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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 01.12.2011
Tidspunkt: 10:00 – 16:05

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører FE/OL
Randi Lille Medlem AP
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Rebeke Tapio Medlem FRP
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Sandra Lille Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Laura Kjølås Sandra Lille SV

Merknader
Laura Kjølås (SV) tiltrådte møtet kl. 10:25 under behandling av PS 120/2011. Ánne Márget 
Somby, Sirma skole og Nils Kristian Winther, Seida skole, representanter fra ungdomsrådet i 
formannskapets møter, var til stede under deler av møtet. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Frode Gundersen 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 (AP)
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 117/2011 Godkjenning av innkalling
PS 118/2011 Godkjenning av saksliste

PS 119/2011 Godkjenning av protokoll fra 10.11.2011
PS 120/2011 Fortetting av forretningsbebyggelsen i Tana bru 

sentrum: Drøfting
2011/2722

PS 121/2011 Reguleringsplan for 37/14 og 37/66, Bjørkelia Nordre: 
Anbefaling av planoppstart

2011/2673

PS 122/2011 Privat forslag til reguleringsplaner i Leavvajohka/ 
Levajok: Anbefaling av planoppstart

2011/2518

PS 123/2011 Eventuelt redusert hastighet langs E6 på strekningen 
Tana bru - Skiippagurra

2011/2597

PS 124/2011 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-
2015

2010/1892

PS 125/2011 Retningslinjer for barn og unges representant i 
behandling av plansaker

2011/2252

PS 126/2011 Årsudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 2011/1968

PS 127/2011 Inndekning primæringsfond 2010/1568
PS 128/2011 Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet 2011/2370

PS 129/2011 Navneendring Norasenteret 2011/2536
PS 130/2011 Tilskudd til NNM og Barents Grand Prix 2010 2011/1634

PS 131/2011 Referatsaker/Orienteringer 2011/4
RS 55/2011 Finnmark fylkeskommunes innspill til ferdigstillelsen 

av forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023
2011/1729

RS 56/2011 Søknad om tillatelse for oppføring (videreføring) av 
reinsperregjerde mellom Korsmyra og Seidafiellet 
langs kommunegrensa mellom Nesseby og Tana

2009/134

RS 57/2011 Statnett SF - overføring av anleggskonsesjon for 
overføringsanlegg fra Varanger KraftNett AS. 
Oversendelse av tillatelse

2011/2622

RS 58/2011 Status evaluering av økonomiavdelingen i Tana 
kommune

2011/2288

RS 59/2011 Orientering om avslutning av prosessen - fusjon 
mellom IFU og Gaisa næringshage

2011/1367

RS 60/2011 Søknad til Tana Kommune om økonomisk støtte for 
bruk av flerbrukshallen skoleåret 2011/2012

2011/2554

RS 61/2011 Melding om vedtak i klagenemda 2010/1650

PS 132/2011 Søknad om tilskudd til juleball for Vidregående skole 
i Tana

2011/2769
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PS 133/2011 Møteplan 2012 2011/2816

PS 117/2011 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 117/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Det var seks representanter tilstede under behandling og votering.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 118/2011 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 118/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Det var seks representanter tilstede under behandling og votering.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:
PS 132/2011 Søknad om tilskudd til juleball for Videregående skole i Tana

PS 133/2011 Møteplan 2012

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:
PS 132/2011 Søknad om tilskudd til juleball for Videregående skole i Tana
PS 133/2011 Møteplan 2012

PS 119/2011 Godkjenning av protokoll fra 10.11.2011

Saksprotokoll saksnr. 119/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Det var seks representanter tilstede under behandling og votering.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 10.11.2011 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 10.11.2011 godkjennes.

PS 120/2011 Fortetting av forretningsbebyggelsen i Tana bru sentrum: 
Drøfting

Saksprotokoll saksnr. 120/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Saksframlegg ettersendt på e-post 25.11.11. Utdelt i møtet.

