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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 23.08.2012
Tidspunkt: 10:00 – 15:10 

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

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

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ulf Ballo Sandra Lille AP

Merknader

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 101/2012 Godkjenning av innkalling
PS 102/2012 Godkjenning av saksliste

PS 103/2012 Godkjenning av protokoll fra 07.06.2012
PS 104/2012 Detaljregulering for Tana bru sentrum 2012/1800

PS 105/2012 Ny søknad om tilleggstomt til gnr. 13 bnr. 305 i 
Deatnodearbmi industriområde

2012/1751

PS 106/2012 40/3 - søknad om fradeling av 4,5 daa i Polmak. 2011/396
PS 107/2012 Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme -

Søker: Torgrim Olsen og Kirsti Joks m.fl.
2011/897

PS 108/2012 Hovedplan avløp - høringsutkast 2012/1941

PS 109/2012 Søknad om midler til delfinansiering av rullestol- og 
rulleskiløype

2012/1921

PS 110/2012 Revisjon - Reglement  Godtgjørelse for  folkevalgte 2012/2099
PS 111/2012 Langt Nord Ekstrem AS - Søknad om støtte til kjøp av 

fiskefartøy
2012/1398

PS 112/2012 Aleksander Lyngberg - Søknad om støtte til kjøp av 
fiskefartøy

2012/1720

PS 113/2012 Piano til miljøbygget og kulturskolen 2012/1903

PS 114/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6
RS 23/2012 Fv. 98 Ifjordfjellet - Reguleringsplan og KU: 

Oppdeling av parsell 5
2009/474

RS 24/2012 Kommunal planstrategi for Porsanger kommune 2012 
- 2015

2012/747

RS 25/2012 Båtsfjord kommunes vedtak om planstrategi for 2012-
2015

2012/347

RS 26/2012 Ettersending av høringsutkast og utsettelse av 
høringsfrist.

2012/2040

RS 27/2012 Overprøving av kommunens vedtak om å gi samtykke 
til fradeling av 35/54 i Tana

2012/149

RS 28/2012 Høringsinnspill til Nasjonal Transportplan 2012-2023 2011/1729

RS 29/2012 Statens vegvesens forslag til riksvegbudsjett for 2013 2011/1729
RS 30/2012 Midlertidig tilbakemelding havnekrav - Tana 

kommune - Finnmark fylke
2012/937

RS 31/2012 Avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegg 
mot Tanaelva ved Birkestrand - Fagernes, Tana 
kommune i Finnmark

2011/1849

RS 32/2012 Klage på avslag på bistand til forlengelse av 
sikringsanlegg mot Tanaelva ved Birkestrand -

2011/1849
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Fagernes, Tana kommune

RS 33/2012 Invitasjon til å delta i programmet "Sammen om en 
bedre kommune"

2012/1938

PS 101/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 101/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

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

Innkallinga godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkallinga godkjennes. 

PS 102/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr.102/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

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

Saksliste godkjennes med følgende:

Følgende saker oversendes MLU for behandling:
PS 111/2012 Langt Nord Ekstrem AS - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy
PS 112/2012 Aleksander Lyngberg - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy

Endring av behandlingsrekkefølgen. Følgende sak behandles som siste sak i dagens møte:
PS 107/2012 Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme - Søker: Trogrim Olsen og 

Kirsti Joks m.fl.

Orientering fra rådmannen om mottatt brev fra KOFA (Klagenemnda for offentlig anskaffelser) 
tas før PS 104/2012 i dagens møte. 
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende:

Følgende saker oversendes MLU for behandling:
PS 111/2012 Langt Nord Ekstrem AS - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy
PS 112/2012 Aleksander Lyngberg - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy

Endring av behandlingsrekkefølgen. Følgende sak behandles som siste sak i dagens møte:
PS 107/2012 Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme - Søker: Trogrim Olsen og 

Kirsti Joks m.fl.

Orientering fra rådmannen om mottatt brev fra KOFA (Klagenemnda for offentlig anskaffelser) 
tas før PS 104/2012 i dagens møte. 

