er svært fornøyd med presisering at registrering i Folkeregisteret er grunnlag for
om personer innehar eller ikke innehar rettighet til fiske.
Tillegg § 6 Tanavassdragets fiskeforvaltning:

De oppnevnende organene bruker vanligvis flertallsvalg når det gjelder valg av medlemmer til
Tanavassdragets fiskeforvaltning. Hvis en representant i det oppnevnende organet forlanger
at det skal benyttes forholdstallsvalg ved valg av medlemmer, så vil den metoden måtte
benyttes.
Oppnevnende vedtaksorganer er fellesmøte for fiskeberettigede og kommunestyrene i Tana og
Karasjok.
Tana kommune forslår at siste setning i departementets forslag til ny § 6, 3.ledd, strykes og
erstattes av følgende setning:
”Oppnevnende vedtaksorganer avgjør om særlige grunner foreligger.”
”Tana forskeforvaltning avgjør om særlige grunner foreligger.”
Tana kommune forslår at departementets forslag til ny § 6, 5.ledd, strykes og erstattes av
følgende avsnitt:
Det skal etter fiskesesongen holdes årlige lakseting for alle med fiskerett i Tanavassdraget,
hvor Tana fiskeforvaltning redegjør for drift foregående år, og planer framover. Varsel om
laksemøtet skal kunngjøres i god tid før møtet.

Ad § 8 Fellesmøtet for fiskeberettigede:

Se innhold og vurderinger under ”Ad §6”.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende endringsforslag:
Forslaget til endringer i Tanaforskriften berører i vesentlig grad rettsstillingen til
rettighetshaverne etter § 3. Det er foreslått endringer i forskriftens § 6 som gjelder forholdet
mellom Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF) og rettighetshaverne i Tanavassdraget. Dette vil
ha betydning for den interne myndighetsfordelingen mellom forvaltningsorganet TF og
rettighetshaverne. Forslaget berører følgelig rettighetshavernes rettsstilling direkte og i særlig
sterk grad.
Det følger av forskriftens § 8 fellesmøte for de fiskeberettigede «kan uttale seg om alle spørsmål
av betydning for fisk og fisket». Det vil derfor være utilrådelig om det vedtas endringer i nevnte
forskrift uten at rettighetshaverne gis anledning til å uttale seg i form av uttalelse fra fellesmøte.
Når det gjelder endringen av forskriften angående utbetaling av de 75 % av overskuddet som
skal utbetales til rettighetshaverne,er det helt uaktuelt å endre denne delen av forskriften.

I forslaget til endring av forskriften § 6, foreslås det at representantene i TF skal sidestilles med
folkevalgte kommunestyrerepresentanter med hensyn til funksjonstid.
Vi mener det fortsatt må være slik at representantene til TF valgt av rettighetshaverne og
kommunene skal kunne skiftes ut i valgperioden.
Når særlige grunner foreligger og i forhold til valgforskriften.
Det anses som vesentlig at rettighetshaverne i Fellesmøte gis anledning til å fremme sitt syn på
forslaget til endring av forskriften før eventuell endring foretas.

Votering
Det ble votert slik:
MLU’s forslag ble vedtatt med 17 mot 3 stemmer.
SP’s forslag falt med 17 mot 3 som stemte for forslaget.
Ordførerens forslag falt med 13 mot 7 som stemte for forslaget.
Vedtak
Tana kommune støtter Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i forskrift fra 2011
om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Kommunen legger til grunn at forslaget
vil gi klarere rammebetingelser for framtidig forvaltning av fisk og fisket i vassdraget.

PS 22/2014 Veinavn på hovedveistrekningene i Tana kommune
Saksprotokoll saksnr. 22/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:
Foreslår navn på Fylkesvei 890 fra Tana bru til kommunegrense Berlevåg for Austertanaveien.
Foreslår navn på Fylkesvei 281 fra Rustefjelbma til Kaldbakknes for Langnesveien.
FrP v/Arnt Pettersen fremmet følgende forslag:
Foreslåtte navn på vei i Tana kommune forkastes i sin helhet.
Dette med bakgrunn i hensikten med navn.
Navn skal være opplysende for innbyggerne, for turister og tilreisende, samt ut fra hensynet til
rask responstid ved utrykninger.
Navnene må være enkle og lette å uttale for alle, og inneholde bokstaver/alfabet av internasjonal
karakter, dette pga når det trengs å uttales og staves i alle sammenhenger for alle.

