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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 10.05.2012
Tidspunkt: 10:00 – 15:35 

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

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

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Einar Johansen Fred Johnsen SP

Merknader
Varamedlem Ulf Ballo (AP), Laura Kjølås (SV) og Solbjørg Ravna (SfP//NSR) tiltrådte møtet 
til PS 78/2012 etter at ordfører Frank M. Ingilæ (AP), Randi Lille (AP) og Sandra Lille (AP)
enstemmig ble erklært inhabil i saken.

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
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 69/2012 Godkjenning av innkalling
PS 70/2012 Godkjenning av saksliste

PS 71/2012 Godkjenning av protokoll fra 19.04.2012
PS 72/2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet gbnr 12/66 

m fl.
2012/720

PS 73/2012 Fastsettelse av planprogram for regulering av havner i 
Tana kommune

2010/1850

PS 74/2012 Fortetting av forretningsbebyggelsen i Tana bru 
sentrum: Vurdering av alternativer

2011/2722

PS 75/2012 Mikroflyplass på Máskejohguolbba/ Masjoksletta: 
Søknad om feste for oppføring av lagerhall

2012/477

PS 76/2012 Tilføyelse i reglement for godtgjørelse for folkevalgte 
- Godtgjørelse for ungdomsrådet

2009/629

PS 77/2012 Søknad om sekretariatbistand for reising av 
minnesmerke

2011/2910

PS 78/2012 Søknad om fritak som medlem av formannskapet -
Fred Johnsen (SP)

2012/1046

PS 79/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6

RS 16/2012 132 kV kraftledning Rakkocearro - Varangerbotn. 
Orientering om utredningsprogram

2011/2173

RS 17/2012 Uttalelser fra felles Fylkesmøte KS i Nord-Norge 2012/988

PS 69/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 69/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.
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PS 70/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 70/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

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

Saksliste godkjennes med følgende endringer i behandlingsrekkefølgen:

Sakene behandles slik PS 72, 76, 77, 78, 73, 74, 75, 79/2012 
Møteleder gis mulighet til å omrokkere på behandlingsrekkefølgen underveis i møtet

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende endringer i behandlingsrekkefølgen:

Sakene behandles slik PS 72, 76, 77, 78, 73, 74, 75, 79/2012 
Møteleder gis mulighet til å omrokkere på behandlingsrekkefølgen underveis i møtet

PS 71/2012 Godkjenning av protokoll fra 19.04.2012

Saksprotokoll saksnr. 71/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

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

Protokoll fra 19.04.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 19.04.2012 godkjennes.
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PS 72/2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet gbnr 12/66 m fl.

Saksprotokoll saksnr. 72/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

Behandling
Saksframlegg ettersendt pr. e-post/post 07.05.2012. Utdelt i møtet. 

SP v/Einar Johansen fremmet følgende forslag: 

Med hjemmel i jordlovens § 12 innvilges søknad om fradeling av eiendom gnr. 12 bnr. 7 fra 
driftsenhet eiendommene gnr. 12 bnr. 66 og gnr. 12 bnr. 120.

Begrunnelse:
Driftsenheten har ikke driftsbygning eller egen produksjon, og eiendommene ligger adskilt.  
Nåværende landbruksproduksjon på eiendommen vil opprettholdes.  En fradeling vil ikke 
medføre store driftsulemper.

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

Med hjemmel i jordlovens § 12 avslås søknad om fradeling av eiendom gnr 12 bnr 7 fra 
driftsenhet gnr 12 bnr 66 og gnr 12 bnr 120.

Begrunnelse:
Det foreligger ikke samfunnsinteresser av stor vekt. 

Votering
Forslag fra SP v/Einar Johansen ble satt opp mot forslag fra ordfører: Forslag fra SP falt med 2 
mot 5 stemmer. 

Vedtak
Med hjemmel i jordlovens § 12 avslås søknad om fradeling av eiendom gnr 12 bnr 7 fra 
driftsenhet gnr 12 bnr 66 og gnr 12 bnr 120.

Begrunnelse:
Det foreligger ikke samfunnsinteresser av stor vekt. 

PS 73/2012 Fastsettelse av planprogram for regulering av havner i Tana 
kommune

Saksprotokoll saksnr. 73/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

Behandling
Saksframlegg ettersendt pr. e-post/post 04.05.2012. Utdelt i møtet. 
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan etter pbl § 12-3 for havneområder i Tana kommune slik det fremgår av 
vedlagte planprogram datert 3/5-2012.