PS 103/2012 Godkjenning av protokoll fra 07.06.2012

Saksprotokoll saksnr.103/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

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

Protokoll fra 07.06.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 07.06.2012 godkjennes.
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PS 104/2012 Detaljregulering for Tana bru sentrum

Saksprotokoll saksnr. 104/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) ba formannskapet vurdere hans habilitet da hans bror eier bolig i 
Fosseveien 1 som er en del av reguleringa. Ordfører fratrådte. Varaordfører ba om en vurdering 
av habiliteten til Randi Lille (AP) da hun er kjæreste til ordfører. Lille fratrådte. 

- Ordfører ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6 b).
- Randi Lille ble enstemmig erklært habil. 

Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i 
saken:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med en ny 
Detaljregulering for Tana bru sentrum, jf. plan- og bygningslovens § 12-3. 

Reguleringen vil særlig fokusere på følgende tema og arealer:
a) Arealet regulert til offentlig formål: barnehage og arbeidskirke, i Ringveien
b) Området regulert til offentlig formål: barnehage/ skole i Fosseveien 16 (Ung info)
c) Området regulert til offentlig formål: helsestasjon i Skaidiveien 1
d) Det regulerte lekearealet mellom Fosseveien 16 og Skaidiveien 1, som også omfatter
    skateparken
e) Området regulert til boligformål i Fosseveien 1
f) Området regulert til forretningsformål i Skaidiveien 19 (Telenorbygget) 
g) Det ubebygde arealet regulert til forretningsformål ved Menighetshuset, avgrenset av
    Ringveien, Kathrine Johnsen geaidnu og Røbergveien.
h) Gangforbindelser, gang-/sykkelveier og fortau, herunder utvidelse av gatetunet til
    Rådhusveien og Fosseveien.
i) Vurdering av p-løsningene i sentrum for å gi rom for flere p-plasser og særlige
    plasser for bobiler/ biler med henger/ campingvogn.

Tana kommune har vurdert planarbeidet i forhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 og 
forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 og 4, og kommet til at planarbeidet ikke utløser krav 
om konsekvensutredning. Tiltak som følger av reguleringen vil ikke få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn.

Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt punkt:
j) Arealet regulert til friområde: idrett (grusbanen).

Votering
Forslag fra varaordfører (rådm. forslag til vedtak): Enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra varaordfører: Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med en ny 
Detaljregulering for Tana bru sentrum, jf. plan- og bygningslovens § 12-3. 

Reguleringen vil særlig fokusere på følgende tema og arealer:
a) Arealet regulert til offentlig formål: barnehage og arbeidskirke, i Ringveien
b) Området regulert til offentlig formål: barnehage/ skole i Fosseveien 16 (Ung info)
c) Området regulert til offentlig formål: helsestasjon i Skaidiveien 1
d) Det regulerte lekearealet mellom Fosseveien 16 og Skaidiveien 1, som også omfatter
    skateparken
e) Området regulert til boligformål i Fosseveien 1
f) Området regulert til forretningsformål i Skaidiveien 19 (Telenorbygget) 
g) Det ubebygde arealet regulert til forretningsformål ved Menighetshuset, avgrenset av
    Ringveien, Kathrine Johnsen geaidnu og Røbergveien.
h) Gangforbindelser, gang-/sykkelveier og fortau, herunder utvidelse av gatetunet til
    Rådhusveien og Fosseveien.
i) Vurdering av p-løsningene i sentrum for å gi rom for flere p-plasser og særlige
    plasser for bobiler/ biler med henger/ campingvogn.
j) Arealet regulert til friområde: idrett (grusbanen).

Tana kommune har vurdert planarbeidet i forhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 og 
forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 og 4, og kommet til at planarbeidet ikke utløser krav 
om konsekvensutredning. Tiltak som følger av reguleringen vil ikke få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn.

