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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 07.06.2012
Tidspunkt: 10:00 – 15:55 

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
Fred Johnsen Medlem SP
Hege Tajana Pedersen Barnas repr. i plansaker (møtte i PS 80-93/2012)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Karen Inga Vars Tone Orvik Kollstrøm V

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Svein Ottar Helander 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 



Side 2 av 28

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 80/2012 Godkjenning av innkalling
PS 81/2012 Godkjenning av saksliste

PS 82/2012 Godkjenning av protokoll fra 10.05.2012
PS 83/2012 Detaljregulering for E6 Tana bru: Fastsetting av 

planprogram
2007/564

PS 84/2012 Detaljregulering for E6 Tana bru: Innspill til det 
videre planarbeidet

2007/564

PS 85/2012 Plan for fortetting av handelssentrum ved Tana bru 2011/2722

PS 86/2012 Kommunal planstrategi 2012-2015 2010/2382
PS 87/2012 Tomt til ny tannklinikk ved Tana bru 2012/912

PS 88/2012 Framtidig kirketomt ved Tana bru 2009/255
PS 89/2012 Ny behandling av søknad om oppføring av gamme 

ved Njárgajávri etter klage
2011/2295

PS 90/2012 Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme -
Søker: Torgrim Olsen m.fl.

2011/897

PS 91/2012 13/28 Midlertidig areal for anlegg av brakkerigger / 
hybelhus

2012/1401

PS 92/2012 Søknad om fradeling av gbnr. 7/1 som tilleggsareal til 
gbnr. 7/106.

2012/254

PS 93/2012 Boftsa skole - erverv av tilleggsareal for 
parkeringsplass

2012/818

PS 94/2012 Regnskap og årsberetning for Tana kommune 2011 2012/441

PS 95/2012 Tertialrapport 1. tertial 2012 2011/1968
PS 96/2012 Budsjettregulering 2011/1968

PS 97/2012 Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV) 2012/1430
PS 98/2012 TV-aksjon 2012 - Opprettelse av kommunekomité 2012/1202

PS 99/2012 Søknad om økonomisk støtte til rulleski- og 
rullestolløype

2012/1174

PS 100/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6
RS 18/2012 FSK/KST-rapport 2011-2012 ver300512 2010/1905

RS 19/2012 Båtsfjord kommunens forslag til planstrategi for 2012 
- 2015

2012/347

RS 20/2012 Rapport etter tilsyn innen samfunnssikkerhet og 
beredskap i Tana kommune

2011/230

RS 21/2012 Søknad om utvidelse av sikringsanlegget 1204 
Tanaelv ved Birkestrand - purring på svar

2011/1849

RS 22/2012 Forslag i forbindelse med interpellasjon i KST 240512 2012/1326
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PS 80/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 80/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Innkalling godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes. 

PS 81/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 81/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Saksliste til dagens møte har fått feil nummerering. Nummereringen på sakene endres til korrekt 
slik at første sak får saksnr. PS 80/2012 og første referatsak får saksnr. RS 18/2012.

Saksliste godkjennes med endring i nummerering og med følgende tilleggssak:
RS 22/2012 Forslag i forbindelse med interpellasjon i KST 240512

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste til dagens møte har fått feil nummerering. Nummereringen på sakene endres til korrekt 
slik at første sak får saksnr. PS 80/2012 og første referatsak får saksnr. RS 18/2012.

Saksliste godkjennes med endring i nummerering og med følgende tilleggssak:
RS 22/2012 Forslag i forbindelse med interpellasjon i KST 240512
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PS 82/2012 Godkjenning av protokoll fra 10.05.2012

Saksprotokoll saksnr. 82/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Protokoll fra 10.05.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 10.05.2012 godkjennes.

PS 83/2012 Detaljregulering for E6 Tana bru: Fastsetting av planprogram

Saksprotokoll saksnr. 83/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger § 7, 5.avsnitt, 1. ledd, jf. plan- og
bygningslovens § 4-1, fastsetter Tana kommune planprogrammet for Detaljregulering for
E6 Tana bru slik det foreligger i revidert versjon datert 29.05.2012.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger § 7, 5.avsnitt, 1. ledd, jf. plan- og
bygningslovens § 4-1, fastsetter Tana kommune planprogrammet for Detaljregulering for
E6 Tana bru slik det foreligger i revidert versjon datert 29.05.2012.
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PS 84/2012 Detaljregulering for E6 Tana bru: Innspill til det videre 
planarbeidet

Saksprotokoll saksnr. 84/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Tana formannskap vil gi følgende innspill til det videre arbeidet med Detaljregulering for E6 
Tana bru:
1) Arealet som frigjøres mellom ny E6–trasé og FV 98 bak Tanatorget og Sparebank1Nord 

Norge, skal avsettes til forretnings- og kontorformål. 
2) Arealet som frigjøres mellom ny E6–trasé og Elva hotell, skal avsettes og opparbeides til 

offentlig friområde. 
3) Arealet mellom eksisterende E6-trasé og ny E6-trasé kan reguleres til 

mellomlagringsområde og rigg med rekkefølgebestemmelse om at det skal opparbeides til 
offentlig friområde etter at brua står ferdig.

4) Arealet mellom ny E6-trasé og Sieiddájohka skal bevares og være mest mulig uberørt av 
anleggstiltakene. 

5) Vann- og avløpsledninger med dimensjon d=160 mm (rør) integreres i brukonstruksjonen. 
Ved bygging av brua avsluttes rørene i kum utenfor vei på begge sider av brua.

6) Det reguleres areal til ny rasteplass sør for ny bru, på deler av den private eiendommen gnr 
37/188. 

7) Selve ”Fiskestanga” flyttes til ny lokalisering i ”bankparken” ved Sparebank1Nord Norge.
8) Det etableres atkomst til elva ved dagens brupillar på vestsiden av elva. Traseen skal 

benyttes for skutertrafikk, og gir dermed en atkomst til Tana bru uten at en må krysse E6. 
Den kan også benyttes av hundesleder under Finnmarksløpet.

