Deanu gielda - Tana kommune

Møteprotokoll
(ekstraordinært møte)

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Rådhussalen Tana Rådhus
06.03.2020
10:00 – 13:35

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Helga Pedersen
Ordfører
Odd Erik Solbakk
Varaordfører
Hartvik Hansen
Medlem
Siv Anita Biti-Helander
Medlem
Viktoria Nilsen
Medlem
Jon Erland Balto
Medlem
Børre Steinar Børresen
Medlem

Representerer
AP
DSL
DSL
AP
SP
SP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
Jon Erland Balto (SP) ble under behandling av PS 24/2020 enstemmig innvilget permisjon pga.
reise, fra kl. 12:00 og for resten av møte. Ordfører Helga Pedersen (AP) ble før siste orientering
i dagens møte enstemmig innvilget permisjon pga. foreldresamtale, fra kl. 12:56 og for resten
av møte.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jørn Aslaksen
Frode Gundersen
Bill Sørensen
Frank M. Ingilæ
Else Marie Seim

Stilling
Rådmann
Utvalgssekretær
Leder BA og IT
Leder utv-avd.
Kommunalsjef oppvekst

sak 24/2020

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.

______________________
Helga Pedersen, ordfører

______________________

Side 1 av 9

_______________________

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 19/2020

Godkjenning av innkalling

PS 20/2020

Godkjenning av saksliste

PS 21/2020

Godkjenning av protokoll fra 13.02.2020

PS 22/2020

Finansiering av egenandel til utbygging av bredbånd Rustefjelbma - Sjursjok

2013/487

PS 23/2020

Høring: Endringer i sameloven med videre
(konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og
fylkeskommuner

2020/495

PS 24/2020

Referatsaker/Orienteringer FSK 060320

2016/357

PS 25/2020

Uttalelse om krav til vakthold ved Blue-X Nattklubb og
Ildtoppen AS

PS 19/2020 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll saksnr. 19/2020 i Formannskapet - 06.03.2020
Behandling
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:
Innkallinga godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 20/2020 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll saksnr. 20/2020 i Formannskapet - 06.03.2020
Behandling
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:
Saksliste godkjennes med tilleggssak innsendt av Venstre v/Børre St. Børresen:
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Arkivsaksnr

PS 25/2020

Uttalelse om krav til vakthold ved Blue-X Nattklubb og Ildtoppen AS

Det vil også bli gitt flere orienteringer under PS 24/2020.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med tilleggssak innsendt av Venstre v/Børre St. Børresen:
PS 25/2020

Uttalelse om krav til vakthold ved Blue-X Nattklubb og Ildtoppen AS

Det vil også bli gitt flere orienteringer under PS 24/2020.

PS 21/2020 Godkjenning av protokoll fra 13.02.2020
Saksprotokoll saksnr. 21/2020 i Formannskapet - 06.03.2020
Behandling
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:
Protokoll fra 13.02.2020 godkjennes.
Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 13.02.2020 godkjennes.