PS 105/2012 Ny søknad om tilleggstomt til gnr. 13 bnr. 305 i Deatnodearbmi 
industriområde

Saksprotokoll saksnr. 105/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

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

1. Formannskapet gir tilsagn om tilleggstomt på om lag 2,2 da i Deatnodearbmi industriområde 
    til Inge Eiendom og Utleie AS. Tomta skal benyttes til oppstillingsplass for tyngre
    kjøretøy og lagerhall for dekk og annet utstyr.
2. Tomtegrensa skal trekkes minimum 30 m fra elvemælen.
3. Det skal settes opp et gjerde i tomtegrensa som sikrer vegetasjonsbeltet mot Tanaelva.
4. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
5. Evt. kjøp beregnes ut fra en sum 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.

Dersom det er mulig å flytte internveien mot elva slik at tomtetillegget kan komme i direkte 
sammenheng med eksisterende tomt, og dette er ønskelig for både søker og eksisterende 
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virksomheter, gir formannskapet prinsipiell tilslutning til dette. Rådmannen får fullmakt til å 
gjennomføre drøftinger med de berørte partene. Saken behandles evt. som ledd i 
Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde. Ytterkant veigrøft skal være minimum 30 
m fra elvemælen.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Formannskapet gir tilsagn om tilleggstomt på om lag 2,2 da i Deatnodearbmi industriområde 
    til Inge Eiendom og Utleie AS. Tomta skal benyttes til oppstillingsplass for tyngre
    kjøretøy og lagerhall for dekk og annet utstyr.
2. Tomtegrensa skal trekkes minimum 30 m fra elvemælen.
3. Det skal settes opp et gjerde i tomtegrensa som sikrer vegetasjonsbeltet mot Tanaelva.
4. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
5. Evt. kjøp beregnes ut fra en sum 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.

Dersom det er mulig å flytte internveien mot elva slik at tomtetillegget kan komme i direkte 
sammenheng med eksisterende tomt, og dette er ønskelig for både søker og eksisterende 
virksomheter, gir formannskapet prinsipiell tilslutning til dette. Rådmannen får fullmakt til å 
gjennomføre drøftinger med de berørte partene. Saken behandles evt. som ledd i 
Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde. Ytterkant veigrøft skal være minimum 30 
m fra elvemælen.

PS 106/2012 40/3 - søknad om fradeling av 4,5 daa i Polmak.

Saksprotokoll saksnr. 106/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

Behandling
Rådmann Jørn Aslaksen fratrådte. Svein Ottar Helander tiltrådte som rådmann i saken.

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

Søknaden om fradeling godkjennes som omsøkt. 

Ordfører trakk sitt forslag. 
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet nytt forslag:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tana kommune tillatelse til fradeling av 
parsell på 4,5 daa fra eiendommen gbnr. 40/3 som tilleggsareal til eiendommen gbnr. 40/17 i 
Polmak slik omsøkt.

Vilkår
≠ Det må tas høyde, ved plassering av gravplasser, for eventuelle 200 og 500 års flommer 

som kan berøre parsellens sørvestlige hjørne. Flomsonen er kartlagt og er å finne på 
Fylkesatlaset for Finnmark (Nordatlas).

Begrunnelse:
Parsellen skal nyttes til kirkelige formål noe som er en samfunnsinteresse av større vekt. Dette 
er vurdert for å være en tungtveiende grunn for å innvilge en dispensasjon.

Omsøkte parsell ligger i kartlagt flomsone for 200 og 500 års flommer. Risikoen er vurdert for å 
være svært lav da en eventuell 200/500 års flom vil berøre en svært liten del av parsellen og 
siden den ikke skal bebygges.