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende endringsforslag til pkt. 7:

7) ”Fiskestanga” beholdes i nærheten av Tanaelva i forbindelse med friluftsområde skal 
reetableres på østsiden av Tanaelva.

Votering
Det ble votert på følgende måte:
Forslag fra ordfører, unntatt pkt. 7: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra ordfører, pkt. 7: Falt enstemmig.
Endringsforslag fra SP v/Fred Johnsen: Vedtatt med 6 mot 1. 

Vedtak
Tana formannskap vil gi følgende innspill til det videre arbeidet med Detaljregulering for E6 
Tana bru:
1) Arealet som frigjøres mellom ny E6–trasé og FV 98 bak Tanatorget og Sparebank1Nord 

Norge, skal avsettes til forretnings- og kontorformål. 
2) Arealet som frigjøres mellom ny E6–trasé og Elva hotell, skal avsettes og opparbeides til 

offentlig friområde. 
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3) Arealet mellom eksisterende E6-trasé og ny E6-trasé kan reguleres til 
mellomlagringsområde og rigg med rekkefølgebestemmelse om at det skal opparbeides til 
offentlig friområde etter at brua står ferdig.

4) Arealet mellom ny E6-trasé og Sieiddájohka skal bevares og være mest mulig uberørt av 
anleggstiltakene. 

5) Vann- og avløpsledninger med dimensjon d=160 mm (rør) integreres i brukonstruksjonen. 
Ved bygging av brua avsluttes rørene i kum utenfor vei på begge sider av brua.

6) Det reguleres areal til ny rasteplass sør for ny bru, på deler av den private eiendommen gnr 
37/188. 

7) ”Fiskestanga” beholdes i nærheten av Tanaelva i forbindelse med friluftsområde skal 
reetableres på østsiden av Tanaelva.

8) Det etableres atkomst til elva ved dagens brupillar på vestsiden av elva. Traseen skal 
benyttes for skutertrafikk, og gir dermed en atkomst til Tana bru uten at en må krysse E6. 
Den kan også benyttes av hundesleder under Finnmarksløpet.

PS 85/2012 Plan for fortetting av handelssentrum ved Tana bru: Endelig plan

Saksprotokoll saksnr. 85/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Rådmannen framla nytt endret forslag til vedtak i saken slik (utdelt i møtet):

Plan for fortetting av handelssentrum ved Tana bru: Endelig plan
Plan for fortetting av handelssentrum ved Tana bru skal legges til grunn for den videre 
utbyggingen i tettstedssentrum, og for endringer i reguleringsplanen for Tana bru sentrum. Det 
skal gjennomføres en bred drøfting med handelsstanden ved Tana bru og med andre 
brukergrupper, herunder ungdomsrådet og eldrerådet før planen vedtas endelig. Skissene som er 
utarbeidet av Østengen og Bergo, skal legges til grunn for det videre arbeidet.

Tana formannskap vedtar at forretningsbygget til Tana utleiebygg AS skal plasseres med 
kortsida mot Rådhusveien, så nær veien som mulig. Rådmannen får delegert myndighet til å 
fastsette den endelige utstrekningen av tomta i tråd med tomtetildelingen i sak 9/2012 i møtet 
02.02.2012. 
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Skisse 1: Forretningsområdet med Coop, Idé, Smak, Frisør’n og Kontor og leker. Mulig plassering av bygg til 
Tana Utleiebygg AS markert med hvit firkant. Her er bygget trukket så nær Rådhusveien som absolutt mulig. Denne 
plasseringen innebærer at eksisterende busslomme må fjernes. Avgrensing av p-arealet og torgplassene er markert. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens endrede forslag til vedtak som vedtak i 
saken (”Endelig plan” styrkes).

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Plan for fortetting av handelssentrum ved Tana bru
Plan for fortetting av handelssentrum ved Tana bru skal legges til grunn for den videre 
utbyggingen i tettstedssentrum, og for endringer i reguleringsplanen for Tana bru sentrum. Det 
skal gjennomføres en bred drøfting med handelsstanden ved Tana bru og med andre 
brukergrupper, herunder ungdomsrådet og eldrerådet før planen vedtas endelig. Skissene som er 
utarbeidet av Østengen og Bergo, skal legges til grunn for det videre arbeidet.

Tana formannskap vedtar at forretningsbygget til Tana utleiebygg AS skal plasseres med 
kortsida mot Rådhusveien, så nær veien som mulig. Rådmannen får delegert myndighet til å 
fastsette den endelige utstrekningen av tomta i tråd med tomtetildelingen i sak 9/2012 i møtet 
02.02.2012. 
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Skisse 1: Forretningsområdet med Coop, Idé, Smak, Frisør’n og Kontor og leker. Mulig plassering av bygg til 
Tana Utleiebygg AS markert med hvit firkant. Her er bygget trukket så nær Rådhusveien som absolutt mulig. Denne 
plasseringen innebærer at eksisterende busslomme må fjernes. Avgrensing av p-arealet og torgplassene er markert. 

PS 86/2012 Kommunal planstrategi 2012-2015

Saksprotokoll saksnr. 86/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 ettersendt pr. e-post 04.06.12. Utdelt i møtet.

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

Kommunal planstrategi 2012-2015 vedtas slik:

Kommuneplanens samfunnsdel:

1. Kommuneplanens samfunnsdel av 2008-2019 videreføres uten fullstendig rullering til å 
omfatte perioden 2012-2023. 

2. Situasjonsbeskrivelsen i planstrategien 2012-2015 erstatter situasjonsbeskrivelsen i 
kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023.

3. Tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel tas ut. Disse fremgår i kommuneplanens 
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handlingsdel.
4. Eventuelle endringer i planen knyttet til langsiktige mål og strategier foretas i forbindelse 

med årlig rullering av kommuneplanens handlingsdel.