PS 22/2020 Finansiering av egenandel til utbygging av bredbånd Rustefjelbma - Sjursjok
Saksprotokoll saksnr. 22/2020 i Formannskapet - 06.03.2020
Behandling
Børre St. Børresen (V) ba om habilitsvurdering for ordfører Helga Pedersen da hun bor på
strekningen der bredbånd skal utbygges. Ordfører fratrådte møte. Varaordfører Odd Erik
Solbakk overtok ledelsen av møte. Formannskapet erklærte enstemmig Pedersen som habil i
saken.
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Jon Erland Balto (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Bredbånd via fiber og tilgang til Internett er i dag like viktig som strøm, veier, vann og avløp.
En god infrastruktur er forutsetningen for at samfunnet skal fungere, uansett om det er
informasjon eller fysiske gjenstander som skal flyttes.
For næringsutvikling, bosetting, samfunnssikkerhet og beredskap vil vi ha behov for stabile
kommunikasjonskanaler.
Ikke alle husstander og bedrifter er tilknyttet et fibernett noe som er en forutsetning i et moderne
samfunn. Hendelser viser at så å si alle kommunikasjonslinjer som mobil, fiber og DAB nett har
lugget nede i Finnmark, og viser at det i dag ikke er tilfredsstillende..
Sårbarheten i forhold til teknologiutvikling bør også ha fokus på VHF og FM nettet.
Samfunnet og folk som ferdes alene på vidda, i skogen eller på havet fortjener sikkerhet og
trygghet på lik linje med andre deler av landet.
Tana kommune krever at staten tar oppgaven alvorlig med å bygge ut og sikre nødvendig sikkert
nettverk i distriktene og det må bevilges fullfinansiering av slike utbygginger.
Børre St. Børresen (V) fremmet følgende forslag:
Tana kommune vil delta i kommende anbudsutlysning i regi av Bredbåndsfylket Troms for
utbygging av bredbånd på strekningen mellom Rustefjelbma og Sjursjok.
For budsjettåret 2020 settes det av 1 mill av driftsbudsjettet til prosjektet, tilsvarende beløp
innarbeides i budsjettet for 2021. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2020 ved
budsjettregulering.
Vedtaket er fattet ved bruk av hasteparagrafen i kommunelovens §11.8, og reglementet for
formannskapet §12.
Rådmannens forslag til vedtak:
Tana kommune vil delta i kommende anbudsutlysning i regi av Bredbåndsfylket Troms for
utbygging av bredbånd på strekningen mellom Rustefjelbma og Sjursjok.
For budsjettåret 2020 settes det av 1,8 mill av driftsbudsjettet til prosjektet, tilsvarende beløp
innarbeides i budsjettet for 2021. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2020 ved at budsjettert
mindreforbruk reduseres.
Vedtaket er fattet ved bruk av hasteparagrafen i kommunelovens §11.8, og reglementet for
formannskapet §12.
Ordfører Helga Pedersen (AP) forslag til stemmerekkefølgen:
Rådmannens forslag settes opp mot forslag fra V. Deretter tas opp tilleggsforslaget fra SP.
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Protokolltilførsel fra Børre St. Børresen (V):
Under voteringen ble "rådmannens forslag" lagt fram til votering.
I henhold til kommuneloven har ikke rådmannen forslagsrett, kun møte- og talerett.
Alle forslag må derfor fremmes av en folkevalgt, også om det bygger på innstilling fra
administrasjonen.

Votering
-

Stemmerekkefølgen: Vedtatt med 6 (AP, DSL og SP) mot 1 (V) stemme.
Rådmannens forslag ble satt opp mot forslag fra V: Rådmannens forslag vedtatt med 6
(AP, DSL og SP) mot 1 (V) stemme.
Tilleggsforslag fra SP: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune vil delta i kommende anbudsutlysning i regi av Bredbåndsfylket Troms for
utbygging av bredbånd på strekningen mellom Rustefjelbma og Sjursjok.
For budsjettåret 2020 settes det av 1,8 mill av driftsbudsjettet til prosjektet, tilsvarende beløp
innarbeides i budsjettet for 2021. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2020 ved at budsjettert
mindreforbruk reduseres.
Vedtaket er fattet ved bruk av hasteparagrafen i kommunelovens §11.8, og reglementet for
formannskapet §12.
---Bredbånd via fiber og tilgang til Internett er i dag like viktig som strøm, veier, vann og avløp.
En god infrastruktur er forutsetningen for at samfunnet skal fungere, uansett om det er
informasjon eller fysiske gjenstander som skal flyttes.
For næringsutvikling, bosetting, samfunnssikkerhet og beredskap vil vi ha behov for stabile
kommunikasjonskanaler.
Ikke alle husstander og bedrifter er tilknyttet et fibernett noe som er en forutsetning i et moderne
samfunn. Hendelser viser at så å si alle kommunikasjonslinjer som mobil, fiber og DAB nett har
lugget nede i Finnmark, og viser at det i dag ikke er tilfredsstillende..
Sårbarheten i forhold til teknologiutvikling bør også ha fokus på VHF og FM nettet.
Samfunnet og folk som ferdes alene på vidda, i skogen eller på havet fortjener sikkerhet og
trygghet på lik linje med andre deler av landet.
Tana kommune krever at staten tar oppgaven alvorlig med å bygge ut og sikre nødvendig sikkert
nettverk i distriktene og det må bevilges fullfinansiering av slike utbygginger.
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PS 23/2020 Høring: Endringer i sameloven med videre (konsultasjoner) og
utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner
Saksprotokoll saksnr. 23/2020 i Formannskapet - 06.03.2020
Behandling
Rådmannens forslag:
Tana kommune støtter endringene i sameloven og mener veilederen for konsultasjoner er
utformet på en god måte.
Børre St. Børresen (V) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra V, Jon Erland Balto (SP),
Hartvik Hansen (DSL) og Helga Pedersen (AP):
Tana kommune forutsetter at staten dekker merkostnader ved konsultasjonsordningen.