Jf. Naturmangfoldlovens (heretter anført som NML) § 7 er det gjort en vurdering etter 
prinsippene i samme lovs § 8-12: 
Kommunen har innhentet kunnskap jf. NML § 8 og kan ved hjelp av Fylkesatlas for Finnmark 
(nordatlas) ikke se et det finnes noen viktige naturverdier i det aktuelle området. Kommunen er 
heller ikke kjent med at det finnes noen lokalt viktige naturverdier i det aktuelle området. Det er 
gjort en vurdering etter NML § 9 føre-var-prinsippet hvor det heter at det skal ”… tas sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet…”. Søknaden innebærer en utviding av 
kirkegård og parkeringsplass. En utvidelse av kirkegården vil innebære inngrep i naturen i form 
av utgraving. Kommunen mener dette er å anse for å være et mindre inngrep som sannsynligvis 
ikke vil føre til irreversibel skade på naturmangfoldet. En utvidelse av parkeringsplass vil være 
et mindre inngrep på naturen og en forlengelse av et allerede eksisterende inngrep. Med tanke på 
kunnskapsgrunnlaget så mener vi at den omsøkte fradelingen vil innebære mindre inngrep på 
naturen som sannsynligvis ikke kommer til å ha en betydelig samlet belastning på økosystemet, 
jf. NML § 10. Kommunen vil likevel vise til den generelle aktsomhetsplikten tiltakshaver har 
ved inngrep i naturen jf. NML § 6.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tana kommune tillatelse til fradeling av 
parsell på 4,5 daa fra eiendommen gbnr. 40/3 som tilleggsareal til eiendommen gbnr. 40/17 i 
Polmak slik omsøkt.

Vilkår
≠ Det må tas høyde, ved plassering av gravplasser, for eventuelle 200 og 500 års flommer 

som kan berøre parsellens sørvestlige hjørne. Flomsonen er kartlagt og er å finne på 
Fylkesatlaset for Finnmark (Nordatlas).
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Begrunnelse:
Parsellen skal nyttes til kirkelige formål noe som er en samfunnsinteresse av større vekt. Dette 
er vurdert for å være en tungtveiende grunn for å innvilge en dispensasjon.

Omsøkte parsell ligger i kartlagt flomsone for 200 og 500 års flommer. Risikoen er vurdert for å 
være svært lav da en eventuell 200/500 års flom vil berøre en svært liten del av parsellen og 
siden den ikke skal bebygges.

Jf. Naturmangfoldlovens (heretter anført som NML) § 7 er det gjort en vurdering etter 
prinsippene i samme lovs § 8-12: 
Kommunen har innhentet kunnskap jf. NML § 8 og kan ved hjelp av Fylkesatlas for Finnmark 
(nordatlas) ikke se et det finnes noen viktige naturverdier i det aktuelle området. Kommunen er 
heller ikke kjent med at det finnes noen lokalt viktige naturverdier i det aktuelle området. Det er 
gjort en vurdering etter NML § 9 føre-var-prinsippet hvor det heter at det skal ”… tas sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet…”. Søknaden innebærer en utviding av 
kirkegård og parkeringsplass. En utvidelse av kirkegården vil innebære inngrep i naturen i form 
av utgraving. Kommunen mener dette er å anse for å være et mindre inngrep som sannsynligvis 
ikke vil føre til irreversibel skade på naturmangfoldet. En utvidelse av parkeringsplass vil være 
et mindre inngrep på naturen og en forlengelse av et allerede eksisterende inngrep. Med tanke på 
kunnskapsgrunnlaget så mener vi at den omsøkte fradelingen vil innebære mindre inngrep på 
naturen som sannsynligvis ikke kommer til å ha en betydelig samlet belastning på økosystemet, 
jf. NML § 10. Kommunen vil likevel vise til den generelle aktsomhetsplikten tiltakshaver har 
ved inngrep i naturen jf. NML § 6.

PS 107/2012 Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme - Søker: 
Torgrim Olsen og Kirsti Joks m.fl.

Saksprotokoll saksnr. 107/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 112/2012 i dagens møte. 

Følgende dokumenter utdelt i møtet: 
- ”Vedr. ny behandling av gammesak” av 21.08.12 fra Adv. Per A. Amundsen 
- ”Bekreftelse på næringsinntekt” av 21.08.12 fra Torgrim Olsen

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

Saken utsettes til neste FSK-møte.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Saken utsettes til neste FSK-møte.

