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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 115/2012 Godkjenning av innkalling
PS 116/2012 Godkjenning av saksliste

PS 117/2012 Godkjenning av protokoll fra 23.08.2012
PS 118/2012 Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme -

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

PS 119/2012 Høringsuttalelse til regional planstrategi for Finnmark 
2012-2015

2011/147

PS 120/2012 Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av 
utsettelsen

2009/335

PS 121/2012 Feigebyr 2011 2012/2229

PS 122/2012 Invitasjon til å delta i programmet " sammen om en 
bedre kommune".

2012/1938

PS 123/2012 Suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP) 2012/2218
PS 124/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6

RS 34/2012 Melding om at saksbehandling avsluttes - søknad om 
deling av grunneiendom gbnr. 35/54 etter plan- og 
bygningsloven.

2010/1847
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 5/1

Arkivsaksnr: 2011/897-32

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 107/2012 23.08.2012
Formannskapet 118/2012 13.09.2012
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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. 

Vedtak
Saken utsettes til neste FSK-møte.

Vedlegg

1 Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven . gjenoppføring av nedfalt gamme

2 Kart

3 Klage over vedtak om tillatelse til gjenoppføring av gamme i Gåhpatjohka

4 Vedtak om gammeerklæring og restaurering av gamme ved Gáppatjoga, Miennajávrrit.

5 Kommentarer til sak 8/1 - Gamme ved Gáhpatávži, søknad om gammeerklæring og tillatelse 
til gjenoppbygging av forfalt gamme

6 VEDR. SØKNAD OM GAMMEERKLÆRING OG RESTAURERING AV GAMME, 
GAPPATJOGA GUVVAI GOAHTI, VED MIENNAJÅVRRIT - SØKERE TORGRIM 
OLSEN OG KIRSTI JOKS
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7 Vedrørende klage fra Fylkesmannen i Finmark over vedtak av 31.3.2011, sak 27/2011

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6, avslår Tana kommune søknaden om
gjenoppbygging av gamme ved Gáhpatjohka jf. plan- og bygningslovens § 93 første ledd a.

Begrunnelse:
Den omsøkte gammetomta ligger i et område som i gjeldende arealdelplan er avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF - område) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling 
uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. 

Kommunen innehar faglige begrunnelser innenfor reindrift, natur- og miljøvern som taler imot 
en dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. 

En tillatelse vil kunne skape presedens for andre søkere og lignende saker i fremtiden, noe som 
vil være en uheldig virkning da området består av inngrepsfri natur som forvaltningen har en 
særlig plikt til å ivareta. Søknaden strider mot statlig målsetting satt så langt tilbake som i 
St.meld. nr. 17 (1998-99) ”Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren”. En tillatelse vil 
kunne medføre økt ferdsel, erfaringsvis også motorferdsel både på vinterstid og sommerstid, til 
gammen. I så tilfelle antas det at økningen vil ha en enda større virkning da gammen er åpen for 
allmenn bruk. På lang sikt vil dette kunne gi uønskede påvirkninger i form av slitasjer og/eller 
skade på inngrepsfri natur.

Kommunen kan i tillegg ikke finne at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon etter
plan- og bygningsloven § 7.

Oppføring av gamme i det aktuelle området vil virke privatiserende og være negativt for
reindriftsnæringa, natur- og friluftslivsinteresser.

Saksopplysninger
Saken gjelder ny behandling av søknad om feste, eller gammeerklæring for
oppføring/gjenoppbygging av gamme ved Gáhpatjohka.

Oppføring av gamme er å anse som oppføring av ”bygning” iht. Plan- og bygningsloven av 14.
juni 1985 § 93 1. ledd og krever bygningsmyndighetenes tillatelse til gjennomføring.

Området er i kommuneplanens arealdel for Tana kommune lagt ut til landbruks-, nærings- og
friluftsformål (LNF) der bygging ikke tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring.
Søknaden er dermed i strid med kommuneplanens arealdel og er avhengig av dispensasjon fra plan-
og bygningsloven av 14. juni 1985 § 7.