Om navnene har bakgrunn fra norsk eller samisk språk er av underordnet betydning.
H v/Tone Orvik Kollstrøm fremmet følgende forslag:
FV 890 Tana bru til kommunegrensa mot Gamvik kommune endres til:
Tana bru – Langnes: Rustefjelbmaveien.
Rustefjelbma – kommunegrensa mot Gamvik: Tanafjordveien.
SV v/Per Magne Lille og SFP/NSR V/ Solbjørg Ravna fremmet følgende fellesforslag:
Strekningen fra Rustefjelbma til kommunegrensa Gamvik kalles for Deanuvuotna.
H v/Helge Samuelsen fremmet følgende forslag:
Veinavn Skiippagurra – Polmak foreslås til Polmakveien.
Fred Johnsen (SP) Arnt Pettersen (FrP) Tone Orvik (H), Helge Samuelsen (H) og Per Magne
Lille (SV) og Solbjørg Ravna (SFP/NSR) trakk sine opprinnelige forslag.
Det ble fremmet følgende nye forslag:

Fellesforslag fra gruppelederne Tone O. Kollstrøm (H), Fred Johnsen (SP), Arnt Pettersen (FrP),
Ansgar Aslaksen (FE/OL), Per Ivar Stranden (AP) og Solbjørg Ravna (NSR/SÁB):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E 6 Deanueaidnu
E6 Badje Deatnu
FV 890 Austertanaveien
FV 895 Gollevárri
E6 Várjjatgeidnu
FV 281 Langnesveien

Høyre v/Tone O. Kolltrøm fremmet følgende forslag:
Tana bru – Gavik kommunegrense:
Tanafjordveien.
Fellesforslag fra Ansgar Aslaksen (FE/OL), Per Ivar Stranden (AP) og Solbjørg Ravna
(NSR/SÁB):
Fra Deanušaldi /Tana Bru til kommunegrensa mot Gamvik kommune:
FV 98 Deanuvuotna

Votering
Det ble votert slik:
OKUs forslag til veinavn på del av E6 Fra Deanušaldi /Tana Bru til Levajok fjellstue ble satt opp
mot fellesforslaget fra gruppelderne.
OKUs forslag falt enstemmig.
OKUs forslag til veinavn på del av E6 fra kommunegrensa mot Karasjok til Levajok Fjellstue
ble satt opp mot fellesforslaget fra gruppelederne.
OKUs forslag falt enstemmig.
OKUs forslag til veinavn på del av FV 890 Deanušaldi / Tana Bru til kommunegrensa mot
Berlevåg kommune (Geadnjá / Gednje) ble satt opp mot fellelsforslaget fra gruppelederne.
OKUs forslag falt enstemmig.
OKUs forslag (samme som fellesforslaget) til veinavn fra Skiippagurra til riksgrensa mot Finland
ble enstemmig vedtatt.
OKUs forslag (samme som fellesforslaget) til veinavn FV 895 Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ble enstemmig vedtatt.
OKUs forslag til veinavn: Ruostafielbmá / Rustefjelbma til Gávesluokta/ Gavesluft og
Gálbenjárga/ Kaldbakknes ble satt opp mot fellesforslaget.
OKUs forslag falt enstemmig.
OKUs forslag til veinavn fra Deanušaldi /Tana Bru til kommunegrensa mot Gamvik kommune
falt enstemmig.
Fellesforslag fra Ansgar Aslaksen (FE/OL), Per Ivar Stranden (AP) og Solbjørg Ravna
(NSR/SÁB) på veinavn fra Deanušaldi /Tana Bru til kommunegrensa mot Gamvik kommune
ble satt opp mot Høyres forslag.
Høyres forslag ble vedtatt med 12 mot 8 stemmer.
OKUs forslag veinavn FV 281 Ruostafielbmá / Rustefjelbma til Gávesluokta/ Gavesluft og
Gálbenjárga/ Kaldbakknes ble satt opp mot fellesforslaget.
OKUs forslag falt enstemmig.
Vedtak
Vei
Del av E6

Strekning
Fra Deanušaldi / Tana Bru til Levajok
fjellstue

Deanugeaidnu

Del av E6
FV 890
FV 98
FV 895
Del av E6

FV 281

Fra kommunegrensa mot Karasjok til
Levajok Fjellstue
Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Berlevåg kommune
(Geadnjá / Gednje)
Fra Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Gamvik kommune
Fra Skiippagurra til riksgrensa mot
Finland
Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Unjárgga gielda/
Nesseby kommune
Ruostafielbmá / Rustefjelbma til
Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/
Kaldbakknes

Badje Deatnu
Austertanaveien
Tanafjordveien
Gollevárri
Várjjatgeaidnu
Langnesveien

Nancy A. Porsanger ble innvilget permisjon for å hente barn i barnehagen etter behandling av
denne saken.

