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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 02.02.2012
Tidspunkt: 10:00 – 16:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Randi Lille Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Rebeke Tapio Medlem FRP
Fred Johnsen Medlem SP
Hege Tajana Pedersen Barnas repr. i plansaker

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader
Hege Tajana Pedersen (Barnas repr. i plansaker) ble innvilget permisjon etter behandling av PS 
11/2012. PS 40/2012 ble behandlet etter sak 11/2012.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Svein-Ottar Helander Avdelingsleder Utv.avd.
Aslaug Iversen 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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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling
PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 01.12.2011
PS 4/2012 Jordlovsbehandling - Søknad om deling av 

grunneiendom 40/3
2012/154

PS 5/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av driftsenhet 
gnr 35 bnr 54

2012/149

PS 6/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av 
grunneiendom gbnr 18/35 m fl for opprettelse av 
parseller til fritidsformål. søker Ragnhild Ravna, 
Bonakas.

2012/156

PS 7/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av eiendom 
gbnr 40/46 i Polmak.

2011/2865

PS 8/2012 40/46 - Johan Anders Erke: Søknad om fradeling av 
parsell på 2,2 daa til landbruk.

2011/685

PS 9/2012 Søknad om forretningstomt i grøntområdet foran 
tidligere Tana papir- og bokhandel

2011/2360

PS 10/2012 Søknad om oppsett av permanent sperregjerde i 
reindrifta rundt Máskevárri

2011/2834

PS 11/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

2011/2369

PS 12/2012 Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg 2011/2508

PS 13/2012 Klage på vedtak - Støtte til kjøp av fiskefartøy - Roger 
Brodin Rist

2011/2809

PS 14/2012 Startlån-Retningslinjer for tildeling i Tana kommune 2012/230
PS 15/2012 Valgbarhet til kontrollutvalget / suppleringsvalg - Tor 

Asle Varsi
2011/2180

PS 16/2012 Søknad om midler til Tana Cup - Tana bryteklubb 2011/2702

PS 17/2012 Søknad om støtte/sponsing av NNM i skiskyting 2012 2012/217
PS 18/2012 Støtte for bruk av flerbrukshallen skoleåret 2011 / 

2012
2011/2796

PS 19/2012 Reinbeitedistrikt 9 - Søknad om tilskudd til 
sperregjerde mellom Karasjok og Polmak reinsogn

2012/29

PS 20/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
melkekvote

2012/68

PS 21/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av 
melkekvote - Marie Jelti

2012/69

PS 22/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond til grøfting -
Arnfinn Hoigari

2012/85
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PS 23/2012 Ulf og Else Ballo - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2011 til kjøp av
melkekvote

2012/78

PS 24/2012 Trygve Ballo - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2011 til kjøp av melkekvote

2012/86

PS 25/2012 Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen - Søknad om 
støtte fra primærnæringsfond 2011 til kjøp av 
melkekvote

2012/87

PS 26/2012 Stig Arve Eriksen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av melkekvote

2012/71

PS 27/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
melkekvote

2012/103

PS 28/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
melkekvote

2012/206

PS 29/2012 John Emil Julissen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond - kjøp av melkekvote

2011/187

PS 30/2012 Markus Heiberg - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond - kjøp av melkekvote

2011/2913

PS 31/2012 Nina Evjen Anthi - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet -l kjøp av gård gbnr 7/3 m fl.

2012/70

PS 32/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
gård

2011/2411

PS 33/2012 John Emil Juliussen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av gård

2012/80

PS 34/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
eiendom

2011/2338

PS 35/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Nybygg 2011/2580

PS 36/2012 Stig Arve Eriksen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet til forsterking av kraftforsyning

2012/72

PS 37/2012 Favlemohkki samdrift DA - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - forsterking av kraftforsyning

2012/79

PS 38/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond til nydyrking 
- Martin Ellefsen

2012/81

PS 39/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6
RS 1/2012 Reguleringsplan for fv. 98 Ifjordfjellet, Parsell 2 -

Melding om vedtatt
2009/475

RS 2/2012 Energiutredning 2011 - UTKAST 2012/207
RS 3/2012 Protokoll fra lønnspolitisk utvalg 2008/185

RS 4/2012 Underretning om saksavgjørelse 2007/2352
RS 5/2012 Arbeidsforholdene ved sivilforsvarets lager i Tana 2010/81

RS 6/2012 Søknadsskjema - Regionale utviklingsmidler (RUP) -
vannverksgodkjenning - sammenkobling av 

2011/1491
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Alleknjarg og Lismajavri vannverk

RS 7/2012 Tilbakemelding på søknad om ny snøskuterløype Tana  
- Nesseby

2011/593

PS 40/2012 14/13 - klage over vedtak, avslag på søknad om 
tillatelse og dispensasjon til å oppføre hytte på 
eiendommen

2008/1192

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Innkallinga godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:

PS 40/2012 14/13 – Klage over vedtak, avslag på søknad om tillatelse og dispensasjon til å  
oppføre hytte på eiendommen.

Merknad fra ordføreren til sak 8/2012:  40/46 – Johan Anders Erke -  Søknad om fradeling av 
parsell på 2,2, daa til landbruk -  
Formannskapet får tildelt et nytt saksfremlegg da det var feil i den som var sendt ut.