Planområde og tiltak vedrørende Auskarnes tas ut av planprogrammet og videre planlegging. 
Dersom det skulle bli aktuelt med løsmasseuttak i Auskarnes gjennomføres det egen planprosess 
for det.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan etter pbl § 12-3 for havneområder i Tana kommune slik det fremgår av 
vedlagte planprogram datert 3/5-2012.

Planområde og tiltak vedrørende Auskarnes tas ut av planprogrammet og videre planlegging. 
Dersom det skulle bli aktuelt med løsmasseuttak i Auskarnes gjennomføres det egen planprosess 
for det.

PS 74/2012 Fortetting av forretningsbebyggelsen i Tana bru sentrum: 
Vurdering av alternativer

Saksprotokoll saksnr. 74/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

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

Tana formannskap mener skisse A1, datert 25.04.12, skal legges til grunn for den framtidige 
fortettingen av Tana bru sentrum med følgende tillegg:

1) Et utvidet parkeringsareal ved Coop, som vist i skisse A2, tas med videre i 
prosjektet.

2) Parkeringsareal mellom Tanatorget og E6 tas inn i planene. 
3) Utvidelse av bebyggelsen ved banken mot FV 98 (vist i 1. skisse datert 

13.04.12). Byggegrensa skal være 15 m fra senterlinja i FV 98.
4) Utvidelse av gatetunet til Rådhusveien og Fosseveien som vist i vedlegg 2. 
5) Vurdering av nye parkeringsareal som samlet gir en p-dekning på minimum 1/50 

(1 p-plass for hver 50 m2 med forretnings-/kontorareal).
6) Beskrivelse av en framtidig, potensiell utvidelse av bygget foran dagens Idé-

bygg til situasjonen i A2. 
7) Beskrivelse av en framtidig, potensiell etablering av torgplass på dagens p-plass 
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foran Coop, vist i skisse B.

Dette medfører at landskapsarkitektfirmaet Østengen og Bergo skal konsentrere seg om disse 
løsningene i den videre gjennomføringen av oppdraget.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana formannskap mener skisse A1, datert 25.04.12, skal legges til grunn for den framtidige 
fortettingen av Tana bru sentrum med følgende tillegg:

1) Et utvidet parkeringsareal ved Coop, som vist i skisse A2, tas med videre i 
prosjektet.

2) Parkeringsareal mellom Tanatorget og E6 tas inn i planene. 
3) Utvidelse av bebyggelsen ved banken mot FV 98 (vist i 1. skisse datert 

13.04.12). Byggegrensa skal være 15 m fra senterlinja i FV 98.
4) Utvidelse av gatetunet til Rådhusveien og Fosseveien som vist i vedlegg 2. 
5) Vurdering av nye parkeringsareal som samlet gir en p-dekning på minimum 1/50 

(1 p-plass for hver 50 m2 med forretnings-/kontorareal).
6) Beskrivelse av en framtidig, potensiell utvidelse av bygget foran dagens Idé-

bygg til situasjonen i A2. 
7) Beskrivelse av en framtidig, potensiell etablering av torgplass på dagens p-plass 

foran Coop, vist i skisse B.

Dette medfører at landskapsarkitektfirmaet Østengen og Bergo skal konsentrere seg om disse 
løsningene i den videre gjennomføringen av oppdraget.

PS 75/2012 Mikroflyplass på Máskejohguolbba/ Masjoksletta: Søknad om 
feste for oppføring av lagerhall

Saksprotokoll saksnr. 75/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

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

Under forutsetning av samtykke fra offentlige høringsinstanser, gir Tana kommune, med 
hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-3, midlertidig dispensasjon til fradeling av et 
feste på om lag 3 da for oppsett av et lagerbygg for oppbevaring av fly, for en periode på 12 år i 
tilknytning til eksisterende landingsstripe. Samtidig gis det, med samme hjemmel, dispensasjon 
til nyopparbeiding og bruk av eksisterende landingsstripe på Máskejohguolbba/ Masjoksletta til 
mikrofly i en periode på 12 år. Det er mulig å søke om forlengelse av tillatelsen. Bygget skal 
med letthet kunne flyttes.

Begrunnelse:
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Den omsøkte bruken har tidligere foregått på samme lokalitet og skjer innenfor området avsatt 
til flyplass i kommuneplanens arealdel. Den planlagte bruken er i nær slektskap med 
arealformålet i arealdelen, og har tidligere foregått i området over en 10-årsperiode. 