Kommuneplanens arealdel:
1. Hele kommuneplanens arealdel 2002-2013 skal revideres

2. Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder 
a. Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.
b. Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse 
c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde

3. Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres
4. Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til 

utbyggingsformål.
5. Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for 

fritidsbebyggelse. Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle 
områder i tillegg til sentrumsnære områder.

6. Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og 
hyttebygging.

7. Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester 
for fritidsformål.

8. Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres.
9. Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes.
10. Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for 

fysisk aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av. 
11. Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk 

av eksisterende tak til lokalbefolkningen.
12. Energiforsyning og –omlegging/effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål 

vurderes og utredes særskilt.
13. Inngrepsfrie naturområder vektlegges
14. Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres.
15. Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 

kommunen, jf. vannressurslovens § 11.
16. Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
17. Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal 
laksefjord.

18. Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, 
må utredes og vektlegges særskilt.

19. Det må vurderes om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med noen 
av kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- Finnmark til 
Vest- Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme og ikke minst 
bolyst i våre kommuner.

20. Det må vurderes om det er mulig å samarbeide med nabokommunene om å sammenføye 
etablerte åpne barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt samarbeid vil føre til 
lettere tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og dermed øke trivsel og 
bolyst.

Øvrige kommunedelplaner og tema-/sektorplaner
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1. Kommunedelplanene for ” Idrett og fysisk aktivitet” og ”klima og energi” rulleres i 
henhold til eget planprogram og som skissert i dette kapitlet. Kommunedelplan for 
Tanavassdraget og for vannforsyning rulleres ikke i perioden. Kommunedelplan for Tana 
som reisemålsutvikling (reiselivsplanen) rulleres ikke og utgår. Tiltakene inngår i 
kommuneplanens handlingsdel som rulleres årlig.

2. Tema-/sektorplaner rulleres slik det fremgår av tabell oversikten i kapittel 7 og 8.

Tana kommunestyre anser at det er viktig at følgende planer har høy prioritet hos 
administrasjonen:

1. Reguleringsplan som snarest mulig kan legge til rette for nye industriområder i 
sentrumsområdet. Formannskapet i Tana kommune bes å følge opp denne saken særskilt.

2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel må komme i gang og rulleres da eksisterende 
plan er utdatert. Her må følgende temaer drøftes:

- Finne å regulere egnede arealer for motorsport
- tilrettelegging for hyttebygging
- gammer

Kommunestyret ber administrasjonen om å starte med plan for rekruttering av arbeidskraft innen 
utgangen av 2013. Finansiering innvilges over neste års budsjett. Denne planen skal i første 
omgang omfatte kommunen som organisasjon og ikke kommunen som samfunn. Rekruttering 
av arbeidskraft relatert til kommunen som samfunn tas opp ved neste rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunal planstrategi 2012-2015 vedtas slik:

Kommuneplanens samfunnsdel:

1. Kommuneplanens samfunnsdel av 2008-2019 videreføres uten fullstendig rullering til å 
omfatte perioden 2012-2023. 

2. Situasjonsbeskrivelsen i planstrategien 2012-2015 erstatter situasjonsbeskrivelsen i 
kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023.

3. Tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel tas ut. Disse fremgår i kommuneplanens 
handlingsdel.

4. Eventuelle endringer i planen knyttet til langsiktige mål og strategier foretas i forbindelse 
med årlig rullering av kommuneplanens handlingsdel.

Kommuneplanens arealdel:
1. Hele kommuneplanens arealdel 2002-2013 skal revideres
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2. Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder 
a. Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.
b. Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse 
c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde

3. Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres
4. Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til 

utbyggingsformål.
5. Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for 

fritidsbebyggelse. Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle 
områder i tillegg til sentrumsnære områder.

6. Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og 
hyttebygging.

7. Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester 
for fritidsformål.

8. Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres.
9. Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes.
10. Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for 

fysisk aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av. 
11. Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk 

av eksisterende tak til lokalbefolkningen.
12. Energiforsyning og –omlegging/effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål 

vurderes og utredes særskilt.
13. Inngrepsfrie naturområder vektlegges
14. Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres.
15. Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 

kommunen, jf. vannressurslovens § 11.
16. Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
17. Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal 
laksefjord.

18. Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, 
må utredes og vektlegges særskilt.

19. Det må vurderes om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med noen 
av kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- Finnmark til 
Vest- Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme og ikke minst 
bolyst i våre kommuner.

20. Det må vurderes om det er mulig å samarbeide med nabokommunene om å sammenføye 
etablerte åpne barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt samarbeid vil føre til 
lettere tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og dermed øke trivsel og 
bolyst.

Øvrige kommunedelplaner og tema-/sektorplaner

1. Kommunedelplanene for ” Idrett og fysisk aktivitet” og ”klima og energi” rulleres i 
henhold til eget planprogram og som skissert i dette kapitlet. Kommunedelplan for 
Tanavassdraget og for vannforsyning rulleres ikke i perioden. Kommunedelplan for Tana 
som reisemålsutvikling (reiselivsplanen) rulleres ikke og utgår. Tiltakene inngår i 
kommuneplanens handlingsdel som rulleres årlig.

2. Tema-/sektorplaner rulleres slik det fremgår av tabell oversikten i kapittel 7 og 8.
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Tana kommunestyre anser at det er viktig at følgende planer har høy prioritet hos 
administrasjonen:

1. Reguleringsplan som snarest mulig kan legge til rette for nye industriområder i 
sentrumsområdet. Formannskapet i Tana kommune bes å følge opp denne saken særskilt.

2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel må komme i gang og rulleres da eksisterende 
plan er utdatert. Her må følgende temaer drøftes:

- Finne å regulere egnede arealer for motorsport
- tilrettelegging for hyttebygging
- gammer

Kommunestyret ber administrasjonen om å starte med plan for rekruttering av arbeidskraft innen 
utgangen av 2013. Finansiering innvilges over neste års budsjett. Denne planen skal i første 
omgang omfatte kommunen som organisasjon og ikke kommunen som samfunn. Rekruttering 
av arbeidskraft relatert til kommunen som samfunn tas opp ved neste rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel. 