Votering:
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Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:

PS 40/2012 14/13 – Klage over vedtak, avslag på søknad om tillatelse og dispensasjon til å 
oppføre hytte på eiendommen

Det fremlegges et nytt korrigert saksfremlegg til sak 8/2012: 40/46 – Johan Anders Erke -
Søknad om fradeling av parsell på 2,2, daa til landbruk.

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 01.12.2011

Saksprotokoll saksnr. 3/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Protokoll av 01.12.11 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 01.12.11 godkjennes.

PS 4/2012 Jordlovsbehandling - Søknad om deling av grunneiendom 40/3

Saksprotokoll saksnr. 4/2012  i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
Rådmann Jørn Aslaksen ba formannskapet vurdere hans habilitet i saken. Rådmannen fratrådte 
møtet.

Formannskapet vurderte enstemmig å erklære rådmannen som inhabil.

Svein-Ottar Helander fungerte som rådmann.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet ordførers forslag til vedtak som vedtak i saken:
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Med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 innvilger Tana Kommune søknad om fradeling av 4,5 daa 
fra grunneiendom gb nr 40/3 som omsøkt.

Begrunnelse:
Den fradelte parsell skal nyttes til kirkelige formål, noe som ansees som å oppfylle vilkåret om 
samfunnsinteresser av større vekt. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 innvilger Tana Kommune søknad om fradeling av 4,5 daa 
fra grunneiendom gb nr 40/3 som omsøkt.

Begrunnelse:
Den fradelte parsell skal nyttes til kirkelige formål, noe som ansees som å oppfylle vilkåret om 
samfunnsinteresser av større vekt. 

PS 5/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av driftsenhet gnr 35 bnr 
54

Saksprotokoll saksnr. 5/2012  i Formannskapet - 02.02.2012 

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

Med hjemmel i jordlovens § 12 avslår Tana kommune søknad om fradeling av gnr 35 bnr 54 
som omsøkt.

Begrunnelse:
Eiendommen som det er søkt fradeling fra er en stor selvstendig drivverdig landbrukseiendom 
på totalt 523 daa. Det omsøkte tiltaket innebærer ikke samfunnsinteresser av større vekt som 
det kan gis tillatelse til å realisere. 

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Søknaden av eiendom gnr. 35 bnr. 54 innvilges som omsøkt.

Samfunnsinteressen som formannskapet mener er viktige:
Beite til hester, og mulighet for økt bosetting.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tillegg til SP’s forslag:
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Kommunen anser at det er av samfunnsmessig interesse, og en deling vil ikke ha betydning for 
den avkastning eiendommen kan gi.

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge:

Rådmannens innstilling falt enstemmig.
Forslaget fra SP: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Fe/Ol: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknaden av eiendom gnr. 35 bnr. 54 innvilges som omsøkt.

Samfunnsinteressen som formannskapet mener er viktige:
Beite til hester, og mulighet for økt bosetting.

Kommunen anser at det er av samfunnsmessig interesse, og en deling vil ikke ha betydning for 
den avkastning eiendommen kan gi.

PS 6/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 
18/35 m fl for opprettelse av parseller til fritidsformål. søker Ragnhild Ravna, 
Bonakas.

Saksprotokoll saksnr. 6/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Med hjemmel i jordlovens § 12 første og andre ledd avslår Tana kommune søknad om deling av 
grunneiendom gnr 18 bnr 35 i Bonakas. 

Begrunnelse:
Opprettelse av fritidseiendom oppfyller ikke krav om at det skal foreligge samfunnsinteresser av 
større vekt for å kunne tillate fradeling. Tiltaket er ikke i tråd med gjeldene arealplan. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i jordlovens § 12 første og andre ledd avslår Tana kommune søknad om deling av 
grunneiendom gnr 18 bnr 35 i Bonakas. 
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Begrunnelse:
Opprettelse av fritidseiendom oppfyller ikke krav om at det skal foreligge samfunnsinteresser av 
større vekt for å kunne tillate fradeling. Tiltaket er ikke i tråd med gjeldene arealplan. 

PS 7/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av eiendom gbnr 40/46 i 
Polmak.

Saksprotokoll saksnr. 7/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
Hartvik Hansen (Fe/Ol) ba formannskapet vurdere hans habilitet i saken. Hansen fratrådte 
møtet.

Formannskapet erklærte enstemmig at Hansen var habil til å være med på behandling av saken.  
Hansen tiltrådte møtet.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:

Saken utsettes inntil det er avklart om alternative arealer.

Votering
Forslaget fra Fe/Ol ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Vedtak
Saken utsettes inntil det er avklart om alternative arealer.

PS 8/2012 40/46 - Johan Anders Erke: Søknad om fradeling av parsell på 2,2 
daa til landbruk.

Saksprotokoll saksnr. 8/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
Nytt korrigert saksframlegg i saken utdelt i møtet. 

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

Saken utsettes i påvente av ny jordlovsbehandling.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Saken utsettes i påvente av ny jordlovsbehandling.