PS 23/2014 Vei, vann og avløp til Sieddáguolbanat industriområde
Saksprotokoll saksnr. 23/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets forslag til vedtak som vedtak i saken:
Infrastruktur til Sieddaguolbanat Industriområde utbygges etter følgende modell:

Alternativ I:
Arbeidet kan gjennomføres i sin helhet i løpet av siste halvår i 2014 og første halvår 2015. For å
gjennomføre etter dette alternativet må det bevilges penger allerede i år slik at hele arbeidet kan
konkurranseutsettes i sommer.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Infrastruktur til Sieddaguolbanat Industriområde utbygges etter følgende modell:

Alternativ I:
Arbeidet kan gjennomføres i sin helhet i løpet av siste halvår i 2014 og første halvår 2015. For å
gjennomføre etter dette alternativet må det bevilges penger allerede i år slik at hele arbeidet kan
konkurranseutsettes i sommer.

PS 24/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2013
Saksprotokoll saksnr. 24/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet kontrollutvalgets innstilling som vedtak i saken:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

PS 25/2014 Skatteoppkreverens årsrapport 2013 / Skatteetatens
kontrollrapport 2013
Saksprotokoll saksnr. 25/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) Kontrollutvalgets innstilling som vedtak i saken:
Skatteoppkreverens årsrapport 2013/Skatteetatens kontrollrapport vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune tas til orientering.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Skatteoppkreverens årsrapport 2013/Skatteetatens kontrollrapport vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune tas til orientering.

PS 26/2014 Referatsaker/Orienteringer - KST 100414
Saksprotokoll saksnr. 26/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling

Det ble gitt følgende orienteringer:
Avdelingsleder for hjelpetjenesten Jakob Lanto orienterte om flyktningesaken.
Rådmannen orienterte om Austertana vannverk.
Orienteringen tas til orientering.
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 6/2014 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16
eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015
RS 7/2014 Møteprotokoll kontrollutvalget 25.3.2014
Referatsakene tas til orientering.
Morten Blien (H) ble innvilget permisjon etter behandling av denne saken.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene og orienteringen tas til orientering.

RS 6/2014 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som
fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015
RS 7/2014 Møteprotokoll kontrollutvalget 25.3.2014
PS 27/2014 Uuttalelse til jordbruksforhandlingene 2014 fra Tana kommune
Saksprotokoll saksnr. 27/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende tilleggsak:
Uttalelse til Jordbruksforhandlingene 2014 fra Tana kommune:

Nedleggingstakten i landbruket i Tana kommune gjenspeiler forholdene i landbruket i Norge.
Dette samsvarer ikke med Landbruksmeldingen. Der sies det at Norge skal opprettholde
selvforsyningsgraden, og at det skal være et levende landbruk over hele landet. Det viktigste for
at bøndene skal fortsette å produsere mat og andre tjenester for samfunnet, er at økonomien i
landbruket er god, med muligheter for investeringer, og at ungdommen vil etablere seg som
bønder.
Årets jorbruksforhandlinger og de signalene som blir gitt til våren vil være avgjørende for
stemningen blant bønder i Tana. Det vi spesielt frykter er en kraftig strukturrasjonalisering,
kraftige økninger av kostnadene i distriktene, samt en sterk sentralisering i både landbruket og
tilhørende industri.
Det norske samfunnet må legge til rette for at vi har egen matproduksjon basert på de ressurser
som er tilgjengelige i landbruket. Landbruket er en miljø-, mat- og beredskapsleverandør til
Norge! Landbrukspolitikken må fremme et variert og robust landbruk i hele landet og spesielt
arktisk landbruk i nordområdene. Det må legges til rette både for store og små bedrifter.
Bøndene må gis økonomiske rammevilkår slik at de kan overleve og kan levere tjenester til
Norge i form av mat, arbeidsplasser, beredskap, levende bygder, nasjonal matvareindustri og
levende kulturlandskap.
Ungdom og landbruk
Det må settes av midler til generasjonsskifte og rekruttering i landbruket. Ordningene må
utformes på en slik måte at det stimuleres til at hele bruk i aktiv drift omsettes.
Skatteskjerpelsen som kom i forbindelse med endringen i arveavgift og endringer i
avskrivningsreglene må legges om slik at det faktisk blir en lovet skatte- og avgiftsreduksjon.
Forsøksordningen med trainee i landbruket som har vært i Finnmark, er et eksempel til
etterfølgelse for resten av landet. Denne ordningen må bli permanent og utvides til hele landet.
Investeringsvirkemidler
Det må være en helhetlig investeringsstrategi for landbruket som følger andre næringer i
landsdelen og som er i samsvar med Nordområdesatsingen. Det viktigste virkemidlet vil være at
det gis tilskudd opp mot 50% til investeringene.
Rovdyrpolitikk
Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk der det er beskrevet konkrete bestandsmål må etterleves.
Antall rovdyr skal ned til bestandsmålene. Staten må ta ansvaret for denne reduksjonen og
bevilge nødvendige penger til denne tilpasningen av bestandene av rovdyr. Overvåkningen av
gaupe som er en stor skadegjører i sauenæringen må skje på samme linje som for jerv og bjørn.