PS 87/2012 Tomt til ny tannklinikk ved Tana bru

Saksprotokoll saksnr. 87/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

1. Tana formannskap gir tilsagn om tomt på inntil 2,4 da til tannklinikk under gnr. 13 bnr. 241 
ved Tana bru barnehage, til Finnmark fylkeskommune som omsøkt.

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. 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.

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:

1. Tana formannskap gir tilsagn om tomt til tannklinikken langs Røbergveien (2 da). 

Votering
Forslag fra ordfører ble satt opp mot forslag fra FrP: Forslag fra ordfører vedtatt med 5 mot 2 
stemmer. 
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Vedtak
1. Tana formannskap gir tilsagn om tomt på inntil 2,4 da til tannklinikk under gnr. 13 bnr. 241 

ved Tana bru barnehage, til Finnmark fylkeskommune som omsøkt.
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. 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.

PS 88/2012 Framtidig kirketomt ved Tana bru

Saksprotokoll saksnr. 88/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

1. Tana formannskap gir tilsagn om tomt til framtidig kirke og park under gnr. 13/28 i 
tilknytning til menighetshuset, som presisert i brev av 27.03.2012 fra Polmak og Tana 
kirkelig fellesråd, 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. 

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende tilleggsforslag: 

Nytt punkt 5: 
Polmak og Tana kirkelige fellesråd må synliggjøre planer for området til bruk til kirkebygg 
innen 5 år. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmer følgende forslag:

Tilsagn om tomt begrenses til skisse med et tilleggsområde også for oppsjon i 5 år. 

Votering
Forslag fra Fe/Ol ble satt opp mot forslag fra ordfører: Forslag fra Fe/Ol falt med 1 mot 6 
stemmer. 
Tilleggsforslag fra SP: Enstemmig vedtatt.



Side 14 av 28

Vedtak
1. Tana formannskap gir tilsagn om tomt til framtidig kirke og park under gnr. 13/28 i 

tilknytning til menighetshuset, som presisert i brev av 27.03.2012 fra Polmak og Tana 
kirkelig fellesråd, 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. Polmak og Tana kirkelige fellesråd må synliggjøre planer for området til bruk til kirkebygg 

innen 5 år.

PS 89/2012 Ny behandling av søknad om oppføring av gamme ved 
Njárgajávri etter klage

Saksprotokoll saksnr. 89/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93, første ledd bokstav a, avslår Tana kommune
søknaden om gjenoppbygging av gamme ved Njárgajávri, jf. plan- og bygningslovens § 20-6.

Begrunnelse:
Den omsøkte gammetomta ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF - område) der det ikke tillates bygging eller fradeling 
dersom det ikke dreier seg om byggevirksomhet knyttet til stedbunden næring. Oppføring av 
gamme i det aktuelle området vil virke privatiserende og være negativt for eksisterende brukere 
av området, natur- og friluftslivsinteressene.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ, SP v/Fred 
Johnsen og Fe/Ol v/Hartvik Hansen: 

1) I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges søknaden om dispensasjon til
gjenoppbygging av nedfalt gamme ved Njárgajávri som omsøkt.
2) En plassering som omsøkt vil ikke være til hinder for reindriftsnæringa, jf. uttalelse fra
det berørte reinbeitedistriktet av 03.05.2012.
3) En tillatelse vil ikke berøre natur- og friluftslivshensynene negativt, fordi det allerede finnes 
en hytte like i nærheten. Dessuten vil en gamme være åpen for almmen bruk noe som vil 
fremme positiv bruk og høsting av naturen og at gammer er åpne og tilgjengelig for andre 
brukere av området. 
4) Gamma må bygges etter kommunens vedtatte retningslinjer. Kravet om torvlegging er
absolutt. Gamma skal være åpen og tilgjengelig for andre brukere i tråd med lokal og
samisk sedvane.

5) Tana kommune mener bestemt at søknaden kan innvilges som ”særlige grunner” ut i fra 
tidligere utmarkshøsting og samisk tradisjon og at ny generasjon overtar tidligere 
høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 art. 23 pkt. 1 og 2
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Lokale vurderinger  
Tana kommune mener at hensynet til lik behandling av tidligere tilsvarende søknader taler for at 
søknaden må innvilges for å unngå urettmessig forskjellsbehandling. Det vises og til en positiv 
høringsuttalelse fra Skiippagurra bygdelag.

Søkerne/familien vil videreføre tidligere høstningstradisjon som jakt, fiske og annen
tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk
høstingstradisjon og kulturarv videreføres.

Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven § 8 - 12:
Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), er det ikke foretatt selvstendige kartlegginger av
naturtyper el. arter i området. Det foreligger ingen data i Artsdatabanken eller Naturbase om
særlige forhold i området som må tas hensyn til. Det er heller ikke registrert skjerma rovviltdata 
i området.

Området er del av en typisk vegetasjonstype i Tana kommune, fjellbjørkeskog. Det planlagte
byggverket vil ha liten innvirkning på økosystemet (§ 10), i og med at økosystemet i dette
området er så vidstrakt. Det er derfor ikke grunnlag for å benytte føre-var prinsippet (§ 9) til å 
avslå søknaden. Tiltaket vil bidra til et nytt byggverk i lokalbefolkningas naturbruksområde  og
kommunen mener at dette ligger utenfor hensynene som skal vurderes på bakgrunn av 
naturmangfoldloven. En gamme er et beskjedent byggverk som er å anse som et veldig lite 
inngrep i området. En gamme er heller ikke synlig på lang avstand slik en hytte er det og vil 
ikke være skjemmende visuelt heller.