PS 9/2012 Søknad om forretningstomt i grøntområdet foran tidligere Tana 
papir- og bokhandel

Saksprotokoll saksnr. 9/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Tana formannskap gir tilsagn om tomt på 250 m2 til forretningsformål i grøntområdet foran 
tidligere Tana papir- og bokhandel til Tana Utleiebygg AS. Formannskapet tar forbehold om at 
det i forbindelse med byggesaken kan stilles krav til byggutformingen som innebærer en endring 
i forhold til rammetillatelsen på samme tomt av 07.02.2008. 

Det stilles følgende vilkår for tildelingen:
 Bygg på parsellen skal utformes slik at det i framtida kan utvides og bygges sammen 

med eksisterende forretningsbygg sørvest for aktuell parsell. Bygg på parsellen skal også 
utformes slik at det kan utvides mot sørøst.

 Tiltakshaver må sørge for ny beplantning med grupper av bjørke- eller rognetrær, og 
buskvegetasjon i form av rognspirea, på nordvest- og nordøstsiden av det framtidige 
bygget. Tiltakshaver får også ansvaret for skjøtsel og pleie av denne vegetasjonen i en 5-
årsperiode etter ferdigstillelsen. Bakgrunnen for dette kravet er at all eksisterende 
vegetasjon i dagens grøntområde forsvinner som følge av nybygget.

For øvrig gjelder: 
1) Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester. 
2) Evt. kjøp av tomta beregnes med utgangspunkt i en tomtepris på 54 kr/ m2 (2012-priser).
3) Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og 

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta.
4) Tomtetilsagnet er gyldig i ett (1) år fra melding om vedtak er mottatt.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana formannskap gir tilsagn om tomt på 250 m2 til forretningsformål i grøntområdet foran 
tidligere Tana papir- og bokhandel til Tana Utleiebygg AS. Formannskapet tar forbehold om at 
det i forbindelse med byggesaken kan stilles krav til byggutformingen som innebærer en endring 
i forhold til rammetillatelsen på samme tomt av 07.02.2008. 
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Det stilles følgende vilkår for tildelingen:
 Bygg på parsellen skal utformes slik at det i framtida kan utvides og bygges sammen 

med eksisterende forretningsbygg sørvest for aktuell parsell. Bygg på parsellen skal også 
utformes slik at det kan utvides mot sørøst.

 Tiltakshaver må sørge for ny beplantning med grupper av bjørke- eller rognetrær, og 
buskvegetasjon i form av rognspirea, på nordvest- og nordøstsiden av det framtidige 
bygget. Tiltakshaver får også ansvaret for skjøtsel og pleie av denne vegetasjonen i en 5-
årsperiode etter ferdigstillelsen. Bakgrunnen for dette kravet er at all eksisterende 
vegetasjon i dagens grøntområde forsvinner som følge av nybygget.

For øvrig gjelder: 

1) Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester. 
2) Evt. kjøp av tomta beregnes med utgangspunkt i en tomtepris på 54 kr/ m2 (2012-priser).
3) Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og 

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta.
4) Tomtetilsagnet er gyldig i ett (1) år fra melding om vedtak er mottatt.

PS 10/2012 Søknad om oppsett av permanent sperregjerde i reindrifta rundt 
Máskevárri

Saksprotokoll saksnr.10/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Saken sendes til MLU.

Votering
Forslaget fra SP ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslag fra SP: Enstemmig vedtatt. (Vedtatt med 7 stemmer mot rådmannens innstilling).

Vedtak
Saken sendes til MLU.
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PS 11/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for idrett, 
fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

Saksprotokoll saksnr.11/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11- 4 og 11-12.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11- 4 og 11-12.

PS 12/2012 Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg

Saksprotokoll saksnr.12/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Følgende prinsipielle endringer gjøres i delegasjonsreglementet og i reglement for 
hovedutvalgene:

1. Sammenslåing av dokumenter
Hovedutvalgenes delegerte myndighet flyttes i fra ”reglement for hovedutvalgene” og til 
”delegasjonsreglementet”.

2. Delegering av myndighet

A) Primærnæringsfondet:
Formannskapets myndighet etter 3.4 (primærnæringsfond) overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). 
Rådmannen får myndighet etter naturmangfoldloven, viltloven, lov om laksefisk og 
innlandsfisk, forskrift om fiskeravgift og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
slik det fremkommer av forslaget i 10.11.
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B) Viltsaker:

Viltnemndas myndighet etter kapittel 4 i delegasjonsreglementet overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). Delegert myndighet etter viltlovens §§ 12 -14 
utgår fra delegasjonsreglementet.

Rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende ”viltsaker”: 

Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge 
skade.
Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 
jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi 
fritak (§ 23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), 
Foreta nødvendig ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), 
gi tillatelse til bruk av slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger 
om snarefangst og bruk av fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte 
dyr, kommunale forvaltningsvedtak samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).
Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 
institusjoner (§3). 
Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak 
(§12 og §31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte 
enkeltvedtak etter loven (§ 27, 28 og 36). 

C) Tilskudd til lag og foreninger

OKU kan subdelegere avsatte midler på budsjettet til drift av i idrettsrådet til idrettsrådet 
selv. 