PS 108/2012 Hovedplan avløp - høringsutkast

Saksprotokoll saksnr. 108/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

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

Hovedplan avløp sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Frist for å gi uttalelse eller komme med innsigelser settes til 19. oktober 2012. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Hovedplan avløp sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Frist for å gi uttalelse eller komme med innsigelser settes til 19. oktober 2012. 

PS 109/2012 Søknad om midler til delfinansiering av rullestol- og 
rulleskiløype

Saksprotokoll saksnr. 109/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Søknaden innvilges med kr. 700 000.- Pengene tas av disposisjonsfondet. 

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

Tana kommune gir støtte til finansiering av rulleski- og rullestolløype på Tana bru 
skiskytterarena med kr. 200 000,-

Beløpet dekkes over konto som er satt av til formannskapets disposisjon. 
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Votering
Forslag fra SP ble satt opp mot fellesforslag fra AP og Fe/Ol: Forslag fra SP falt med 1 mot 6 
stemmer.

Vedtak
Tana kommune gir støtte til finansiering av rulleski- og rullestolløype på Tana bru 
skiskytterarena med kr. 200 000,-

Beløpet dekkes over konto som er satt av til formannskapets disposisjon. 

PS 110/2012 Revisjon - Reglement  Godtgjørelse for  folkevalgte

Saksprotokoll saksnr. 110/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

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

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte pkt. 2.2 Tapt arbeidsfortjeneste endres:

Nytt pkt. 2.2.1 Tapt arbeidsfortjeneste ansatte
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 2.000,- pr. dag inkl. sosiale ytelser.
Deler av dag inntil, 5 timer, dekkes med kr. 200,- pr. time, inkl. sosiale ytelser
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver leveres 
kommunen innen utgangen av januar hvert år, eller fortløpende ifm. møter.
Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr. 300,- /150,- pr. dag (Over/ under 5 timer)
Det presiseres at det er personinntekt og ikke bedriftens/firmaets inntekt som skal være 
grunnlaget for å beregne tapt arbeidsinntekt. 

Nytt pkt. 2.2.2 Tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende og personer som har 
virke i eget foretak.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som er momsregisterte inntil kr. 2000,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som ikke er momsregisterte kr. 650,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for næringsdrivende dekkes med kr. 650,- pr. dag inkl. 
sosiale ytelser.
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt leveres kommunen inne utgangen av januar 
hvert år, eller fortløpende ifm. møter.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte pkt. 2.2 Tapt arbeidsfortjeneste endres:

Nytt pkt. 2.2.1 Tapt arbeidsfortjeneste ansatte
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 2.000,- pr. dag inkl. sosiale ytelser.
Deler av dag inntil, 5 timer, dekkes med kr. 200,- pr. time, inkl. sosiale ytelser
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver leveres 
kommunen innen utgangen av januar hvert år, eller fortløpende ifm. møter.
Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr. 300,- /150,- pr. dag (Over/ under 5 timer)
Det presiseres at det er personinntekt og ikke bedriftens/firmaets inntekt som skal være 
grunnlaget for å beregne tapt arbeidsinntekt. 

Nytt pkt. 2.2.2 Tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende og personer som har 
virke i eget foretak.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som er momsregisterte inntil kr. 2000,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som ikke er momsregisterte kr. 650,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for næringsdrivende dekkes med kr. 650,- pr. dag inkl. 
sosiale ytelser.
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt leveres kommunen inne utgangen av januar 
hvert år, eller fortløpende ifm. møter.

PS 111/2012 Langt Nord Ekstrem AS - Søknad om støtte til kjøp av 
fiskefartøy

Saksprotokoll saksnr. 111/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

Behandling
Jf. godkjenning av saksliste; saken oversendes MLU for behandling. 

