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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 19.04.2012
Tidspunkt: 10:00 – 15:20

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
Rebeke Tapio Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Hege Tajana Pedersen Barnas representant
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Brynly Ballari Tone Orvik Kollstrøm H
Einar Johansen Fred Johnsen SP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Aslaug Iversen Sekretær PS 56-59/2012
Frode Gundersen Sekretær PS 60-68/2012

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 56/2012 Godkjenning av innkalling
PS 57/2012 Godkjenning av saksliste

PS 58/2012 Godkjenning av protokoll fra 15.03.2012
PS 59/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av driftsenhet 

gbnr 15/109
2011/2097

PS 60/2012 Søknad om kjøp av utvidet tomt for Tanatorget 2009/2116

PS 61/2012 Søknad om utvidelse av tomta i Fosseveien 16 for 
etablering av kombinert forretnings-, kontor- og 
boligbygg

2012/858

PS 62/2012 Krav om dekning av sakskostnader - vedrørende 
gamme ved Gappatjohka, vedtak etter 
klagebehandling, FSK. Sak 95/2011.

2011/897

PS 63/2012 Budsjettkontroll Januar og februar 2012 2011/1968
PS 64/2012 Tana kunstgressbane - tilleggsbevilgning 2012/871

PS 65/2012 Abonnement på "Tilskuddsportalen" 2012/174
PS 66/2012 Møtegodtgjørelse til ungdomsrådet 2012/303

PS 67/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6
RS 12/2012 Søknad om utarbeide forslag til reguleringsplan og 

gjennomfører endring kommunens arealplan
2012/654

RS 13/2012 Kommunal Planstrategi 2012-2015. Offentliggjøring 
av forslag til vedtak

2011/2119

RS 14/2012 Melding om oppstart av arbeidet med kommunal 
planstrategi for Porsanger kommune 2012 - 2015

2012/747

RS 15/2012 Modernisering av mineralloven 2009/2434

PS 68/2012 Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde: 
Offentlig ettersyn

2011/1285

PS 56/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 56/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

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

Innkallinga godkjennes.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 57/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 57/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

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

Saksliste godkjennes med følgende:

PS 62/2012 trekkes fra sakslista på grunn av nye opplysninger fra part i saken. 

Tilleggssak:
PS 68/2012 Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde: Offentlig ettersyn

Endring av behandlingsrekkefølgen:
PS 68/2012 behandles etter PS 63/2012

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende:

PS 62/2012 trekkes fra sakslista på grunn av nye opplysninger fra part i saken.

Tilleggssak:
PS 68/2012 Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde: Offentlig ettersyn

Endring av behandlingsrekkefølgen:
PS 68/2012 behandles etter PS 63/2012
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PS 58/2012 Godkjenning av protokoll fra 15.03.2012

Saksprotokoll saksnr. 58/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

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

Protokoll fra 15.03.2012 godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 15.03.2012 godkjennes. 

PS 59/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av driftsenhet gbnr 
15/109

Saksprotokoll saksnr. 59/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

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

Med hjemmel i jordlovens § 12 avslås søknad om fradeling av driftsenhet gnr 15 bnr 109 fra 
eiendommene med gnr 15 bnr 61, gnr 15 bnr 45 og gnr 15 bnr 103.

Begrunnelse:
En fradeling vil innebære driftsmessige ulemper for landbruksproduksjonen på eiendommen gnr 
15 bnr 109. Driftsgrunnlaget og ressursene for landbruksproduksjonen på eiendommen gnr 15 
bnr 109 vil svekkes ved deling av driftsenhet. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i jordlovens § 12 avslås søknad om fradeling av driftsenhet gnr 15 bnr 109 fra 
eiendommene med gnr 15 bnr 61, gnr 15 bnr 45 og gnr 15 bnr 103.

Begrunnelse:
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En fradeling vil innebære driftsmessige ulemper for landbruksproduksjonen på eiendommen gnr 
15 bnr 109. Driftsgrunnlaget og ressursene for landbruksproduksjonen på eiendommen gnr 15 
bnr 109 vil svekkes ved deling av driftsenhet. 

PS 60/2012 Søknad om kjøp av utvidet tomt for Tanatorget

Saksprotokoll saksnr. 60/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

Behandling
Rebeke Tapio (FrP) ba formannskapet vurdere hennes habilitet i saken grunnet naboskap til 
søker. Tapio fratrådte mens formannskapet vurderte hennes habilitet.  Formannskapet erklærte 
Tapio enstemmig som habil i saken. 

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

1) Tana formannskap gir tilsagn om forretningstomt på om lag 500 m2 til utvidelse av 
Tanatorget mot Ringveien. 

2) Det stilles krav om sammenføying av tomtetillegget med eksisterende tomt, g/bnr. 
13/229.

3) Det stilles også krav om justering av tomtegrensene for g/bnr. 13/229 slik at hele det 
eksisterende bygget kommer innenfor eiendomsgrensene. Dette dreier seg om et areal på 
om lag 220 m2 i det østre hjørnet av tomta mot E6, om lag 20 m2 mot sørvest og om lag 
100 m2 mot nordvest.

4) Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
5) Evt. kjøp av tomta beregnes med utgangspunkt i en tomtepris på 54 kr/ m2.
6) Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta.
7) Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom 

kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten 
forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet 
med inntil 1 år.

Tanatorget Eiendom AS må yte en viss kompensasjon for tapet av det opparbeidete arealet foran 
Tanatorget, som forsvinner som følge av nybygget.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende endringsforslag:

Pkt1 Tana formannskap er positiv til planene om å utvide sin forretningstomt med 
inntil 400 – 500 m2 av Tanatorget mot Ringveien.

Nytt pkt 8 Tanatorget Eiendom AS må yte en avtalt kompensasjon for tapet av det 
opparbeidede arealet foran Tanatorget, som forsvinner som følge av nybygget.

Nytt pkt 9 Få vurdert ulempene av utvidelsen av bygget i forhold til naboer og tap av 
torgplassen og parkeringarealet før endelig tilsagn gis planutvalget.
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Votering
Det ble gjennomført punktvis votering:

- Forslag fra Fe/Ol pkt. 1 ble satt opp mot ordførers forslag pkt. 1 (rådm. forslag til 
vedtak): Forslag fra Fe/Ol falt med 1 mot 6 stemmer.

- Ordførers forslag pkt. 2-7 (rådm. forslag til vedtak): Enstemmig vedtatt.
- Forslag fra Fe/Ol nytt pkt. 8 ble satt opp mot ordførers forslag siste avsnitt (rådm. 

forslag til vedtak): Forslag fra Fe/Ol enstemmig vedtatt.
- Forslag fra Fe/Ol nytt pkt. 9: Falt med 1 mot 6 stemmer.

Vedtak
1) Tana formannskap gir tilsagn om forretningstomt på om lag 500 m2 til utvidelse av 

Tanatorget mot Ringveien. 
2) Det stilles krav om sammenføying av tomtetillegget med eksisterende tomt, g/bnr. 

13/229.
3) Det stilles også krav om justering av tomtegrensene for g/bnr. 13/229 slik at hele det 

eksisterende bygget kommer innenfor eiendomsgrensene. Dette dreier seg om et areal på 
om lag 220 m2 i det østre hjørnet av tomta mot E6, om lag 20 m2 mot sørvest og om lag 
100 m2 mot nordvest.

4) Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
5) Evt. kjøp av tomta beregnes med utgangspunkt i en tomtepris på 54 kr/ m2.
6) Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta.
7) Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom 

kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten 
forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet 
med inntil 1 år.

8) Tanatorget Eiendom AS må yte en avtalt kompensasjon for tapet av det opparbeidede 
arealet foran Tanatorget, som forsvinner som følge av nybygget.

PS 61/2012 Søknad om utvidelse av tomta i Fosseveien 16 for etablering av 
kombinert forretnings-, kontor- og boligbygg

Saksprotokoll saksnr. 61/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

Behandling
Under behandling av saken, i forbindelse med en orientering, ble møtet lukket. 

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

1) Tana formannskap gir tilsagn om utvidelse av gnr. 13/67 i Fosseveien 16 med inntil 850 
m2 til et nytt, kombinert forretnings-, kontor- og boligbygg med tilhørende parkering, til 
ByggeBistand AS, jf. avgrensingen i vedlagte kartskisse. 

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

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta. 
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5) Det åpnes for fradeling av evt. nybygg på tomta.
6) Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom 

kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten 
forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet 
med inntil 1 år.

Det tas følgende forbehold for tildelingen:
At det gjennomføres reguleringsendring i tråd med de framlagte planene, før oppmåling og 
fradeling skjer. Dette forutsetter at det ikke kommer klage og/ eller innsigelse til 
reguleringsendringen.

Formannskapet forutsetter at evt. nybygg på tomta holder seg innenfor grensene for det som er 
skissert som nybygg i vedlagte kartskisse (i svart). Dette innebærer en minsteavstand på 10 m 
fra senterlinja i Ringveien, og 9 m fra senterlinja i Fosseveien.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1) Tana formannskap gir tilsagn om utvidelse av gnr. 13/67 i Fosseveien 16 med inntil 850 

m2 til et nytt, kombinert forretnings-, kontor- og boligbygg med tilhørende parkering, til 
ByggeBistand AS, jf. avgrensingen i vedlagte kartskisse. 

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

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta. 
5) Det åpnes for fradeling av evt. nybygg på tomta.
6) Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom 

kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten 
forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet 
med inntil 1 år.

Det tas følgende forbehold for tildelingen:
At det gjennomføres reguleringsendring i tråd med de framlagte planene, før oppmåling og 
fradeling skjer. Dette forutsetter at det ikke kommer klage og/ eller innsigelse til 
reguleringsendringen.

Formannskapet forutsetter at evt. nybygg på tomta holder seg innenfor grensene for det som er 
skissert som nybygg i vedlagte kartskisse (i svart). Dette innebærer en minsteavstand på 10 m 
fra senterlinja i Ringveien, og 9 m fra senterlinja i Fosseveien.
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PS 62/2012 Krav om dekning av sakskostnader - vedrørende gamme ved 
Gappatjohka, vedtak etter klagebehandling, FSK. Sak 95/2011.