Formannskapet forutsetter at utkjøring av materialer og utstyr skjer på vinterføre, jf.
forskrift av 15.mai 1988 nr 356 § 3 d om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag og naturmangfoldlovens §§ 11 og 12.

Vedlegg til vedtak:

Artikkel 23

1. Håndverk, bygde- og lokalt basert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell virksomhet for 
vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som viktige faktorer for å 
opprettholde deres kultur,økonomiske bæreevne og utvikling. Når det er aktuelt, skal myndighetene 
sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk.

2. Når vedkommende folk ber om det, skal rimelig faglig og økonomisk bistand skaffes tilveie hvis det er 
mulig. Det skal tas hensyn til disse folks tradisjonelle teknologi og kulturelle særtrekk, foruten til 
bærekraftig og rettferdig utvikling.

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 7 innvilges søknad om dispensasjon til gjenoppbygging 
av nedfalt gamme ved Njargajavri som omsøkt.

En plassering som omsøkt vil ikke være til hinder for reinsdriftsnæringen, jf. uttalelse fra det 
berørte reinbeitedistrikt av 03.05.12.

En tillatelse vil ikke berøre natur- og friluftlivshensyn negativt, snarere oppmuntre til det.
En gamme må bygges etter kommunens vedtatte retningslinjer.
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Søknad innvilges etter  «særlige grunner»  for å i vareta tidligere utmarkshøstning, herunder  
tradisjonell samisk høstningskultur. Det er særlig viktig å tilrettelegge for at ny generasjon 
overtar tidligere høstningstradisjoner. Det vises herunder til blant annet ILO konvensjon 169 art. 
23 pkt. 1 og 2:

1. Håndverk, bygde- og lokalt basert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell virksomhet for 
vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som viktige faktorer for 
å opprettholde deres kultur,  økonomiske bæreevne og utvikling. Når det er aktuelt, skal 
myndighetene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet med deltagelse av disse folk.

2. Når vedkommende folk ber om det, skal rimelig faglig og økonomisk bistand skaffes til veie hvis 
det er mulig. Det skal tas hensyn til disse folks tradisjonelle teknologi og kulturelle særtrekk, 
foruten til bærekraftig og rettferdig utvikling. 

Tana kommune vil minne om at offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk 
høstningstradisjon og kulturarv videreføres.

Tana kommune mener at hensynet til lik saksbehandling av tilsvarende søknader taler for at 
søknaden i dette tilfellet må innvilges for å unngå urettmessig forskjellsbehandling. Det vises 
også til en positiv høringsuttalelse fra Skippagurra bygdelag.

Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven § 8-12:
Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8) er det ikke foretatt selvstendig kartlegging av 
naturtyper eller arter i området. Det foreligger ingen data i Artsdatabanken eller Naturbase om 
særlige forhold i området som må tas hensyn til. Det er heller ikke registrert skjermet rovviltdata 
i området.

Formannskapet forutsetter at utkjøring av materialer og utstyr skjer på vinterføre.

Votering
Forslag fra ordfører: Falt enstemmig. 

Forslag fra V ble satt opp mot fellesforslag fra Fe/Ol, AP og SP: Forslag fra V falt med 1 mot 6 
stemmer. 

Vedtak
1) I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges søknaden om dispensasjon til
gjenoppbygging av nedfalt gamme ved Njárgajávri som omsøkt.
2) En plassering som omsøkt vil ikke være til hinder for reindriftsnæringa, jf. uttalelse fra
det berørte reinbeitedistriktet av 03.05.2012.
3) En tillatelse vil ikke berøre natur- og friluftslivshensynene negativt, fordi det allerede finnes 
en hytte like i nærheten. Dessuten vil en gamme være åpen for almmen bruk noe som vil 
fremme positiv bruk og høsting av naturen og at gammer er åpne og tilgjengelig for andre 
brukere av området. 
4) Gamma må bygges etter kommunens vedtatte retningslinjer. Kravet om torvlegging er
absolutt. Gamma skal være åpen og tilgjengelig for andre brukere i tråd med lokal og
samisk sedvane.
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5) Tana kommune mener bestemt at søknaden kan innvilges som ”særlige grunner” ut i fra 
tidligere utmarkshøsting og samisk tradisjon og at ny generasjon overtar tidligere 
høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 art. 23 pkt. 1 og 2

Lokale vurderinger  
Tana kommune mener at hensynet til lik behandling av tidligere tilsvarende søknader taler for at 
søknaden må innvilges for å unngå urettmessig forskjellsbehandling. Det vises og til en positiv 
høringsuttalelse fra Skiippagurra bygdelag.

Søkerne/familien vil videreføre tidligere høstningstradisjon som jakt, fiske og annen
tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk
høstingstradisjon og kulturarv videreføres.

Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven § 8 - 12:
Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), er det ikke foretatt selvstendige kartlegginger av
naturtyper el. arter i området. Det foreligger ingen data i Artsdatabanken eller Naturbase om
særlige forhold i området som må tas hensyn til. Det er heller ikke registrert skjerma rovviltdata 
i området.

Området er del av en typisk vegetasjonstype i Tana kommune, fjellbjørkeskog. Det planlagte
byggverket vil ha liten innvirkning på økosystemet (§ 10), i og med at økosystemet i dette
området er så vidstrakt. Det er derfor ikke grunnlag for å benytte føre-var prinsippet (§ 9) til å 
avslå søknaden. Tiltaket vil bidra til et nytt byggverk i lokalbefolkningas naturbruksområde  og 
kommunen mener at dette ligger utenfor hensynene som skal vurderes på bakgrunn av 
naturmangfoldloven. En gamme er et beskjedent byggverk som er å anse som et veldig lite 
inngrep i området. En gamme er heller ikke synlig på lang avstand slik en hytte er det og vil 
ikke være skjemmende visuelt heller.

Formannskapet forutsetter at utkjøring av materialer og utstyr skjer på vinterføre, jf.
forskrift av 15.mai 1988 nr 356 § 3 d om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag og naturmangfoldlovens §§ 11 og 12.