Rådmannens myndighet etter delegasjonsreglementets 10.1 (støtte til lag og foreninger) 
siste avsnitt overføres til Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) med følgende unntak: 

Rådmannen beholder myndigheten til å avgjøre søknader fra enkeltpersoner, foreninger 
eller andre organisasjoner for søkere bosatt utenfor kommunen basert på etablert praksis 
og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet av. Det gjelder der tiltaket 
foregår utenfor kommunen og/eller resultat eller virkning av tiltaket har ingen eller liten 
virkning i forhold til innbyggerne i kommunen.
Rådmannen får delegert myndighet til å støtte lokale arrangementer i forbindelse med 
høytids- og merkedager som 17. mai, samefolkets dag og lignende.

D) Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling har Oppvekst- og 
kulturutvalget myndighet til å:

– Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommunedelplaner etter § 
11-13 som berører idrett og fysisk aktivitet. Dette omfatter også planprogram for 
årlige rulleringer av ulike handlingsprogram.

– Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9 som 
berører idrett og fysisk aktivitet. 
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OKUs myndighet omfatter ikke vedtak av reguleringsplaner. Reguleringsplaner som 
berører idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet skal utvalget som hovedregel uttale 
seg om. 

E) Endret punkt 10.9 Plan- og byggesaker (plan- og bygningsloven)
Rådmannen gis myndighet til å:
- avgjøre alle enkeltsaker etter byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i plan- og bygningsloven 

med unntak av delingssaker etter § 20-1 bokstav m der det er tale om å opprette enheter 
større enn 4 dekar.

- foreta ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

- forestå undersøkelse på fast eiendom etter § 33-2 i plan- og bygningsloven

Rådmannen gis myndighet til å tildele boligtomter og hyttetomter i regulerte områder og tildele 
tomter i områder hvor det må tas spesielle hensyn.

Endret punkt i 10.4:

 Tildele arealer i regulerte områder på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret

Utgår

Nytt punkt 10.4
 Rådmannen gis myndighet til å selge alle typer tomter i regulerte felt. Tildeling av tomter 

til offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet.

F) Nye punkter i 10.3 Jordbruks- og skogverkssaker:
I medhold av jordloven delegeres rådmannen myndighet til å:

 Avgjøre søknader om omdisponering og fradeling av tomter og arealer inntil 4 
dekar. 

 Avgjøre søknader om fradeling av eiendommens bygninger med tomt, dersom det 
foreligger avtale om at restarealet skal selges som tilleggsjord, § 12.

 Avgjøre søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for 
areal inntil 50 dekar, § 9.

G) Nytt 10.8 Lov om eigedomsregistrering (matrikkelova).
Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet etter matrikkellovens § 5a. Rådmannen 
delegeres myndighet til å møte på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger, og 
rekvirere oppmålingsforretning på kommunens vegne. 
Rådmannen er delegert myndighet til å møte i saker i jordskifteretten.

Kommunestyret vedtar forslag til ”Delegasjonsreglement” av 24.01.2012.

I løpet av kommunestyreperioden 2011-2015 tas det sikte på en fullstendig gjennomgang av
delegasjonsreglementet der også hovedutvalgene blir involvert. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Følgende prinsipielle endringer gjøres i delegasjonsreglementet og i reglement for 
hovedutvalgene:

1. Sammenslåing av dokumenter
Hovedutvalgenes delegerte myndighet flyttes i fra ”reglement for hovedutvalgene” og til 
”delegasjonsreglementet”.

2. Delegering av myndighet

A) Primærnæringsfondet:
Formannskapets myndighet etter 3.4 (primærnæringsfond) overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). 
Rådmannen får myndighet etter naturmangfoldloven, viltloven, lov om laksefisk og 
innlandsfisk, forskrift om fiskeravgift og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
slik det fremkommer av forslaget i 10.11.

B) Viltsaker:

Viltnemndas myndighet etter kapittel 4 i delegasjonsreglementet overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). Delegert myndighet etter viltlovens §§ 12 -14 
utgår fra delegasjonsreglementet.

Rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende ”viltsaker”: 

Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge 
skade.
Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 
jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi 
fritak (§ 23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), 
Foreta nødvendig ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), 
gi tillatelse til bruk av slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger 
om snarefangst og bruk av fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte 
dyr, kommunale forvaltningsvedtak samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).
Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 
institusjoner (§3). 
Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak 
(§12 og §31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte 
enkeltvedtak etter loven (§ 27, 28 og 36). 

C) Tilskudd til lag og foreninger
OKU kan subdelegere avsatte midler på budsjettet til drift av i idrettsrådet til idrettsrådet 
selv. 
Rådmannens myndighet etter delegasjonsreglementets 10.1 (støtte til lag og foreninger) 
siste avsnitt overføres til Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) med følgende unntak: 
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Rådmannen beholder myndigheten til å avgjøre søknader fra enkeltpersoner, foreninger 
eller andre organisasjoner for søkere bosatt utenfor kommunen basert på etablert praksis 
og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet av. Det gjelder der tiltaket 
foregår utenfor kommunen og/eller resultat eller virkning av tiltaket har ingen eller liten 
virkning i forhold til innbyggerne i kommunen.
Rådmannen får delegert myndighet til å støtte lokale arrangementer i forbindelse med 
høytids- og merkedager som 17. mai, samefolkets dag og lignende.

D) Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling har Oppvekst- og 
kulturutvalget myndighet til å:

– Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommunedelplaner etter § 
11-13 som berører idrett og fysisk aktivitet. Dette omfatter også planprogram for 
årlige rulleringer av ulike handlingsprogram.

– Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9 som 
berører idrett og fysisk aktivitet. 

OKUs myndighet omfatter ikke vedtak av reguleringsplaner. Reguleringsplaner som 
berører idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet skal utvalget som hovedregel uttale 
seg om. 

E) Endret punkt 10.9 Plan- og byggesaker (plan- og bygningsloven)
Rådmannen gis myndighet til å:
- avgjøre alle enkeltsaker etter byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i plan- og bygningsloven 

med unntak av delingssaker etter § 20-1 bokstav m der det er tale om å opprette enheter 
større enn 4 dekar.

- foreta ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

- forestå undersøkelse på fast eiendom etter § 33-2 i plan- og bygningsloven

Rådmannen gis myndighet til å tildele boligtomter og hyttetomter i regulerte områder og tildele 
tomter i områder hvor det må tas spesielle hensyn.

Endret punkt i 10.4:

 Tildele arealer i regulerte områder på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret

Utgår

Nytt punkt 10.4
 Rådmannen gis myndighet til å selge alle typer tomter i regulerte felt. Tildeling av tomter 

til offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet.

F) Nye punkter i 10.3 Jordbruks- og skogverkssaker:
I medhold av jordloven delegeres rådmannen myndighet til å:

 Avgjøre søknader om omdisponering og fradeling av tomter og arealer inntil 4 
dekar. 

 Avgjøre søknader om fradeling av eiendommens bygninger med tomt, dersom det 
foreligger avtale om at restarealet skal selges som tilleggsjord, § 12.
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 Avgjøre søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for 
areal inntil 50 dekar, § 9.

G) Nytt 10.8 Lov om eigedomsregistrering (matrikkelova).
Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet etter matrikkellovens § 5a. Rådmannen 
delegeres myndighet til å møte på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger, og 
rekvirere oppmålingsforretning på kommunens vegne. 

Rådmannen er delegert myndighet til å møte i saker i jordskifteretten.

Kommunestyret vedtar forslag til ”Delegasjonsreglement” av 24.01.2012.

I løpet av kommunestyreperioden 2011-2015 tas det sikte på en fullstendig gjennomgang av 
delegasjonsreglementet der også hovedutvalgene blir involvert. 

PS 13/2012 Klage på vedtak - Støtte til kjøp av fiskefartøy - Roger Brodin 
Rist

Saksprotokoll saksnr. 13/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Klage fra Roger Brodin Rist på formannskapets vedtak av 27.10.2011 om søknad om støtte til 
investering i nytt fiskefartøy tas ikke til følge. Vedtaket i formannskapet 27.10.2011 
opprettholdes.

Begrunnelse
Kommunestyrets vedtak av 25.02.2010 er gjeldende bestemmelser når det gjelder støtte fra 
primærnæringsfondet til kjøp av fiskefartøy. I disse bestemmelsene skilles det ikke mellom 
støtte til kjøp av nytt eller brukt fiskefartøy. Det foreligger ikke nye opplysninger i klagen som 
begrunner nye vurderinger og endret vedtak.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Klage fra Roger Brodin Rist på formannskapets vedtak av 27.10.2011 om søknad om støtte til 
investering i nytt fiskefartøy tas ikke til følge. Vedtaket i formannskapet 27.10.2011 
opprettholdes.

Begrunnelse
Kommunestyrets vedtak av 25.02.2010 er gjeldende bestemmelser når det gjelder støtte fra 
primærnæringsfondet til kjøp av fiskefartøy. I disse bestemmelsene skilles det ikke mellom 
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støtte til kjøp av nytt eller brukt fiskefartøy. Det foreligger ikke nye opplysninger i klagen som 
begrunner nye vurderinger og endret vedtak.

PS 14/2012 Startlån-Retningslinjer for tildeling i Tana kommune

Saksprotokoll saksnr.14/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Vedlagte Retningslinjer for startlån vedtas.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak. Innstilling til kommunestyret
Vedlagte Retningslinjer for startlån vedtas.

PS 15/2012 Valgbarhet til kontrollutvalget / suppleringsvalg - Tor Asle Varsi

Saksprotokoll saksnr.15/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
AP v/Frank M. Ingilæ fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ og FrP 
v/Rebeke Tapio:

Formannskapet anbefaler at kommunestyret velger et nytt kontrollutvalg.

Valgnemnda bør forespørre nåværende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget om de 
er disponibel for kontrollutvalget.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Formannskapet anbefaler at kommunestyret velger et nytt kontrollutvalg.
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Valgnemnda bør forespørre nåværende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget om de 
er disponibel for kontrollutvalget

PS 16/2012 Søknad om midler til Tana Cup - Tana bryteklubb

Saksprotokoll saksnr.16/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

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

Søknaden innvilges med kr. 15.000,-.
Beløpet dekkes over formannskapets konto.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknaden innvilges med kr. 15.000,-.
Beløpet dekkes over formannskapets konto.