Votering
Rådmannens forslag: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune støtter endringene i sameloven og mener veilederen for konsultasjoner er
utformet på en god måte. Tana kommune forutsetter at staten dekker merkostnader ved
konsultasjonsordningen.

PS 24/2020 Referatsaker/Orienteringer FSK 060320
Saksprotokoll saksnr. 24/2020 i Formannskapet - 06.03.2020
Behandling
Jon Erland Balto (SP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon pga reise,
fra kl. 12:00 og for resten av møte.
Ordfører Helga Pedersen (AP) ble før siste orientering i dagens møte enstemmig innvilget
permisjon pga foreldresamtale, fra kl. 12:56 og for resten av møte. Varaordfører Odd Erik
Solbakk (DSL) tok over ledelsen av møte for resten av møte.
Det ble i møte gitt følgende orienteringer:
Kommunelege Kjell Magne Johnsen
- orienterte om situasjonen om coronavirus og smittevernarbeidet.
Beredskapsansvarlig Frank M. Ingilæ
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- om kontinuitetsplanen
(disse orientering ble tatt etter PS 21/2020 i dagens møte)
----Bill Sørensen, leder BA:
- om status om veien til Høyholmen
Frank M. Ingilæ, leder utv.avd.:
- om elveforebygging Birkestrand
- om stenging av skuterløyper 2A og 3C
Else Marie Seim, kommunalsjef oppvekst
- om Tanabru barnehage
Forslag fra Hartvik Hansen (DSL) fremmet følgende forslag:
Vedtak om midlertid motorferdselsforbund i Lebesby og Tana kommune
Formannskapet velger følgende til å be Fylkesmannen i Troms og Finnmark omå vurdere på
nytt om ikke å stenge løype 2A fra Gurtejávri til Nammejárvi og til øverste Lavdnjos ved
løpeslutt.
Medlemmer ordfører Helga Pedersen, varaordfører Odd Erik Solbakk og Jon Erland Balto.
Forslag fra varaordfører Odd Erik Solbakk:
Det opprettes et hurtigarbeidende ad-hoc utvalg for å gi en høring om kvotemeldingen med
medlemmer ordfører Helga Pedersen, varaordfører Odd Erik Solbakk og Jon Erland Balto.
---Siste orientering ble tatt sist i dagens møte (etter PS 25/2020).
Rådmann Jørn Aslaksen
- Om småbåthavn i Austertana
(formannskapet vedtok enstemmig å lukke møte under denne orienteringen, jf.
kommuneloven § 11-5)
Orienteringene tas til orientering.

Votering
Forslag fra Harvik Hansen (DSL): Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Odd Erik Solbakk (DSL): Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Orienteringene tas til orientering.
---Vedtak om midlertid motorferdselsforbund i Lebesby og Tana kommune
Formannskapet velger følgende til å be Fylkesmannen i Troms og Finnmark omå vurdere på
nytt om ikke å stenge løype 2A fra Gurtejávri til Nammejárvi og til øverste Lavdnjos ved
løpeslutt. Medlemmer ordfører Helga Pedersen, varaordfører Odd Erik Solbakk og Jon Erland
Balto.
Det opprettes et hurtigarbeidende ad-hoc utvalg for å gi en høring om kvotemeldingen med
medlemmer ordfører Helga Pedersen, varaordfører Odd Erik Solbakk og Jon Erland Balto.