Torgrim Olsen søkte hos jordsalgskontoret i Finnmark i brev av 18.04.2005 om gjenoppføring av 
nedfalt gamme, samt gammeerklæring for gamme ved Gabbatávži (i saksfremlegget betegnet som 
gamme ved Gáhpatjohka). Søker ble i brev av 20. mars 2006 fra Statsskog informert om 
jordsalgssjefens vurdering av søknaden. I brevet opplyses det om at søknaden ikke samsvarer med 
gjeldende plan og at det kreves dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Jordsalgssjefen 
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kommenterte også at søker ikke hadde angitt noen ” særlige grunner for å få dispensasjon. 
Jordsalgssjefen anfører at han ikke har tatt stilling til søknaden etter jordsalgsloven, og at han først 
ville gjøre det dersom det gis tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Finnmark jordsalgskontor oversendte den 20.03.2006 søknad om tillatelse etter plan- og 
bygningsloven til kommunen for behandling.

I brev av 29.06.2010 fra søkerne representert av Advokatselskapet Per A. Amundsen v/adv. 
fullmektig Tom Martin Bersvendsen til kommunen suppleres tidligere søknad om gjenoppføring av 
gamme, og det anføres herunder at det foreligger særlige grunner for å gi nødvendig dispensasjon. 
Viser til brevet i dets helhet vedlagt.

Kommunen mottok i brev av 18. 07.2008 melding om ”reparasjon” av brent gamme ved Gahpatávzi 
og at gammen er gjenreist tilnærmet slik den var i 2007.

I brev av 02.06.2009 fra Finnmarkseiendommen (FeFo) til kommunen fremgår det at Statens 
naturoppsyn (SNO) har befart det aktuelle stedet, og at det allerede er oppført en ny gamme der uten 
at FeFos tillatelse.

Kommunen hadde på dette tidspunkt ikke gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. 
Dispensasjonssøknaden ble den 22.11.2010 sendt på høring til Fylkeskommunen, Fylkesmannen,
Sametinget, Reindriftsforvaltningen, Reinbeitedistrikt 9 og Reinbeitedistrikt 13. Fylkeskommunen
og Sametinget hadde ingen merknader til saken, men minnet om aktsomhetsplikten i forhold til
kulturminner. Fylkesmannen og reindriftsforvaltningen anbefalte avslag på søknaden.

Fylkesmannen oppfattet saken som en søknad om fradeling av tomt for fritidshytte på bakgrunn
av at plan- og bygningsloven ikke skiller mellom gammer og annen fritidsbebyggelse.
Fylkesmannen mente at det ikke forelå særlige grunner for å tillate tiltaket, og konkluderte
med at:
”Fylkesmannen går i mot at det gis dispensasjon til omsøkt tiltak. Omsøkt areal ligger i
et inngrepsfritt naturområde. Det er heller ikke ønskelig med spredt hytte-/
gammebygging langt fra vei. Tiltaket kommer derfor i konflikt med regionale og
nasjonale natur- og miljøverninteresser. Erfaringsvis vil omsøkt tiltak også medføre
søknader om motorferdsel til området, både sommer og vinterstid.”

Reindriftsagronomen skrev i sin uttalelse for Reindriftsforvaltningen at:
”Ut i fra reindriftsfaglig synspunkt vil en ikke ha en gamme midt i vinterbeitet. En slik tillatelse vil
også danne presidens for andre søkere, og lignende saker er det mange av. Distriktet fraråder på
det sterkeste at en slik tillatelse blir gitt.

I brev av 26.03.2011 til kommunen kommer søkerne med ytterligere kommentarer til sin sak. Viser 
til brevet i sin helhet vedlagt.

