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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.
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.
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.