Vedlegg til vedtak:

Artikkel 23

1. Håndverk, bygde- og lokalt basert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell virksomhet for 
vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som viktige faktorer for å 
opprettholde deres kultur,økonomiske bæreevne og utvikling. Når det er aktuelt, skal myndighetene 
sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk.

2. Når vedkommende folk ber om det, skal rimelig faglig og økonomisk bistand skaffes tilveie hvis det er 
mulig. Det skal tas hensyn til disse folks tradisjonelle teknologi og kulturelle særtrekk, foruten til 
bærekraftig og rettferdig utvikling.
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PS 90/2012 Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme - Søker: 
Torgrim Olsen m.fl.

Saksprotokoll saksnr. 90/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 05.06.12. Utdelt i møtet. 

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

Saken utsettes til neste møte i formannskapet i august. 

Votering
Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak
Saken utsettes til neste møte i formannskapet i august. 

PS 91/2012 13/28 Midlertidig areal for anlegg av brakkerigger / hybelhus

Saksprotokoll saksnr. 91/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Saksdokumenter og kart ettersendt pr. e-post 31.05.12 og 05.06.12. Utdelt i møtet. 

Rådmannen framla nytt endret forslag til vedtak i saken slik (utdelt i møtet):

1) Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tana kommune dispensasjon fra 
Reguleringsplan for et område ved Tana bru, forutsatt samtykke fra offentlige 
høringsinstanser, til midlertidig anlegg av brakkerigger / hybelhus i det nordøstlige hjørnet 
av ”grusbanen” ved Fv 98. Dispensasjonen gjelder for 5 år med mulighet for forlengelse 
etter søknad for ytterligere 5 år. 

2) Rådmannen får fullmakt til å avgrense areal for inntil 2 brakkerigger.
3) Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale for areal i inntil 5 år med mulighet for 

forlengelse for inntil 10 år totalt.
4) Det forutsettes regulert tomter for brakkerigger/ hybelhus i forbindelse med planleggingen 

av et framtidig boligområde nord for flerbrukssenteret.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens endrede forslag.

AP v/Frank M. Ingilæ fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ og Fe/Ol 
v/Hartvik Hansen:
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Midlertidig areal for anlegg av brakkerigg
Tanaeiendom gis dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2 for oppføring av brakkerigg 
på Gnr 13/bnr 242 (Slakteritomta) i 5 år med mulighet for forlengelse. 

Formannskapet setter følgende vilkår for tillatelsen:
≠ Plassering av bygg må skje i tett dialog med administrasjonen i Tana kommune
≠ Man må sikre tilstrekkelig kantvegetasjon mot Tanaelva
≠ Brakkeriggen skal brukes for kortere opphold for arbeidere og ikke som ordinære 

boliger/leiligheter. 

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

1) Tana kommune tildeler tomt på 1 da ved Tana bru til oppføring av brakkerigg og lager til 
Mietinen Maskin AS. 

2) Primært vil FSK at anlegget lokaliseres til det ubebygde industriarealet i Grenveien, som er 
tildelt Styronor AS og All-Transport AS. Dersom disse bedriftene har konkrete planer for 
de tildelte arealene, kan det omsøkte arealet i Deatnodearbmi industriområde tildeles 
Mietinen Maskin AS.

3) Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale for areal i inntil 5 år.
4) Det forutsettes regulert tomter for brakkerigger i forbindelse med planleggingen av et 

framtidig boligområde nord for flerbrukssenteret.

Votering
Forslag fra ordfører (rådm. forslag til vedtak): Falt enstemmig. 
Fellesforslag fra Fe/Ol, SP og AP: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Midlertidig areal for anlegg av brakkerigg
Tanaeiendom gis dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2 for oppføring av brakkerigg 
på Gnr 13/bnr 242 (Slakteritomta) i 5 år med mulighet for forlengelse. 

Formannskapet setter følgende vilkår for tillatelsen:
≠ Plassering av bygg må skje i tett dialog med administrasjonen i Tana kommune
≠ Man må sikre tilstrekkelig kantvegetasjon mot Tanaelva
≠ Brakkeriggen skal brukes for kortere opphold for arbeidere og ikke som ordinære 

boliger/leiligheter. 

1) Tana kommune tildeler tomt på 1 da ved Tana bru til oppføring av brakkerigg og lager til 
Mietinen Maskin AS. 

2) Primært vil FSK at anlegget lokaliseres til det ubebygde industriarealet i Grenveien, som er 
tildelt Styronor AS og All-Transport AS. Dersom disse bedriftene har konkrete planer for 
de tildelte arealene, kan det omsøkte arealet i Deatnodearbmi industriområde tildeles 
Mietinen Maskin AS.

3) Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale for areal i inntil 5 år.
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4) Det forutsettes regulert tomter for brakkerigger i forbindelse med planleggingen av et
framtidig boligområde nord for flerbrukssenteret.

PS 92/2012 Søknad om fradeling av gbnr. 7/1 som tilleggsareal til gbnr. 7/106.

Saksprotokoll saksnr. 92/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 05.06.12. Utdelt i møtet. 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m, jf. samme lovs paragraf 11-6, gis det 
tillatelse til fradeling av gbnr. 7/1 som tilleggsareal til gbnr. 7/106 slik omsøkt.
FSK setter følgende vilkår til fradelingen:

≠ Det omsøkte områdets søndre grense slutter ved elvebrinken.
≠ Søker må opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir 

levested for planter og dyr, jf. lov om vassdrag og grunnvann, vannressurslovens § 11. 
Dette også som et vilkår på bakgrunn av NML § 9 føre-var-prinsippet for å bevare 
naturmangfoldet jf. samme lovs § 10. Søker anbefales å følge samme linje på 
vegetasjonsbeltet tilsvarende den på gbnr. 7/106.