På bakgrunn av at det er tale om områder som allerede har vært opparbeidet til det omsøkte 
formålet, og det ikke vil komme tiltak utenfor dette området, er ikke naturmangfoldloven §§ 7 –
12 relevante i denne sammenhengen.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Under forutsetning av samtykke fra offentlige høringsinstanser, gir Tana kommune, med 
hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-3, midlertidig dispensasjon til fradeling av et 
feste på om lag 3 da for oppsett av et lagerbygg for oppbevaring av fly, for en periode på 12 år i 
tilknytning til eksisterende landingsstripe. Samtidig gis det, med samme hjemmel, dispensasjon 
til nyopparbeiding og bruk av eksisterende landingsstripe på Máskejohguolbba/ Masjoksletta til 
mikrofly i en periode på 12 år. Det er mulig å søke om forlengelse av tillatelsen. Bygget skal 
med letthet kunne flyttes.

Begrunnelse:
Den omsøkte bruken har tidligere foregått på samme lokalitet og skjer innenfor området avsatt 
til flyplass i kommuneplanens arealdel. Den planlagte bruken er i nær slektskap med 
arealformålet i arealdelen, og har tidligere foregått i området over en 10-årsperiode. 

På bakgrunn av at det er tale om områder som allerede har vært opparbeidet til det omsøkte 
formålet, og det ikke vil komme tiltak utenfor dette området, er ikke naturmangfoldloven §§ 7 –
12 relevante i denne sammenhengen.

PS 76/2012 Tilføyelse i reglement for godtgjørelse for folkevalgte -
Godtgjørelse for ungdomsrådet

Saksprotokoll saksnr. 76/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

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

1. Det innføres følgende godtgjørelse for ungdomsrådets representanter:

Nytt punkt 3.4.7    Godtgjørelse for ungdomsrådet 
Leder gis en møtegodtgjørelse på kr. 400,- pr. møte. Medlemmer og møtende 
varamedlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr. 300,- pr. møte. Møtegodtgjørelse for rådets 
medlemmer som deltar i kommunestyret og utvalgene fastsettes til kr. 300,- pr. møte. 
Utbetaling foretas ved avsluttet skoleår.
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2. Møtegodtgjørelse skal ha tilbakevirkning for skoleåret 2011/2012.

Votering
Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Det innføres følgende godtgjørelse for ungdomsrådets representanter:

Nytt punkt 3.4.7    Godtgjørelse for ungdomsrådet 
Leder gis en møtegodtgjørelse på kr. 400,- pr. møte. Medlemmer og møtende 
varamedlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr. 300,- pr. møte. Møtegodtgjørelse for rådets 
medlemmer som deltar i kommunestyret og utvalgene fastsettes til kr. 300,- pr. møte. 
Utbetaling foretas ved avsluttet skoleår.

2. Møtegodtgjørelse skal ha tilbakevirkning for skoleåret 2011/2012.

PS 77/2012 Søknad om sekretariatbistand for reising av minnesmerke

Saksprotokoll saksnr. 77/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

Behandling
Notat ”Den røde armés frgjøring av Tana” ettersendt pr. e-post 09.05.2012. Utdelt i møtet. 

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

Søknad om sekretariatbistand avslås.

Begrunnelse:
Det omsøkte tiltaket har en nasjonal karakter som minnesmerke over krigen og frigjøringen av 
Finnmark. Historielaget anbefales å ta kontakt med Forsvarsmuseet for å drøfte ideen og finne 
en alternativ fremgangsmåte for mulig realisering. Det store flertall av krigsminnesmerker er 
reist på bakgrunn av lokalt initiativ, men Forsvaret har også selv reist krigsminnesmerker – både 
innenfor og utenfor militært område. 

Kommunen kan ikke avse administrative ressurser for formålet som omsøkt men kommunen 
kan gi råd og veiledning innenfor rammen av de tjenester som ligger i Utviklingsavdelingen.

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

Tana kommune mener at det er viktig å få markert den nære historie gjennom å få reist et 
minnesmerke over krigen og frigjøringen av Finnmark. Da mener man spesielt for å markere 
den røde armes frigjøring av Finnmark den 8. november 1944 og hvor armeens framrykking 
stanset. Målsettingen er å få minnesmerket på plass til jubileet høsten 2014. 
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- Kommunen undersøker muligheter for medfinansiering av et offentlig minnesmerke.
- Tana historielag utgjør en referansegruppe i arbeidet. 