Søknaden ble første gang behandlet av formannskapet 31.03.2011, saksnr. 27/2011. Formannskapet
fattet følgende vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til
gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gápatjohka.
2. Det utstedes gammeerklæring til Kirsti Joks og Torgrim Olsen.
3. Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som ”særlige grunner” ut i fra gammel
utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere
høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 artikkel 23 pkt. 1 og
2.
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4. 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.
5. Gammen må restaureres etter kommunens vedtatte retningslinjer og at kravet om
torvlegging er absolutt og herunder og at gammen er åpen og tilgjengelig for andre
brukere slik det er i samisk tradisjon.

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.

Fylkesmannen i Finnmark påklagde kommunens vedtak i brev av 28.4.2011. Bakgrunnen for
klagen er at tiltaket er i strid med nasjonale miljømål og fylkesplanens retningslinjer for
naturvern og hyttebygging, og strider mot det nasjonale målet om å bevare inngrepsfri natur.
Fylkesmannen mente at det heller ikke foreligger særlige grunner for å innvilge søknaden.
Fylkesmannen i Finnmark ba kommunen omgjøre vedtaket i saken, og konkluderte med
følgende:

”En innvilgelse av søknaden kan medføre at det blir vanskelig å avslå nye søknader om nye
fritidsbygg som ligger langt unna annen infrastruktur og bebyggelse. Å ”premiere” ulovlige
byggetiltak med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er etter vår syn uheldig. Kommunens
bruk av samisk tradisjon og ILO-konvensjonen som særlig grunn er etter vår vurdering ikke
tilstrekkelig fordi dette fokuserer på søkers personlige forhold, ikke konkrete forhold på stedet 
som tilsier at tiltaket (uavhengig av hvem som eier det) kan aksepteres vurdert opp i mot 
planformålet LNFR og nasjonale føringer.”

Samtidig gjorde fylkesmannen oppmerksom på at kommunen ikke hadde synliggjort
vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 i vedtaket av 31.3.2011 og at dette er å anse som
en saksbehandlingsfeil.

I brev av 26.05.2011 kommer søkerne v/adv. fullmektig Tom Martin Bersvendsen med 
kommentarer vedrørende Fylkesmannen i Finnmarks klage over vedtaket. Viser til brevet i sin 
helhet vedlagt.

Klagen ble behandlet av formannskapet 25.08.2011, saksnr. 95/2011. Kommunen opprettholdt
vedtaket av 31.3.2011.

Fylkesmannen i Finnmark påklagde saken på nytt hvorav det ble oppnevnt Settefylkesmann,
Fylkesmannen i Troms, for endelig klagebehandling.

Fylkesmannen i Troms opphever formannskapets vedtak av 31.03.2011. Dette ble medelt i brev
av 16.01.2012:

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 31.3.2011 om tillatelse til gjenoppføring 
av gamme i Gåhpatjohka, herunder dispensasjon fra gjeldende kommuneplans arealdel 
for det omsøkte tiltaket. Vi viser til at vedtaket er mangelfullt begrunnet, og ikke viser 
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hvordan vilkåret i pb1. § 7 er oppfylt i saken. Vedtaket viser heller ikke at det har blitt 
tatt hensyn til berørte sektormyndigheters syn på saken under den konkrete vurderingen.

I Fylkesmannens vurdering fremgår det bl.a.:

Søknaden skal behandles etter plan- og bygningslovens av 1985.
Oppføring av gamme er å anse som oppføring av ”bygning” i ht. Pbl § 93 1. ledd og krever
bygningsmyndighetenes tillatelse til gjennomføring.
Søknaden gjelder gjenoppføring og er søknadspliktig.
Området ligger i LNF(R) området i kommuneplanens arealdel.
Tiltaket har ikke karakter av næringsutøvelse og tillatelse er avhengig av dispensasjon etter
pbl. § 7.
Dispensasjon kan gis etter særlige grunner.
Kommunens dispensasjonsgrunn er mangelfull. Mangelfull begrunnelse for å gi dispensasjon
er å anse som saksbehandlingsfeil.