Melkeproduksjon og storfekjøtt
I dag er melkemarkedet i balanse. Med nedleggingstakten i melkeproduksjonen som er i dag vil
det raskt gå mot underskudd av melk. Styrkingen av økonomien i melkeproduksjonen er viktig
for å opprettholde melkebruk og melkeproduksjonen. Distriktstilskudd på melk må økes for å
stimulere til økt produksjon og bedre økonomi.

Toll på ost og kjøtt som ble innført i 2013 må beholdes for ikke å øke internasjonalt prispress på
melk og kjøtt.
Kvoteordningen for melk må opprettholdes og omsetning av melkekvoter må skje innenfor de
samme grensene som i dag.
Fraktutjevning
Tilskudd til fraktutjevning må økes slik at det blir mer lik pris på innsatsfaktorene i landbruket.







Veterinærtjeneste og inseminering
Frakt på kratfôr
Melkefraktordninger
Innfrakt av innsatsfaktorer til gården: gjødsel, kalk, ensilleringsmidler og såvarer
Innfrakt av produkter til Nortura og Tine
Frakttilskudd på byggevarer i Troms og Finnmark ved større tilbygg og nybygg.
Tilskudd gis etter søknad.

Med denne uttalelsen ønsker kommunestyret i Tana at vi fortsatt skal ha et levende
jordbruk i hele kommunen. Jordbruket gir gode ringvirkninger for lokalsamfunnet.
Landbrukspolitikken går hand i hand med distriktspolitikken og nordområdepolitikken.

Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Uttalelse til Jordbruksforhandlingene 2014 fra Tana kommune:
Nedleggingstakten i landbruket i Tana kommune gjenspeiler forholdene i landbruket i Norge.
Dette samsvarer ikke med Landbruksmeldingen. Der sies det at Norge skal opprettholde
selvforsyningsgraden, og at det skal være et levende landbruk over hele landet. Det viktigste for
at bøndene skal fortsette å produsere mat og andre tjenester for samfunnet, er at økonomien i
landbruket er god, med muligheter for investeringer, og at ungdommen vil etablere seg som
bønder.
Årets jorbruksforhandlinger og de signalene som blir gitt til våren vil være avgjørende for
stemningen blant bønder i Tana. Det vi spesielt frykter er en kraftig strukturrasjonalisering,
kraftige økninger av kostnadene i distriktene, samt en sentralisering i både landbruket og
tilhørende industri.
Det norske samfunnet må legge til rette for at vi har egen matproduksjon basert på ressurser som
er tilgjengelige i landbruket. Landbruket er en miljø-, mat- og beredskapsleverandør til Norge!
Landbrukspolitikken må fremme et variert og robust landbruk i hele landet og spesielt arktisk
landbruk i nordområdene. Det må leggs til rette både for store og små bedrifter. Bøndene må
gis økonomiske rammevilkår slik at de kan overleve og kan levere tjenester til Norge i form av
mat, arbeidsplasser, beredskap, levende bygder, nasjonal matvareindustri og levende
kulturlandskap.