Begrunnelse:
Omsøkte område er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde 
(LNF-område) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning 
til stedbunden næring. Søknaden er i tråd med kommunens arealplan. Det gis derimot ikke 
tillatelser i Tana kommune til å opprette grenser helt ned til elvekanten, herav krav om grense 
langs elvebrinken.

Tiltaket er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), 
er det ikke foretatt selvstendige kartlegginger av naturtyper el. Arter i området, og det foreligger 
ingen data i Artsdatabanken eller Naturbase om særlige forhold i området som må tas hensyn til. 
Derimot vet vi at det at det beplantede området i kantsonen innehar et biologisk mangfold som 
er viktig å ta vare på jf. naturmangfoldslovens § 10. MLU har derfor anledning til å sette vilkår 
til fradelingen på bakgrunn av NML § 9 føre-var-prinsippet for å beskytte naturmangfoldet i 
kantsonen.

Hva gjelder allerede eksisterende bygg på den eierløse teigen, så er hovedbygget registrert som 
enebolig. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at eventuelle nye tiltak som for eksempel en 
bruksendring av eneboligen til næringshytte, riving av eneboligen og/eller oppføring av nytt 
bygg krever egen søknad og tillatelse fra kommunen jf. plan- og bygningslovens § 20-1.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m, jf. samme lovs paragraf 11-6, gis det 
tillatelse til fradeling av gbnr. 7/1 som tilleggsareal til gbnr. 7/106 slik omsøkt.
FSK setter følgende vilkår til fradelingen:

≠ Det omsøkte områdets søndre grense slutter ved elvebrinken.
≠ Søker må opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir 

levested for planter og dyr, jf. lov om vassdrag og grunnvann, vannressurslovens § 11. 
Dette også som et vilkår på bakgrunn av NML § 9 føre-var-prinsippet for å bevare 
naturmangfoldet jf. samme lovs § 10. Søker anbefales å følge samme linje på 
vegetasjonsbeltet tilsvarende den på gbnr. 7/106.

Begrunnelse:
Omsøkte område er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde 
(LNF-område) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning 
til stedbunden næring. Søknaden er i tråd med kommunens arealplan. Det gis derimot ikke 
tillatelser i Tana kommune til å opprette grenser helt ned til elvekanten, herav krav om grense 
langs elvebrinken.

Tiltaket er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), 
er det ikke foretatt selvstendige kartlegginger av naturtyper el. Arter i området, og det foreligger 
ingen data i Artsdatabanken eller Naturbase om særlige forhold i området som må tas hensyn til. 
Derimot vet vi at det at det beplantede området i kantsonen innehar et biologisk mangfold som 
er viktig å ta vare på jf. naturmangfoldslovens § 10. MLU har derfor anledning til å sette vilkår 
til fradelingen på bakgrunn av NML § 9 føre-var-prinsippet for å beskytte naturmangfoldet i 
kantsonen.

Hva gjelder allerede eksisterende bygg på den eierløse teigen, så er hovedbygget registrert som 
enebolig. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at eventuelle nye tiltak som for eksempel en 
bruksendring av eneboligen til næringshytte, riving av eneboligen og/eller oppføring av nytt 
bygg krever egen søknad og tillatelse fra kommunen jf. plan- og bygningslovens § 20-1.

PS 93/2012 Boftsa skole - erverv av tilleggsareal for parkeringsplass

Saksprotokoll saksnr. 93/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

1. Tana kommune erverver ca 0,5 daa til etablering av parkerings- og snuplass ved Boftsa 
oppvekstsenter for kr 54,- pr m2. 

2. Fradelingskostnadene dekkes av kommunen.
3. Kjøpesummen belastes prosjekt 720 Boftsa oppvekstsenter – parkeringsplass/snuplass for 

buss.
4. Eventuell tilleggsbevilgning til prosjektet vurderes når kommunen har oversikt over de 

totale prosjektkostnadene.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tana kommune erverver ca 0,5 daa til etablering av parkerings- og snuplass ved Boftsa 

oppvekstsenter for kr 54,- pr m2. 
2. Fradelingskostnadene dekkes av kommunen.
3. Kjøpesummen belastes prosjekt 720 Boftsa oppvekstsenter – parkeringsplass/snuplass for 

buss.
4. Eventuell tilleggsbevilgning til prosjektet vurderes når kommunen har oversikt over de 

totale prosjektkostnadene.

PS 94/2012 Regnskap og årsberetning for Tana kommune 2011

Saksprotokoll saksnr. 94/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Kontrollutvalgets uttalelse om Tana kommunes årsregnskap for 2011 utdelt i møtet. 

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

Årsregnskapet og årsberetning for 2011 for Tana kommune godkjennes slik det foreligger. 
Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 476 633 settes av til disposisjonsfond.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Årsregnskapet og årsberetning for 2011 for Tana kommune godkjennes slik det foreligger. 
Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 476 633 settes av til disposisjonsfond.

PS 95/2012 Tertialrapport 1. tertial 2012

Saksprotokoll saksnr. 95/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:
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Tertialrapport for 1. tertial 2012, tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Tertialrapport for 1. tertial 2012, tas til orientering. 