Laura Kjølås (SV) tiltrådte møtet kl. 10:25 under behandling av PS 120/2011.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Tana formannskap vil at forretningsområdet i Tana bru sentrum skal fortettes gjennom følgende 
utbygginger: 
 Utvidelse av Tanatorget helt ut til gatetunet. 
 Framtidig utvidelse av Tanatorget som vist i alternativ A.
 To nybygg foran eksisterende bebyggelse i område BF1, fortrinnsvis lokalisert til den 

nordøstre delen av området, for å gi rom for at torghandelen fortsatt kan skje som i dag.
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Det hentes inn råd og synspunkter på skissene fra arkitekt. Kostnadene til arkitektfaglig bistand 
innarbeides i innfestningssummen for evt. tomter.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana formannskap vil at forretningsområdet i Tana bru sentrum skal fortettes gjennom følgende 
utbygginger: 
 Utvidelse av Tanatorget helt ut til gatetunet. 
 Framtidig utvidelse av Tanatorget som vist i alternativ A.
 To nybygg foran eksisterende bebyggelse i område BF1, fortrinnsvis lokalisert til den 

nordøstre delen av området, for å gi rom for at torghandelen fortsatt kan skje som i dag.

Det hentes inn råd og synspunkter på skissene fra arkitekt. Kostnadene til arkitektfaglig bistand 
innarbeides i innfestningssummen for evt. tomter.

PS 121/2011 Reguleringsplan for 37/14 og 37/66, Bjørkelia Nordre: 
Anbefaling av planoppstart

Saksprotokoll saksnr. 121/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Rebeke Tapio (FrP) ba formannskapet vurdere hennes habilitet i saken.Tapio fratrådte møtet. 
Formannskapet erklærte enstemmig Tapio som inhabil i saken.

Det var seks representanter tilstede under behandling og votering.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Tana formannskapet anbefaler at det startes reguleringsarbeid for gnr 37/14 og 66 med tanke på 
boligformål. Atkomstveien til dagens Bjørkelia og framtidig atkomst til Bjørkelia Nordre skal 
være en privat vei. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
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Tana formannskapet anbefaler at det startes reguleringsarbeid for gnr 37/14 og 66 med tanke på 
boligformål. Atkomstveien til dagens Bjørkelia og framtidig atkomst til Bjørkelia Nordre skal 
være en privat vei. 

PS 122/2011 Privat forslag til reguleringsplaner i Leavvajohka/ Levajok: 
Anbefaling av planoppstart

Saksprotokoll saksnr. 122/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Tana formannskap anbefaler at Levajok Villmarkstue AS starter reguleringsarbeid for 
fritidsformål under gnr. 2 bnr. 3, bnr. 7, bnr. 12 og bnr. 1 i Leavvajohka/ Levajok. 
Formannskapet forventer at fester, Levajok fjellstue, involveres i planprosessen for å sikre 
gjennomføringen av planene.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana formannskap anbefaler at Levajok Villmarkstue AS starter reguleringsarbeid for 
fritidsformål under gnr. 2 bnr. 3, bnr. 7, bnr. 12 og bnr. 1 i Leavvajohka/ Levajok. 
Formannskapet forventer at fester, Levajok fjellstue, involveres i planprosessen for å sikre 
gjennomføringen av planene.

PS 123/2011 Eventuelt redusert hastighet langs E6 på strekningen Tana bru -
Skiippagurra

Saksprotokoll saksnr. 123/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag: 

Formannskapet anbefaler Tana kommune om å søke Statens Vegvesen om redusert fartsgrense 
til 60 km/t på strekningen Skiippagurra - Tana bru pga trafikksikkerhet.

SV v/Laura Kjølås fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunen gjentar kravet om at det anlegges gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen 
Skiippagurra veikryss til Tana bru.
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Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:

Tana kommune ønsker 70 km sone i omsøkt strekning inntil det er bygd gang- og sykkelvei i det 
aktuelle området.

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge:
1. Forslag fra Fe/Ol: Falt med 2 mot 5 stemmer
2. Forslag fra FrP: Vedtatt med 5 mot 2 stemmer
3. Tilleggsforslag fra SV: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Formannskapet anbefaler Tana kommune om å søke Statens vegvesen om redusert fartsgrense 
til 60 km/t på strekningen Skiippagurra - Tana bru pga trafikksikkerhet.