Saksprotokoll saksnr. 62/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

Behandling
Jf. behandling av sakslista, så ble saken trukket fra sakslista på grunn av nye opplysninger fra 
part i saken. 

Votering

Vedtak

PS 63/2012 Budsjettkontroll Januar og februar 2012

Saksprotokoll saksnr. 63/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

Behandling
Saksframlegg ettersendt pr. e-post 13.04.12. Utdelt i møtet. 

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

Rapporten tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Rapporten tas til orientering. 

PS 64/2012 Tana kunstgressbane - tilleggsbevilgning

Saksprotokoll saksnr. 64/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:
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1. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 800 000,- til etablering av kunstgressbane ved Tanabru.
2. Bevilgningen dekkes ved låneopptak.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger før kommunestyrets 

behandling.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 800 000,- til etablering av kunstgressbane ved Tanabru.
2. Bevilgningen dekkes ved låneopptak.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger før kommunestyrets 

behandling.

PS 65/2012 Abonnement på "Tilskuddsportalen"

Saksprotokoll saksnr. 65/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

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

Formannskapet bevilger kr. 32 880,- for tilknytning til tilskuddsportalen.no 
Beløpet dekkes inn over konto til formannskapets disposisjon. Viser for øvrig til saksutredning. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet bevilger kr. 32 880,- for tilknytning til tilskuddsportalen.no 
Beløpet dekkes inn over konto til formannskapets disposisjon. Viser for øvrig til saksutredning. 

PS 66/2012 Møtegodtgjørelse til ungdomsrådet

Saksprotokoll saksnr. 66/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet utsettelsesforslag: 
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Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen lager nytt saksframlegg hvor det innarbeides i 
godtgjørelsesreglementet. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak 
Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen lager nytt saksframlegg hvor det innarbeides i 
godtgjørelsesreglementet. 

PS 67/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 67/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 12/2012 Søknad om utarbeide forslag til reguleringsplan og gjennomfører endring 
kommunens arealplan

RS 13/2012 Kommunal Planstrategi 2012-2015. Offentliggjøring av forslag til vedtak

RS 14/2012 Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger 
kommune 2012 - 2015

RS 15/2012 Modernisering av mineralloven

Referatsakene tas til orientering.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Ordfører Frank M. Ingilæ orienterte om:
- Innledende info om prosjekt om nærtransport der Tana og Porsanger kommune er 

plukket ut, med oppstart til høsten. Det vil bli et møte i Tana i mai.
- Kjøp av arealer til det nye omsorgssenteret fra Helse Finnmark

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- Fellesrådet tomt / tannlegekontor tomt
- Fylkesmannen har varslet om at han vurderer å oppheve vedtak om fradeling -  Ellila
- Har mottatt ren revisjonsberetning for 2011
- Henvendelser om kommunal vegovertakelse
- Pålegg fra Datatilsynet om internkontroll, rettet opp og saken avsluttet
- Regionalmidler til Alleknjarg vannverk - søknaden sendes til høsten
- Saken mot Evry (tidl. ErgoGroup) om regnskapssystemet 
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- Sametinget etterspør kommunenes valgstyresekretær om bistand i forbindelse med nytt 
nasjonalt valgdatasystem som skal benyttes ved Sametingsvalget (og stortingsvalget) i 
2013

- Møte med Sametinget om to-språklighetsmidler, uklarheter i tilsagnsbrevet
- Tana Eiendom, søknad om nytt bygg ved slakteriet
- Tanavassdragets Fiskeforvalting har vedtatt et forprosjekt for Polmak skole - inviterer 

kommunen med til et fellesprosjekt
- Usikkerhet om tilskudd til servicebygg i Torhop

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 12/2012 Søknad om utarbeide forslag til reguleringsplan og gjennomfører 
endring kommunens arealplan

RS 13/2012 Kommunal Planstrategi 2012-2015. Offentliggjøring av forslag til 
vedtak

RS 14/2012 Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for 
Porsanger kommune 2012 - 2015

RS 15/2012 Modernisering av mineralloven

PS 68/2012 Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde: Offentlig 
ettersyn

Saksprotokoll saksnr. 68/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 63/2012 i dagens møte. 

Saksframlegg ettersendt pr. e-post 13.04.12. Utdelt i møtet.

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

Navnet på Reguleringsplan for industriområdet nord for FFR, endres til Detaljregulering for 
Deatnodearbmi industriområde i tråd med det vedtatte veinavnet i industriområdet.



Side 12 av 12

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til Detaljregulering for 
Deatnodearbmi industriområde ut til offentlig ettersyn, når fullstendig planforslag er klart. 
Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille plankart, -bestemmelser og -beskrivelse før 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Navnet på Reguleringsplan for industriområdet nord for FFR, endres til Detaljregulering for 
Deatnodearbmi industriområde i tråd med det vedtatte veinavnet i industriområdet.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til Detaljregulering for 
Deatnodearbmi industriområde ut til offentlig ettersyn, når fullstendig planforslag er klart. 
Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille plankart, -bestemmelser og -beskrivelse før 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.