”Den mangelfulle begrunnelsen for vedtaket er en saksbehandlingsfeil som medfører at
Fylkesmannen ikke har grunnlag for å kunne ta stilling til om kommunen har tatt hensyn 
til saklige og lovlige argumenter i dispensasjonsvurderingen. For å sikre reell
toinstansbehandling av dispensasjonsspørsmålet, finner Fylkesmannen derfor å måtte 
sende saken til kommunen for fornyet behandling”.

Ved fornyet behandling av søknaden ble den sendt ut på høring på nytt den 25.04.12.
Fylkesmannen i Finnmark konkluderer i sin høringsuttalelse av 08.05.12. med følgende:

”Fylkesmannen er på bakgrunn av at dette er et uberørt naturområde langt fra vei, og at en
tillatelse til gamme-/hyttebygging vil kunne få stor presedensvirkning, i mot at det gis tillatelse i
samsvar med søknaden. Tiltaket kommer etter Fylkesmannens vurdering i konflikt med regionale
og nasjonale natur- og miljøverninteresser. Erfaringsvis vil omsøkt tiltak også medføre søknader
om motorferdsel til området, både sommer og vinter.”

Kommunen mottok i denne runden ingen uttalelser fra reindriftsforvaltningen som tidligere har uttalt seg
negativt til tiltaket. Kommunen mottok heller ingen merknader fra reinbeitedistrikt 13. Øvrige instanser
hadde ingen merknader.

Søkerne Torgrim Olsen og Kirsti Joks har i brev av 29. mai 2012 gjennom advokat Per A. Amundsen
sendt inn kommentarer til den siste klagebehandlingen utført av Fylkesmannen i Troms. Viser til brevet i 
sin helhet vedlagt.

Saken var oppe til behandling i FSK den 07.06.2012, saksnr. 90/2012, hvor det ble vedtatt at saken 
utsettes til neste møte i FSK i august. Bakgrunnen for utsettelsen var at søkerne ved advokat Per A. 
Amundsen i sitt brev av 29. mai 2012 opplyste at det ville bli ettersendt dokumentasjon angående 
utmarkshøsting som næringsinntekt. Denne dokumentasjonen ble ikke sendt til kommunen innenfor 
fristen for oppmelding av politiske saker i FSK den 07.06.2012. FSK ønsket denne dokumentasjonen til 
sin endelige behandling av saken.
Saksbehandler har i brev av 04.07.2012 til advokat Per A. Amundsen etterlyst dette dokumentet. Endelig 
frist for ettersending ble satt til den 01.08.2012. Kommunen har ikke mottatt ettersendelser innfor den 
angitte fristen.

Vurdering
Området ligger etter kommuneplanens arealdel i Landbruks-, nærings- og friluftsområde (LNF-
område) hvor bygging ikke tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring.
Utmarkshøstingen som tidligere har vært vektlagt i denne saken kommer ikke under betegnelsen
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stedbunden næring. Søknaden er dermed i strid med kommuneplanens arealdel og er avhengig
av dispensasjon etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, jf. § 7. Det presiseres her at søker
var informert om dette allerede i 2006 gjennom brev fra Statsskog som ikke ville ta stilling til
søknaden etter jordsalgsloven uten en tillatelse etter plan- og bygningsloven. Kommunen ble
informert i brev av 18. juli 2008 om at tiltaket var gjennomført. Kommunen hadde da ikke gitt
tillatelse etter plan- og bygningsloven, og det har senere ikke foreligget noen byggesøknad.
Saken ble først behandlet høsten 2010 ut i fra innkommende meldinger og opplysninger.