Kommunen gjentar kravet om at det anlegges gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen 
Skiippagurra veikryss til Tana bru.

PS 124/2011 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

Saksprotokoll saksnr. 124/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel av 15.11.2011 vedtas som kommuneplanens 
handlingsdel for økonomiplanperioden 2012-2015.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende tilleggsforslag: 

Prosjektet ”lindrende behandling, ved livets slutt”, innarbeides som tiltak i kommuneplanens 
handlingsdel 2012-2015 under kap. 9.8 Helse og omsorg, s. 59. 

Votering
Formannskapet innstilling: Enstemmig vedtatt. 
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Tilleggsforslag fra H: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel av 15.11.2011 vedtas som kommuneplanens 
handlingsdel for økonomiplanperioden 2012-2015.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

Prosjektet ”lindrende behandling, ved livets slutt”, innarbeides som tiltak i kommuneplanens 
handlingsdel 2012-2015 under kap. 9.8 Helse og omsorg, s. 59. 

PS 125/2011 Retningslinjer for barn og unges representant i behandling av 
plansaker

Saksprotokoll saksnr. 125/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak, samt tilføyelse i pkt. 3, 
som formannskapets innstilling:

Følgende retningslinjer gjelder for barn og unges representant i kommunal planlegging:

1. De rikspolitiske retningslinjene, plan- og bygningsloven sammen med eventuelle egne kommunale 
bestemmelser skal ligge til grunne for barn og unges representantens arbeide i forbindelse med 
kommunal planlegging. 

2. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp de rikspolitiske retningslinjene. 

3. Kommunestyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode oppnevne en representant som skal påse 
at barn og unges interesser i kommunal planlegging blir ivaretatt. Barn og unges representant med 
vararepresentant foreslås av valgnemnda. 

4. I formannskapet har barn og unges representant:
- møteplikt
- talerett
- forslagsrett
- rett til protokolltilførsel 

i saker som angår kommunal planlegging.

5. Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser og i henhold til de rikspolitiske retningslinjene. 

6. Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i den 
kommunale planleggingen. 

7. I ordinært formannskap og politiske utvalg kan barn og unges representant møte med tale og 
forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår. 

8. Barn og unges representant skal bidra til å sikre at barn og unge gis anledning til å delta i 
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planprosessen og til å bli hørt i plan saker som vedrører barn og unge. 

9. Barn og unges representant skal bistå i arbeidet med å kartlegge barn og unges interesser i 
kommunen. 

Rådmannen har ansvaret for å påse at barn og unges representant på et så tidlig tidspunkt som mulig blir 
orientert om alle plan/saker som kan ha betydning for barn og unges fysiske oppvekstvilkår.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Følgende retningslinjer gjelder for barn og unges representant i kommunal planlegging:

1. De rikspolitiske retningslinjene, plan- og bygningsloven sammen med eventuelle egne kommunale 
bestemmelser skal ligge til grunne for barn og unges representantens arbeide i forbindelse med 
kommunal planlegging. 

2. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp de rikspolitiske retningslinjene. 

3. Kommunestyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode oppnevne en representant som skal påse 
at barn og unges interesser i kommunal planlegging blir ivaretatt. Barn og unges representant med 
vararepresentant foreslås av valgnemnda. 

4. I formannskapet har barn og unges representant:
- møteplikt
- talerett
- forslagsrett
- rett til protokolltilførsel 

i saker som angår kommunal planlegging.

5. Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser og i henhold til de rikspolitiske retningslinjene. 

6. Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i den 
kommunale planleggingen. 

7. I ordinært formannskap og politiske utvalg kan barn og unges representant møte med tale og 
forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår. 

8. Barn og unges representant skal bidra til å sikre at barn og unge gis anledning til å delta i 
planprosessen og til å bli hørt i plan saker som vedrører barn og unge. 