PS 17/2012 Søknad om støtte/sponsing av NNM i skiskyting 2012

Saksprotokoll saksnr.17/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Saken sponses med kr. 15.000,- .
Beløpet dekkes over formannskapets konto.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken sponses med kr. 15.000,- .
Beløpet dekkes over formannskapets konto.
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PS 18/2012 Støtte for bruk av flerbrukshallen skoleåret 2011 / 2012

Saksprotokoll saksnr.18/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

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

Søknad om økonomisk støtte til bruk av flerbrukshall skoleåret 2011/2012 avslås.
Tana kommune har ikke avsatt midler til tiltaket i budsjettet 2012.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om økonomisk støtte til bruk av flerbrukshall skoleåret 2011/2012 avslås.
Tana kommune har ikke avsatt midler til tiltaket i budsjettet 2012.

PS 19/2012 Reinbeitedistrikt 9 - Søknad om tilskudd til sperregjerde mellom 
Karasjok og Polmak reinsogn

Saksprotokoll saksnr.19/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Saken sendes til MLU

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

Søknad fra reinbeitedistrikt (RBD) 9 Čorgaš v/leder Johan Alexander Anti om støtte på kr 
100.000 fra primærnæringsfondet til bygging av sperregjerde mellom Karasjok og Polmak 
reinsogn avslås.

Begrunnelse:
I følge formålsbestemmelsene i retningslinjene for primærnæringsfondet skal det prioriteres 
støtte til tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapingen og sysselsettingen i 
primærnæringene. Anlegging av sperregjerde er ikke nyskapende innenfor reindriften da slike 
gjerder er anlagt over store deler av Finnmarksvidda. Det er lite sannsynlig at anlegging av 
gjerde vil øke rekrutteringen til næringen. Flere vil neppe etablere seg med reindrift som følge 
av tiltaket. Heller ser det ikke ut til at tiltaket vil medføre noe sysselsetting i selve 
reindriftsnæring utenom anlegging og vedlikehold av gjerdet. I søknaden i liten grad 
sannsynliggjort på hvilken måte et sperregjerde vil øke verdiskapingen i reindriften slik at det 
omsøkte tiltak i liten grad er i samsvar med prioriteringene for støtte fra primærnæringsfondet.
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Votering
Forslaget fra SP falt med 1 mot 6 stemmer.
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad fra reinbeitedistrikt (RBD) 9 Čorgaš v/leder Johan Alexander Anti om støtte på kr 
100.000 fra primærnæringsfondet til bygging av sperregjerde mellom Karasjok og Polmak 
reinsogn avslås.

Begrunnelse:
I følge formålsbestemmelsene i retningslinjene for primærnæringsfondet skal det prioriteres 
støtte til tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapingen og sysselsettingen i 
primærnæringene. Anlegging av sperregjerde er ikke nyskapende innenfor reindriften da slike 
gjerder er anlagt over store deler av Finnmarksvidda. Det er lite sannsynlig at anlegging av 
gjerde vil øke rekrutteringen til næringen. Flere vil neppe etablere seg med reindrift som følge 
av tiltaket. Heller ser det ikke ut til at tiltaket vil medføre noe sysselsetting i selve
reindriftsnæring utenom anlegging og vedlikehold av gjerdet. I søknaden i liten grad 
sannsynliggjort på hvilken måte et sperregjerde vil øke verdiskapingen i reindriften slik at det 
omsøkte tiltak i liten grad er i samsvar med prioriteringene for støtte fra primærnæringsfondet.

PS 20/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote

Saksprotokoll saksnr.20/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
Fred Johnsen (SP), Randi Lille (AP) og Sandra Lille (AP) ba formannskapet om å vurdere deres 
habilitet til å være med på behandling av denne saken. Alle fratrådte møtet.

Formannskapet erklærte enstemmig at Fred Johnsen (SP) og Randi Lille (AP) var inhabil, mens 
Sandra Lille (AP) ble enstemmig erklært habil til å være med på behandlinga. Sandra Lille (AP) 
tiltrådte møtet.

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

PS 21/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av 
melkekvote - Marie Jelti

Saksprotokoll saksnr.21/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvote ved flere
anledninger.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvote ved flere
anledninger.
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PS 22/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond til grøfting - Arnfinn 
Hoigari

Saksprotokoll saksnr. 22/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om støtte fra primærnæringsfond til grøfting av 32 daa fulldyrket jord avslås.

Begrunnelse:
Under fellesbestemmelser i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond er 
hensikten med fondet å gi støtte til tiltak hvor det fra før av ikke finnes støtteordninger. Det gis 
30 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag gjennom bygdutviklingsmidler fra fylkesmannen til 
grøfting.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om støtte fra primærnæringsfond til grøfting av 32 daa fulldyrket jord avslås.

Begrunnelse:
Under fellesbestemmelser i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond er 
hensikten med fondet å gi støtte til tiltak hvor det fra før av ikke finnes støtteordninger. Det gis 
30 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag gjennom bygdutviklingsmidler fra fylkesmannen til 
grøfting.