PS 25/2020 Uttalelse om krav til vakthold ved Blue-X Nattklubb og Ildtoppen
AS
Saksprotokoll saksnr. 25/2020 i Formannskapet - 06.03.2020
Behandling
Saken ble behandlet før siste orientering i PS 24/2020.
Børre St. Børresen (V) fremmet følgende forslag:
Formannskapet i Tana viser til at politiet har sendt forhåndsvarsel til Blue-X Nattklubb og
Ildtoppen AS om at Finnmark politidistrikt vurderer å fatte vedtak om at utestedet plikter å
holde godkjente ordensvakter eller leie inn vektere.
Dersom politiet treffer et slikt vedtak må utestedet enten søke om tillatelse til å drive
egenvakthold eller man kan bruke et vekterselskap som har tillatelse til å drive utleie.
Formannskapet mener en god dialog mellom politiet og kommunens skjenkesteder er en viktig
del av arbeidet med å sikre trygghet for befolkningen. Formannskapet ber politiet gi begge
utestedene informasjon om alle forhold som gjør at man vurderer pålegg om ordensvakter ved
utestedet.
Formannskapet oppfordrer Finnmark politidistrikt til å finne en løsning sammen med utestedene
som balanserer hensynet til trygghet og orden opp mot administrativt merarbeid og økonomiske
merkostnader for bedriften.
Det må være en sammenheng mellom de pålegg som eventuelt gis og forventet effekt.
Formannskapet ber ordfører bidra til møte i politirådet for å drøfte denne saken.
Det bør også gjennom regionrådet inviteres til dialog med Justisdepartementet for å se om
praktiseringen av Serveringsloven (Lov av 13.06.97) og rundskrivene G- 113/95, G-18/99 og G112/00 kan gjøres mer lempelig for utesteder på mindre plasser. Det er en betydelig forskjell på
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de store byers og tettsteders ordensproblemer og behov for dørvakter m.v. sammenlignet med
det f.eks utesteder i Tana opplever.
Tana formannskap minner om at over de siste 30 årene har folketallet både i Tana og i en rekke
kommuner i distrikts-Norge gått ned. Konsumet av alkohol har vært jevnt økende, og det er i
private hjem de største utfordringene oppstår.
Utesteder bidrar både til økt bolyst og til økt sosial kontroll med alkoholforbruket fordi synlig
berusede med dagens krav blir nektet servering av alkohol.

Votering
Forslag fra V:
- Avsnitt 1-6: Enstemmig vedtatt.
- Avsnitt 7-9: Falt med 1 (V) mot 5 stemmer (AP, DSL og SP)
Vedtak
Formannskapet i Tana viser til at politiet har sendt forhåndsvarsel til Blue-X Nattklubb og
Ildtoppen AS om at Finnmark politidistrikt vurderer å fatte vedtak om at utestedet plikter å
holde godkjente ordensvakter eller leie inn vektere.
Dersom politiet treffer et slikt vedtak må utestedet enten søke om tillatelse til å drive
egenvakthold eller man kan bruke et vekterselskap som har tillatelse til å drive utleie.
Formannskapet mener en god dialog mellom politiet og kommunens skjenkesteder er en viktig
del av arbeidet med å sikre trygghet for befolkningen. Formannskapet ber politiet gi begge
utestedene informasjon om alle forhold som gjør at man vurderer pålegg om ordensvakter ved
utestedet.
Formannskapet oppfordrer Finnmark politidistrikt til å finne en løsning sammen med utestedene
som balanserer hensynet til trygghet og orden opp mot administrativt merarbeid og økonomiske
merkostnader for bedriften.
Det må være en sammenheng mellom de pålegg som eventuelt gis og forventet effekt.
Formannskapet ber ordfører bidra til møte i politirådet for å drøfte denne saken.
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