9. Barn og unges representant skal bistå i arbeidet med å kartlegge barn og unges interesser i 
kommunen. 

Rådmannen har ansvaret for å påse at barn og unges representant på et så tidlig tidspunkt som mulig blir 
orientert om alle plan/saker som kan ha betydning for barn og unges fysiske oppvekstvilkår.
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PS 126/2011 Årsudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet:

- Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11)
- Avtale om erverv av grunn til idrettsformål (utdelt i møtet)
- Melding om vedtak sak 30/11”budsjett for kontroll og tilsyn” fra møte kontrollutvalget 

30.11.11 (utdelt i møtet)

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Tana kommunes årsbudsjett for 2012 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et
mindreforbruk på 2 019 945,-.  Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 58 441 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 46 276 920,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:
 Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
 Vannavgift (både fast og forbruksdel): + 4,8 % (økning)
 Installering av vannmåler faktiske utgifter
 Avløp: Abonnementsavgift      0 % (ingen endring)
 Avløp: Forbruksavgift:                              kr 14,40 ekskl. mva (en reduksjon )
 Slamavgift:     - 25 %  (reduksjon)
 Feieavgift: - 25 % (reduksjon)
 Andre gebyrer: Økes med     4 %      (økning)
 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger.

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 578.193,- fra 1. jan 2012. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 750.900.

5. Eiendomsskatt.
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av

eiendomsskatt i hele kommunen.
5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
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skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.
5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 

gebyrene.
5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk 

verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer 
eller opphever fritaket.
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:

 Barnehager og skolebygninger
 Museer og kunstgalleri
 Idrettsbygninger og helsestudio
 Kulturhus
 Bygning for religiøse aktiviteter
 Helsebygninger
 Fengsels og beredskapsbygning
 Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.

7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer.

Det samlede forslaget er som følger:

Poster Budsjett 2012
Kontrollutvalgets utgifter              60 280
Sekretariat Betaling til IS            102 318
Revisjonen Betaling til IKS            484 148
Totalt Kontrollutvalgets ramme            646 746

Økonomiplanvedtak:

Tana kommunes økonomiplan for 2012-15 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2012: mindreforbruk kr. 2 019 945,-
2013: mindreforbruk kr.    721 421,-
2014: mindreforbruk kr. 2 927 717,-
2015: mindreforbruk kr. 2 794 665,-

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SV 
v/Laura Kjølås og AP v/Randi Lille:

Det settes av kr 50.000,- til ungdomsrådets disposisjon for 2012. Beløpet dekke inn over fond 
avsatt til ungdomsrådet.

Det settes av kr 50.000,- til hvert av hovedutvalgene til hovedutvalgenes disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- til ordførers disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- som kommunens andel til kjøp av ultralydapparat.

Sum kr 450.000,- dekkes inn ved å redusere post 256 disposisjonsfond tilsvarende.
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Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 

Felles tilleggsforslag fra Fe/Ol, SV og SP: Enstemmig vedtatt.  

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 innstilling som helhet: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommunes årsbudsjett for 2012 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et
mindreforbruk på 2 019 945,-.  Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 58 441 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 46 276 920,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:
 Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
 Vannavgift (både fast og forbruksdel): + 4,8 % (økning)
 Installering av vannmåler faktiske utgifter
 Avløp: Abonnementsavgift      0 % (ingen endring)
 Avløp: Forbruksavgift:                              kr 14,40 ekskl. mva (en reduksjon )
 Slamavgift:     - 25 %  (reduksjon)
 Feieavgift: - 25 % (reduksjon)
 Andre gebyrer: Økes med     4 %      (økning)
 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger.

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 578.193,- fra 1. jan 2012. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 750.900.

5. Eiendomsskatt.
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av 

eiendomsskatt i hele kommunen.
5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.

5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 
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gebyrene.
5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk 

verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer 
eller opphever fritaket.
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:

 Barnehager og skolebygninger
 Museer og kunstgalleri
 Idrettsbygninger og helsestudio
 Kulturhus
 Bygning for religiøse aktiviteter
 Helsebygninger
 Fengsels og beredskapsbygning
 Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.

7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer.

Det samlede forslaget er som følger:

Poster Budsjett 2012
Kontrollutvalgets utgifter              60 280
Sekretariat Betaling til IS           102 318
Revisjonen Betaling til IKS            484 148
Totalt Kontrollutvalgets ramme            646 746

Det settes av kr 50.000,- til ungdomsrådets disposisjon for 2012. Beløpet dekke inn over fond 
avsatt til ungdomsrådet.