PS 23/2012 Ulf og Else Ballo - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2011 
til kjøp av

melkekvote

Saksprotokoll saksnr. 23/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søkerne er veletablerte melkebønder, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
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anledninger.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søkerne er veletablerte melkebønder, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

PS 24/2012 Trygve Ballo - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2011 til 
kjøp av melkekvote

Saksprotokoll saksnr.24/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger.
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PS 25/2012 Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2011 til kjøp av melkekvote

Saksprotokoll saksnr.25/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søkerne er veletablerte melkebønder, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søkerne er veletablerte melkebønder, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger.

PS 26/2012 Stig Arve Eriksen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
kjøp av melkekvote

Saksprotokoll saksnr.26/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger.

PS 27/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote

Saksprotokoll saksnr.27/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.
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PS 28/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote

Saksprotokoll saksnr. 28/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

PS 29/2012 John Emil Julissen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond -
kjøp av melkekvote

Saksprotokoll saksnr. 29/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde. 

PS 30/2012 Markus Heiberg - Søknad om støtte fra primærnæringsfond -
kjøp av melkekvote

Saksprotokoll saksnr. 30/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvote tidligere.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvote tidligere.

PS 31/2012 Nina Evjen Anthi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet -l 
kjøp av gård gbnr 7/3 m fl.

Saksprotokoll saksnr. 31/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:
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Søknaden støttes med kr. 200.000,-.
Tas ved budsjettregulering i juni.

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

Søknaden utsettes til senere behandling. 

Begrunnelse: 
Kjøp av gård skal skje i 2012 og er ikke enda foretatt. Da midlene er begrenset så utsettes 
søknaden til en senere behandling. 

Votering
Forslaget fra SP og ordførerens forslag ble satt opp mot hverandre.
Ordførerens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer for SPs forslag. 

Vedtak
Søknaden utsettes til senere behandling. 

Begrunnelse: 
Kjøp av gård skal skje i 2012 og er ikke enda foretatt. Da midlene er begrenset så utsettes 
søknaden til en senere behandling. 

PS 32/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av gård

Saksprotokoll saksnr. 32/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Rådmannens innstilling endres til 9 % av kjøpesummen.

Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med kr 84.600,-  fra primærnæringsfondet.

Søknad om renovering av bolig og kjøp av fôr avslås.
Søknad om støtte til kjøp av buskap avslås

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Rådmannens innstilling endres til 9 % av kjøpesummen.
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Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med kr 84.600,-  fra primærnæringsfondet.

Søknad om renovering av bolig og kjøp av fôr avslås.
Søknad om støtte til kjøp av buskap avslås

PS 33/2012 John Emil Juliussen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet 
- kjøp av gård

Saksprotokoll saksnr. 33/2012 i Formannskapet - 02.02.2012

Behandling

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

Søknad om støtte til kjøp av gård, landbrukseiendom gbnr 29/14, 29/30 og 29/3, innvilges med 
kr 110 000 fra primærnæringsfondet.

Begrunnelse:
I hht. retningslinjene for primærnæringsfond kan det gis støtte til kjøp av gård. 

Vilkår:
1. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling av tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av gård.
2. Kvittering for kjøp av gård må fremlegges sammen med utfylt skjema for anmodning om 

utbetaling.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om støtte til kjøp av gård, landbrukseiendom gbnr 29/14, 29/30 og 29/3, innvilges med 
kr 110 000 fra primærnæringsfondet.

Begrunnelse:
I hht. retningslinjene for primærnæringsfond kan det gis støtte til kjøp av gård. 

Vilkår:
1. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling av tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av gård.
2. Kvittering for kjøp av gård må fremlegges sammen med utfylt skjema for anmodning om 

utbetaling.



Side 30 av 35

PS 34/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av eiendom

Saksprotokoll saksnr. 34/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om støtte til kjøp av eiendom avslås.

Begrunnelse:
Det søkes om støtte til kjøp av landbrukseiendom som tilleggsjord til allerede eksisterende drift. 

Det gis etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av gård, søknaden ansees ikke å 
være etablering.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om støtte til kjøp av eiendom avslås.

Begrunnelse:
Det søkes om støtte til kjøp av landbrukseiendom som tilleggsjord til allerede eksisterende drift. 

Det gis etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av gård, søknaden ansees ikke å 
være etablering.

PS 35/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Nybygg

Saksprotokoll saksnr. 35/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om støtte til nybygg innvilges med kr 50 000 som omsøkt.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Søknad om støtte til nybygg innvilges med kr 50 000 som omsøkt.

PS 36/2012 Stig Arve Eriksen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til 
forsterking av kraftforsyning

Saksprotokoll saksnr. 36/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknaden foreslås innvilget med kr. 18 000,- for investeringer i økt kraftforsyning til gården.  Det 
tilsvarer 30 % av de stipulerte kostnadene. 

Begrunnelse: 
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet. 

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Vilkår:
1. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling av tilskudd fra primærnæringsfondet.
2. Kvitteringer for tiltaket må fremlegges sammen med utfylt skjema for anmodning om 

utbetaling.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknaden foreslås innvilget med kr. 18 000,- for investeringer i økt kraftforsyning til gården.  Det 
tilsvarer 30 % av de stipulerte kostnadene. 

Begrunnelse: 
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet. 