Votering

Vedtak

PS 112/2012 Aleksander Lyngberg - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy

Saksprotokoll saksnr. 112/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

Behandling
Jf. godkjenning av saksliste; saken oversendes MLU for behandling. 
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Votering

Vedtak

PS 113/2012 Piano til miljøbygget og kulturskolen

Saksprotokoll saksnr. 113/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

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

1. Formannskapet vedtar å kjøpe konsertpiano til miljøbygget som jubileumsgave i forbindelse 
med 30-årsmarkeingen av miljøbygget høsten 2012 og undervisningspiano til kulturskolen. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å nytte inntil kr. 140.000 for formålet.
3. Anskaffelsene finansieres ved bruk av tidligere avsatte midler på fond i 

utviklingsavdelingen samt budsjetterte midler for inventar og utstyr til kulturformål.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1. Formannskapet vedtar å kjøpe konsertpiano til miljøbygget som jubileumsgave i forbindelse 

med 30-årsmarkeingen av miljøbygget høsten 2012 og undervisningspiano til kulturskolen. 
2. Administrasjonen gis fullmakt til å nytte inntil kr. 140.000 for formålet.
3. Anskaffelsene finansieres ved bruk av tidligere avsatte midler på fond i 

utviklingsavdelingen samt budsjetterte midler for inventar og utstyr til kulturformål.

PS 114/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 112/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 23/2012 Fv. 98 Ifjordfjellet - Reguleringsplan og KU: Oppdeling av parsell 5

RS 24/2012 Kommunal planstrategi for Porsanger kommune 2012 - 2015
RS 25/2012 Båtsfjord kommunes vedtak om planstrategi for 2012-2015

RS 26/2012 Ettersending av høringsutkast og utsettelse av høringsfrist.
RS 27/2012 Overprøving av kommunens vedtak om å gi samtykke til fradeling av 35/54 i 

Tana
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RS 28/2012 Høringsinnspill til Nasjonal Transportplan 2012-2023
RS 29/2012 Statens vegvesens forslag til riksvegbudsjett for 2013

RS 30/2012 Midlertidig tilbakemelding havnekrav - Tana kommune - Finnmark fylke
RS 31/2012 Avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegg mot Tanaelva ved 

Birkestrand - Fagernes, Tana kommune i Finnmark

RS 32/2012 Klage på avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegg mot Tanaelva ved 
Birkestrand -Fagernes, Tana kommune

RS 33/2012 Invitasjon til å delta i programmet "Sammen om en bedre kommune"

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Avgjørelse i sak om anskaffelser av totalentreprise ved bygging av omsorgsboliger ved Tana 
bru fra Klagenemnda for offentlig anskaffelser av 20.08.2012 utdelt i møte. 

- Rådmann Jørn Aslaksen og prosjektleder Odd Reidar Biti orienterte i saken (denne 
orientering ble tatt før behandling av PS 104/2012). 

Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/O l) orienterte om:
- deltakelse på møte i Karasjok med bl.a komitéleder Grimstad om Tanaloven framtid 

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- gamle Polmak skole; to interesser – Tanavassdragets Fiskeforvaltning og en privat 

interesse 
- eierstrategi, utv.avd vil utarbeide sak som omfatter selskaper med økonomiske 

eierinteresser

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 
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RS 23/2012 Fv. 98 Ifjordfjellet - Reguleringsplan og KU: Oppdeling av 
parsell 5

RS 24/2012 Kommunal planstrategi for Porsanger kommune 2012 - 2015

RS 25/2012 Båtsfjord kommunes vedtak om planstrategi for 2012-2015

RS 26/2012 Ettersending av høringsutkast og utsettelse av høringsfrist.

RS 27/2012 Overprøving av kommunens vedtak om å gi samtykke til 
fradeling av 35/54 i Tana

RS 28/2012 Høringsinnspill til Nasjonal Transportplan 2012-2023

RS 29/2012 Statens vegvesens forslag til riksvegbudsjett for 2013

RS 30/2012 Midlertidig tilbakemelding havnekrav - Tana kommune -
Finnmark fylke

RS 31/2012 Avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegg mot Tanaelva 
ved Birkestrand - Fagernes, Tana kommune i Finnmark

RS 32/2012 Klage på avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegg mot 
Tanaelva ved Birkestrand -Fagernes, Tana kommune

RS 33/2012 Invitasjon til å delta i programmet "Sammen om en bedre 
kommune"