Ungdom og landbruk
Det må settes av midler til generasjonsskifte og rekruttering i landbruket. Ordningene må
utformes på en slik måte at det stimuleres til at hele bruk i aktiv drift omsettes.
Skatteskjerpelsen som kom i forbindelse med endringen i arveavgift og endringer i
avskrivningsreglene må leggs om slik at det faktisk blir en lovet skatte- og avgiftsreduksjon.
Forsøksordningen med trainee i landbruket som har vært i Finnmark, er et eksempel til
etterfølgelse for resten av landet. Denne ordningen må bli permanent og utvides til hele landet.
Investeringvirkemidler
Det må være en helhetlig investeringsstrategi for landbruket som følger andre næringer i
landsdelen og som er i samsvar med Nordområdesatsingen. Det viktigste virkemidlet vil være at
det is tilskudd opp mot 50% tilinvesteringene.
Rovdyrpolitikk
Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk der det er beskrevet konkrete bestandsmål må etterleves.
Antall rovdyr skal ned til bestandsmålene. Staten må ta ansvaret for denne reduksjonen og
bevilge nødvendige penger til denne tilpasningen av bestandene av rovdyr. Overvåkningen av
gaupe som er en stor skadegjører i sauenæringen må skje på samme linje som for jerv og bjørn.

Melkeproduksjon og storfekjøtt
I dag er melkemarkedet i balanse. Med nedleggingstakten i melkeproduksjonen som er i dag vil
det raskt gå mot underskudd av melk. Styrkingen av økonomien i melkeproduksjonen er viktig
for å opprettholde melkebruk og melkeproduksjonen. Distriktstilskudd på melk må økes for å
stimulere til økt produksjon og bedre økonomi.
Toll på ost og kjøtt som ble innført i 2013 må beholdes for ikke å øke internasjonalt prispress på
melk og kjøtt.
Kvoteordningen for melk må opprettholdes og omsetning av melkekvoter må skje innenfor de
same grensene so i dag.
Fraktutjevning
Tilskudd til fraktutjevning må økes slik at det blir mer lik pris på innsatsfaktorene i landbruket.








Veterinærtjeneste og inseminering
Frakt på kratfôr
Melkefraktordninger
Innfrakt av innsatsfaktorer til gården: gjødsel, kalk, ensilleringsmidler og såvarer
Innfrakt av produkter til Nortura og Tine
Frakttilskudd på byggevarer i Troms og Finnmark ved større tilbygg og nybygg.
Tilskudd gis etter søknad.

Med denne uttalelsen ønsker kommunestyret i Tana at vi fortsatt skal ha et levende
jordbruk i hele kommunen. Jordbruket gir gode ringvirkninger for lokalsamfunnet.
Landbrukspolitikken går hand i hand med distriktspolitikken og nordområdepolitikken.

PS 28/2014 Utbygging av fibernett på strekningen Tana bru til Langnes
Saksprotokoll saksnr. 28/2014 i Kommunestyret - 10.04.2014
Behandling
AP v/Ulf Ballo fremmet følgende tilleggssak:
Dagens dekning og kapasitet er svært variabel på denne strekningen og nettforbindelsen faller
ofte ut. Innbyggerne, næringsliv og skoler har store problemer med å utføre nødvendige
gjøremål som krever IKT-løsninger. Oppgradering av teknisk utstyr med programvare som
krever god nettforbindelse kan ikke gjøres. Samfunns- og næringsutviklingen stopper opp.
Strekningen Tana bru – Langnes var prioritert for utbygging allerede i fjor, men ble utsatt. En
ytterligere utsettelse vil ha mange negative konsekvenser. Det haster derfor med å få lagt
fiberkabel på strekningen.
Forslag:
Tana kommune vil prioritere utbygging av fibernett på strekningen Tana bru til Langnes 2024.
Det søkes om tilgjengelige midler fra staten/fylkeskommunen som andel av
utbyggingskostnadene.
Det bevilges 2. mill. kr. Til formålet som lånefinansieres i forbindelse med årets
budsjettregulering i juni.
Formannskapet gis fullmakt til å følge opp saken videre.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tana kommune vil prioritere utbygging av fibernett på strekningen Tana bru til Langnes 2024.
Det søkes om tilgjengelige midler fra staten/fylkeskommunen som andel av
utbyggingskostnadene.
Det bevilges 2. mill. kr. Til formålet som lånefinansieres i forbindelse med årets
budsjettregulering i juni.

Formannskapet gis fullmakt til å følge opp saken videre.