Det settes av kr 50.000,- til hvert av hovedutvalgene til hovedutvalgenes disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- til ordførers disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- som kommunens andel til kjøp av ultralydapparat.

Sum kr 450.000,- dekkes inn ved å redusere post 256 disposisjonsfond tilsvarende.

Økonomiplanvedtak:

Tana kommunes økonomiplan for 2012-15 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2012: mindreforbruk kr. 2 019 945,-
2013: mindreforbruk kr.    721 421,-
2014: mindreforbruk kr. 2 927 717,-
2015: mindreforbruk kr. 2 794 665,-
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PS 127/2011 Inndekning primæringsfond

Saksprotokoll saksnr. 127/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Overforbruk primærnæringsfondet dekkes inn med kr 816 000
Kostnadene dekkes inn med økt bruk av premieavvik. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Overforbruk primærnæringsfondet dekkes inn med kr 816 000
Kostnadene dekkes inn med økt bruk av premieavvik. 

PS 128/2011 Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet

Saksprotokoll saksnr. 128/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Tana idrettsråd sin uttalelse til kommunens prioriteringer, samt vedtak i saken fra Tana 
ungdomsråd, sendt pr. e-post 29.11.11. Utdelt i møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 
aktivitet. 
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2012:
1. Lysløype Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Ridehall i Holmfjell, Tanahall AS (fornyet søknad)
3. Utvidelse av skiskytterbanen, Tana skiskytterlag (ny søknad)
4. Skytebane i Tana flerbrukshall, Tana kommune (ny søknad)
5. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende endringsforslag (idrettsrådets prioriteringsliste):

1. Utvidelse av skiskytterarena
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2. Skytebane i Tana flerbrukshall

3. Ridehall

4. Lysløype Tanabru

5. Kunstgressbane

Votering
Forslag fra SP ble satt opp mot ordførers forslag (rådm. forslag til vedtak): Forslag fra SP falt 
med 2 mot 5 stemmer.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 
aktivitet. 
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2012:
1. Lysløype Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Ridehall i Holmfjell, Tanahall AS (fornyet søknad)
3. Utvidelse av skiskytterbanen, Tana skiskytterlag (ny søknad)
4. Skytebane i Tana flerbrukshall, Tana kommune (ny søknad)
5. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)

PS 129/2011 Navneendring Norasenteret

Saksprotokoll saksnr. 129/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Kommunestyret godkjennes navneendringen av senteret til:
Norasenteret IKS – Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret godkjennes navneendringen av senteret til:
Norasenteret IKS – Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark
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PS 130/2011 Tilskudd til NNM og Barents Grand Prix 2010

Saksprotokoll saksnr. 130/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Laura Kjølås (SV) ba formannskapet vurdere hennes habilitet i saken da hun tidligere har vært 
saksbehandler i saken. Kjølås fratrådte. Formannskapet erklærte enstemmig Kjølås som inhabil i 
saken.

Det var seks representanter tilstede under behandling og votering.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Formannskapet bevilger kr 25 000,- til støtte av NNM og Barents Grand Prix 2010. Beløpet 
dekkes over formannskapets pott. 

Formannskapet beklager at det tok så lang tid å få svar på søknaden.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Formannskapet bevilger kr 25 000,- til støtte av NNM og Barents Grand Prix 2010. Beløpet 
dekkes over formannskapets pott. 

Formannskapet beklager at det tok så lang tid å få svar på søknaden.