PS 96/2012 Budsjettregulering

Saksprotokoll saksnr. 96/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Årsbudsjettet for 2012 reguleres med følgende beløp:
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
10XX Økning i utgifter pol.nivå 100 000
11xx Turistinformasjon 75 000
1500 Lønnsøkning og advokathonorar 260 000
1600 Økonomi, seniortiltak 70 000
1820 Feil budsjettert premieavvik 2 100 000
5060 Stilling omplassert 150 000
9040 Feil utregnet minsteavdrag 1 500 000

Til disposisjon 445 000
Finansiering
Alle Lavere pensjon enn budjett -420 000
1800 Gruppeliv budsjettert feil -700 000
1800 Vakant stilling -150 000
5030 Barnevern -300 000
5060 Ressurskrevende brukere -1 400 000
6040 Budsjettert med for høy lønn -120 000
6100 Vakant stilling -70 000
6110 Budsjettert med for høy lønn -20 000
6050 Stilling med 20 % permisjon -90 000
9000 Økt skatteinngang -500 000
9050 Fond oppreisning -430 000
9050 Mindre lønnsvekst -500 000
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Årsbudsjettet for 2012 reguleres med følgende beløp:
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
10XX Økning i utgifter pol.nivå 100 000
11xx Turistinformasjon 75 000
1500 Lønnsøkning og advokathonorar 260 000
1600 Økonomi, seniortiltak 70 000
1820 Feil budsjettert premieavvik 2 100 000
5060 Stilling omplassert 150 000
9040 Feil utregnet minsteavdrag 1 500 000

Til disposisjon 445 000
Finansiering
Alle Lavere pensjon enn budjett -420 000
1800 Gruppeliv budsjettert feil -700 000
1800 Vakant stilling -150 000
5030 Barnevern -300 000
5060 Ressurskrevende brukere -1 400 000
6040 Budsjettert med for høy lønn -120 000
6100 Vakant stilling -70 000
6110 Budsjettert med for høy lønn -20 000
6050 Stilling med 20 % permisjon -90 000
9000 Økt skatteinngang -500 000
9050 Fond oppreisning -430 000
9050 Mindre lønnsvekst -500 000

PS 97/2012 Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV)

Saksprotokoll saksnr. 97/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV), gjeldende fra 1. 
august 2012 og for resten av valgperioden 2011-2015:

1. Som 2. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for 
grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR) velges: ………………………………………………

2. Som ny leder av helse- og omsorgutvalget velges: …………………………………………
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(Ny leder blir også fast medlem av politirådet)

3. Som fast medlem i valgnemnda velges: …………………………………………

4. Som fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS velges: 
………………………………………..

5. Som 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa) velges: 
………………………………………..

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV), gjeldende fra 1. 
august 2012 og for resten av valgperioden 2011-2015:

1. Som 2. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for 
grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR) velges: ………………………………………………

2. Som ny leder av helse- og omsorgutvalget velges: …………………………………………
(Ny leder blir også fast medlem av politirådet)

3. Som fast medlem i valgnemnda velges: …………………………………………

4. Som fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS velges: 
………………………………………..

5. Som 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa) velges: 
………………………………………..

PS 98/2012 TV-aksjon 2012 - Opprettelse av kommunekomité

Saksprotokoll saksnr. 98/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Tana kommune deltar på årets TV-aksjon 21. oktober, og følgende personer oppnevnes som 
medlemmer i kommunekomiteen for NRKs TV-aksjonen Amnesty International:

1. Ordfører Frank M. Ingilæ – leder
2. Tone Orvik Kollstrøm
3. …………………………………..
4. …………………………………..
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5. …………………………………..
6. …………………………………..

Som sekretær for fungerer: Rådmannen 

Ordfører gis fullmakt til å supplere komiteen med resterende medlemmer. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune deltar på årets TV-aksjon 21. oktober, og følgende personer oppnevnes som 
medlemmer i kommunekomiteen for NRKs TV-aksjonen Amnesty International:

1. Ordfører Frank M. Ingilæ – leder
2. Tone Orvik Kollstrøm
3. …………………………………..
4. …………………………………..
5. …………………………………..
6. …………………………………..

Som sekretær for fungerer: Rådmannen 

Ordfører gis fullmakt til å supplere komiteen med resterende medlemmer. 

PS 99/2012 Søknad om økonomisk støtte til rulleski- og rullestolløype

Saksprotokoll saksnr. 99/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Søknad om økonomisk støtte til rulleski- og rullestolløype innvilges med kr. 700 000 som 
omsøkt. Dekkes gjennom budsjettregulering. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag: 

1. Søknad om økonomisk støtte til rulleski- og rullestolløype ser kommunen positivt til.
2. Kommunen er positiv til å få fullfinansiert prosjektet i samarbeid med også andre aktører 

slik at kommunens andel blir merkbart mindre enn forespeilet beløp på kr. 700 000.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
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Saken utsettes. Saken må utredes bedre. 

Votering
Utsettelsesforslag: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saken utsettes. Saken må utredes bedre. 

PS 100/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 100/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 18/2012 FSK/KST-rapport 2011-2012 ver300512

RS 19/2012 Båtsfjord kommunens forslag til planstrategi for 2012 - 2015
RS 20/2012 Rapport etter tilsyn innen samfunnssikkerhet og beredskap i Tana kommune

RS 21/2012 Søknad om utvidelse av sikringsanlegget 1204 Tanaelv ved Birkestrand -
purring på svar

RS 22/2012 Forslag i forbindelse med interpellasjon i KST 240512

(RS 22/2012 ettersendt pr. e-post 05.06.12. Utdelt i møtet.)

 Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Odd Reidar Biti orienterte:
- om de nye omsorgboliger ved Tana bru. Under denne orienteringen ble møtet lukket

grunnet forretningsmessige opplysninger. 

Ordfører Frank M. Ingilæ orienterte:
- om møte med sametinget, fylkeskommunen og IFU angående samarbeid mellom fire 

kommuner om næringshage i indre Finnmark. 

Hartvik Hansen (Fe/O l) orienterte:
- om deltakelse på høring om Tanaloven på Stortinget 
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Orienteringene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 18/2012 FSK/KST-rapport 2011-2012 ver300512

RS 19/2012 Båtsfjord kommunens forslag til planstrategi for 2012 - 2015

RS 20/2012 Rapport etter tilsyn innen samfunnssikkerhet og beredskap i 
Tana kommune

RS 21/2012 Søknad om utvidelse av sikringsanlegget 1204 Tanaelv ved 
Birkestrand - purring på svar

RS 22/2012 Forslag i forbindelse med interpellasjon i KST 240512