Votering
Forslag fra ordfører (rådm. forslag til vedtak) ble satt opp mot forslag fra ordfører: Forslag fra 
ordfører enstemmig vedtatt.  

Vedtak
Tana kommune mener at det er viktig å få markert den nære historie gjennom å få reist et 
minnesmerke over krigen og frigjøringen av Finnmark. Da mener man spesielt for å markere 
den røde armes frigjøring av Finnmark den 8. november 1944 og hvor armeens framrykking 
stanset. Målsettingen er å få minnesmerket på plass til jubileet høsten 2014. 

- Kommunen undersøker muligheter for medfinansiering av et offentlig minnesmerke.
- Tana historielag utgjør en referansegruppe i arbeidet. 

PS 78/2012 Søknad om fritak som medlem av formannskapet - Fred Johnsen 
(SP)

Saksprotokoll saksnr. 78/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) ba formannskapet vurdere hans habilitet, samt habiliteten til 
Randi Lille og Sandra Lille grunnet følgende: Randi Lille er i svogerskap med part i saken
(søster er samboer til Fred), Sandra Lille er datter til Randi, og Frank M. Ingilæ er kjæreste med 
Randi Lille. Samtlige fratrådte møtet mens formannskapet vurderte deres habilitet. Varaordfører 
Hartvik Hansen tiltrådte som ordfører. 

Formannskapet erklærte enstemmig Randi Lille som inhabil, jf. Forvaltningsloven § 6 a), og 
enstemmig Sandra Lille og Frank M. Ingilæ som inhabil, jf. Forvaltningsloven 2. ledd (særegne 
forhold). 

Varamedlem Ulf Ballo (AP), Laura Kjølås (SV) og Solbjørg Ravna (SfP//NSR) tiltrådte møtet. 

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Fred Johnsen (SP) innvilges ikke fritak som medlem av formannskapet. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag: 

Fred Johnsen (SP) innvilges fritak som medlem i formannskapet. 
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Votering
Forslag fra ordfører Hartvik Hansen (rådm. forslag til vedtak) ble satt opp mot forslag fra Fe/Ol 
v/Hartvik Hansen: Forslag fra ordfører vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Fred Johnsen (SP) innvilges ikke fritak som medlem av formannskapet. 

PS 79/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 79/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker: 

RS 16/2012 132 kV kraftledning Rakkocearro - Varangerbotn. Orientering om 
utredningsprogram

RS 17/2012 Uttalelser fra felles Fylkesmøte KS i Nord-Norge

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Ordfører Frank M. Ingilæ orienterte om følgende:
 Møte i Øst-Finnmark regionråd 30. – 31. mai, evt. politisk uttalelse mulig i KST-møte 

24.mai
 Forlengelse av scooterløyper i kommune etter 4. mai, og om delvis stenging av to løyper 

i kommunen 9. mai 

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om følgende: 
 Arctic trail - endring av trase til Skiipagurra
 Det er søkt om tillatelse til tiltak/brygge i Vesterbukt
 Evry - saken om nytt økonomisystem
 Info om forslag til ny fløy på Seida skole
 Info om anskaffelse av gravemaskin (200' er nettobeløpet)
 KS melder om at tariffoppgjøret er gått til mekling, frist 23. mai
 Mulig feil i beregning av avdragsutsettelse på 1,5 mill – budsjett reg. i juni-FSK/KST
 Nye brøyteavtaler konkurranseutsettes i løpet av kort tid
 Om servicebygg i Torhop - invitere fiskerne til informasjonsmøte - mulig endring av 

husleie
 Om stenging av skuterløyper rasfare/føre/reindrift
 Sametinget anbefaler at språksenteret får eget organisasjonsnummer pga EØS-reglene
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 Sametinget sender nytt tilsagnsbrev for tospråklighetsmidlene
 Sammen om en bedre kommune - initiativ fra Fagforbundet 
 Sopp påvist på Seida skole

Varaordfører Hartvik Hansen orienterte om:
- Deltakelse på reiselivsmessa i Alta 

Arealplanlegger Lars Smeland orienterte om:
- Arealplanprosesser i Tana pr. mai 2012 

SP v/Einar Johansen stilte spørsmål om eiendomsskatt på nybygg etter brann. Svar utdelt i møtet 
”Brann og forholdet til fritak etter esktl. § 7 c”.

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 16/2012 132 kV kraftledning Rakkocearro - Varangerbotn. Orientering 
om utredningsprogram

RS 17/2012 Uttalelser fra felles Fylkesmøte KS i Nord-Norge