PS 131/2011 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 131/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 55/2011 Finnmark fylkeskommunes innspill til ferdigstillelsen av forslag til Nasjonal 
transportplan 2014-2023

RS 56/2011 Søknad om tillatelse for oppføring (videreføring) av reinsperregjerde mellom 
Korsmyra og Seidafiellet langs kommunegrensa mellom Nesseby og Tana

RS 57/2011 Statnett SF - overføring av anleggskonsesjon for overføringsanlegg fra 
Varanger KraftNett AS. Oversendelse av tillatelse

RS 58/2011 Status evaluering av økonomiavdelingen i Tana kommune
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RS 59/2011 Orientering om avslutning av prosessen - fusjon mellom IFU og Gaisa 
næringshage

RS 60/2011 Søknad til Tana Kommune om økonomisk støtte for bruk av flerbrukshallen 
skoleåret 2011/2012

RS 61/2011 Melding om vedtak i klagenemda

Referatsakene tas til orientering.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer 

Ordfører Frank M. Ingilæ:
- Orienterte at han er valgt som leder i Grensekommuner i Nord. 

Rådmannen Jørn Aslaksen:
- Orienterte fra møte med sykepleierforbundet om forsøk på å få alternativ 

arbeidstidsordning med sykepleierne.
- Orienterte om Helsetilsynets etterspørsel etter opplysninger omkring legetjenesten, 

mottatt i kommunen 30.11

Fred Johnsen (SP):
- Orienterte om bekymringer for sauebøndene som må slutte, jf brev fra Mattilsynet om 

rovdyrtap og nektet beitrett 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 
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RS 55/2011 Finnmark fylkeskommunes innspill til ferdigstillelsen av forslag 
til Nasjonal transportplan 2014-2023

RS 56/2011 Søknad om tillatelse for oppføring (videreføring) av 
reinsperregjerde mellom Korsmyra og Seidafiellet langs kommunegrensa 
mellom Nesseby og Tana

RS 57/2011 Statnett SF - overføring av anleggskonsesjon for 
overføringsanlegg fra Varanger KraftNett AS. Oversendelse av tillatelse

RS 58/2011 Status evaluering av økonomiavdelingen i Tana kommune

RS 59/2011 Orientering om avslutning av prosessen - fusjon mellom IFU og 
Gaisa næringshage

RS 60/2011 Søknad til Tana Kommune om økonomisk støtte for bruk av 
flerbrukshallen skoleåret 2011/2012

RS 61/2011 Melding om vedtak i klagenemda

PS 132/2011 Søknad om tilskudd til juleball for Vidregående skole i Taana

Saksprotokoll saksnr. 132/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Søknaden ettersendt pr. e-post 28.11.11. Utdelt i møtet. 

SV v/Laura Kjølås fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Fred Johnsen, FrP v/Rebeke Tapio, 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen, H v/Tone O. Kollstrøm, AP v/Randi Lille og SV v/Laura Kjølås:

Formannskapet i Tana bevilger kr. 5000,- til elevrådet ved Tana videregående skole som 
arrangementsstøtte for juleball. 

Beløpet dekkes over formannskapets disposisjon.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Formannskapet i Tana bevilger kr. 5000,- til elevrådet ved Tana videregående skole som 
arrangementsstøtte for juleball. 
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Beløpet dekkes over formannskapets disposisjon.

PS 133/2011 Møteplan 2012

Saksprotokoll saksnr. 133/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Møteplan 2012 utdelt i møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

Møteplan for 2012 - formannskapet og kommunestyret - vedtas med følgende endringer i 
forhold til utdelt møteplan:

- KST 20.12 flyttes til 18.12
- FSK 6.12 flyttes til 29.11
- FSK 22.11 utgår

Møteplan 2012 
Kommunestyremøter:23.febr, 29.mars, 24.mai, 21.juni, 20.sept, 8.nov, 18.des. 
Formannskapsmøter: 2.febr, 15.mars, 19.apr, 10.mai, 7.juni, 23.aug, 13.sept, 18.okt, 1.nov, 

29.nov.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Møteplan for 2012 - formannskapet og kommunestyret - vedtas med følgende endringer i 
forhold til utdelt møteplan:

- KST 20.12 flyttes til 18.12
- FSK 6.12 flyttes til 29.11
- FSK 22.11 utgår

Møteplan 2012 
Kommunestyremøter:23.febr, 29.mars, 24.mai, 21.juni, 20.sept, 8.nov, 18.des. 
Formannskapsmøter: 2.febr, 15.mars, 19.apr, 10.mai, 7.juni, 23.aug, 13.sept, 18.okt, 1.nov, 

29.nov.