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Vilkår:
1. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling av tilskudd fra primærnæringsfondet.
2. Kvitteringer for tiltaket må fremlegges sammen med utfylt skjema for anmodning om 

utbetaling.
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PS 37/2012 Favlemohkki samdrift DA - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - forsterking av kraftforsyning

Saksprotokoll saksnr. 37/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknaden foreslås innvilget med kr. 19 200,- for investeringer i økt kraftforsyning til gården.  Det 
tilsvarer 30 % av de stipulerte kostnadene. 

Begrunnelse: 
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet. 

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Vilkår:
1. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling av tilskudd fra primærnæringsfondet.
2. Kvitteringer for tiltaket må fremlegges sammen med utfylt skjema for anmodning om 

utbetaling.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknaden foreslås innvilget med kr. 19 200,- for investeringer i økt kraftforsyning til gården.  Det 
tilsvarer 30 % av de stipulerte kostnadene. 

Begrunnelse: 
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet. 

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Vilkår:
1. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling av tilskudd fra primærnæringsfondet.
2. Kvitteringer for tiltaket må fremlegges sammen med utfylt skjema for anmodning om 

utbetaling.
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PS 38/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond til nydyrking - Martin 
Ellefsen

Saksprotokoll saksnr. 38/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Søknad om støtte til nydyrking innvilges med kr 6 400,-.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om støtte til nydyrking innvilges med kr 6 400,-.

PS 39/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 39/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 1/2012 Reguleringsplan for fv. 98 Ifjordfjelet, Prsell 2 – Melding om vedtak

RS 2/2012 Energiutredning 2011 – UTKAST

RS 3/2012 Protokoll fra lønnspolitisk utvalg

RS 4/2012 Underretning om saksavgjørelse

RS 5/2012 Arbeidsforholdene ved Sivilforsvarets lager i Tana 

RS 6/2012 Søknadsskjema – regionale utviklingsmidler (RUP) vannverksgodkjenning –
Sammenkobling av Alleknjarg og Lismajavri vannverk

RS 7/2012 Tilbakemelding på søknad om ny snøscooterløype Tana – Nesseby

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen:
- Orienterte om at kommunen etterlyser svar fra Nesseby kommune ang. 

landbrukssamarbeidet
- orienterte om Miniatyrskytebanen
- orienterte om at Gaisa næringshage ikke er videreført etter to søknadsrunder
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- orienterte om at kunstgressbanen er tinglyst

Referatsakene og orienteringene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering.

RS 1/2012 Reguleringsplan for fv. 98 Ifjordfjellet, Parsell 2 - Melding om 
vedtatt

RS 2/2012 Energiutredning 2011 - UTKAST

RS 3/2012 Protokoll fra lønnspolitisk utvalg

RS 4/2012 Underretning om saksavgjørelse

RS 5/2012 Arbeidsforholdene ved sivilforsvarets lager i Tana

RS 6/2012 Søknadsskjema - Regionale utviklingsmidler (RUP) -
vannverksgodkjenning - sammenkobling av Alleknjarg og Lismajavri 
vannverk

RS 7/2012 Tilbakemelding på søknad om ny snøskuterløype Tana  - Nesseby

PS 40/2012 14/13 - klage over vedtak, avslag på søknad om tillatelse og 
dispensasjon til å oppføre hytte på eiendommen

Saksprotokoll saksnr. 40/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 31.01.2012. Utdelt i møtet. 
Saken ble behandlet ette PS 11/2012 i dagens møte.

Hege Tajana Pedersen (Barnas repr.) ble innvilget permisjon før behandling av denne saken.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
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Klagen tas ikke til følge.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tana kommune ikke dispensasjon til å 
plassere omsøkte hytte i LNF-område på eiendommen 14/13. 

Begrunnelse:
Kommunen anser at saken er godt nok belyst ved tidligere behandling at kommunen har 
tilstrekkelig grunn for å hevde at omsøkte plassering inngår i  fareområde. 

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Saken utsettes så det kan bli en befaring for å finne en løsning på tomt til hytta.
Dialogen må være så god at alle parter skjønner at det skal la seg gjøre å finne tomt.

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

Formannskapet ber administrasjonen i dialog med søker finne en alternativ tomt i nærheten, 
hvor det ikke et fareområde for flom og erosjon.
Dette på grunn av velvillighet som søker hadde da han vederlagsfritt overdro den verneverdige 
hytta som sto på eiendommen til Tana museum.
Rådmannen får fullmakt til å innvilge søker dispensasjon til hytte i et eventuelt nytt område.

Votering
Det ble foretatt følgende votering:

Forslaget fra SP falt med 3 mot 4 stemmer.
Forslaget fra ordføreren ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Ordførerens forslag ble vedtatt med 7 stemmer mot rådmannens innstilling som falt enstemmig. 

Vedtak
Formannskapet ber administrasjonen i dialog med søker finne en alternativ tomt i nærheten, 
hvor det ikke et fareområde for flom og erosjon.
Dette på grunn av velvillighet som søker hadde da han vederlagsfritt overdro den verneverdige 
hytta som sto på eiendommen til Tana museum.
Rådmannen får fullmakt til å innvilge søker dispensasjon til hytte i et eventuelt nytt område