Saksbehandler hos rådmannen har i forbindelse med en lignende sak, vært i telefonisk kontakt
med saksbehandler hos fylkesmannen i Troms for å få klarhet i hva en ny behandling skal
inneholde. Det ble fra fylkesmannen i Troms presisert at for at en tillatelse i den aktuelle saken
skal være gyldig, må den inneholde en avveining mellom de hensynene som forbudet i
gjeldende arealplan skal beskytte, og de hensynene som taler for en dispensasjon. Avveiningen
må inneholde:

a) faglige grunner for tillatelsen innenfor temaene reindrift, natur- og miljøvern
b) særlige grunner som er uavhengige av søkerne og knytter seg til arealbruken i området

Det vesentlige her er følgende, jf. samtalen:

 Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak med bakgrunn i at vedtaket er
mangelfullt begrunnet, og at det ikke er tatt hensyn til de berørte sektormyndighetenes
syn i saken.

Tana kommune mottok i høringsrunden 2010 en reindriftsfaglig uttalelse fra
Reindriftsforvaltningen hvor de gikk ut og frarådet på det sterkeste at en tillatelse blir gitt på
bakgrunn av at området ligger i gjeldende distrikts’ vinterbeiteområde. Reindriften er et vernet
organ som skal tas hensyn til når den faglige uttalelsen taler imot en eventuell dispensasjon.

 Fylkesmannen viser videre til at kommunens handlingsrom i den aktuelle saken, som
berører regionale og nasjonale interesser, ikke er like stort som ved behandling av
dispensasjon fra planer som kun berører lokale forhold.

Her vises spesielt til det faktum at området består av inngrepsfri natur jf. regionale og nasjonale
interesser noe som taler imot en eventuell dispensasjon. Det har siden midten av 1990-tallet vært en 
statlig politisk målsetting at inngrepsfri natur i størst mulig grad skal bevares for fremtiden.
Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere stortingsmeldinger de senere
årene. Blant annet i St.meld. nr. 17 (1998-99) ”Verdiskaping og miljø – muligheter i
skogsektoren”, nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv”, nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold”, nr.
21 (2004-2005) og nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”.

I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra Miljøverndepartementet, er INON et eget arbeidsmål
som går ut på å ”…sikre at attværande naturområde med urørt preg blir tekne vare på…”1.

                                               

1
Kilde: http://www.dirnat.no/inon/hva_er_inon/. Inngrepsfri natur i Norge (INON) er en kartfesting av inngrepsfri natur, der inngrepsfrie 

områder er definert som områder beliggende en kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep.
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Bilde 1: Kart som viser inngrep, inngrepsfrie og villmarkspregete områder. © Direktoratet for naturforvaltning.

Etablering av ny gamme vil kunne medføre økt ferdsel, og som erfaring viser vil det også kunne 
medføre en økning i søknader om motorferdsel (både på vinterstid og sommertid), til gammen. I 
så tilfelle antas det at økningen vil kunne ha en større effekt da gammen er åpen for allmenn 
bruk. En tillatelse vil også skape presedens for andre søkere og lignende saker i fremtiden, noe 
som vil være en uheldig virkning da området som vist tidligere i vurderingen er å anse for å 
være inngrepsfri natur som forvaltningen har en særlig plikt til å ivareta. 

Hva gjelder ”særlige grunner” så har FSK tidligere vist til gammel utmarkshøsting og samisk
tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere høstingstradisjoner. Det har herunder blitt henvist
til ILO konvensjon 169 artikkel 23 pkt. 1 og 2.
Rådmannen gjør oppmerksom på at konvensjonen er innarbeidet i norsk lov, følgelig også i
plan- og bygningsloven. Kommunen kan ikke nytte konvensjonen til å tildele individuelle
rettigheter.

 For å kunne dispensere fra Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, jf. § 7, må det
foreligge særlige grunner.

I Fylkesmannen i Finnmarks klage på kommunens vedtak av 31.03.2011, brev av 28.04.2011, 
blir kommunen gjort oppmerksom på at det ikke er synliggjort vurderinger etter 
naturmangfoldsloven §§ 8 – 12 i vedtaket. Fylkesmannen i Finnmark anfører at dette er å anse 
som en saksbehandlingsfeil. I alle saker skal saksbehandling basere seg på lovverk som var/er 
gjeldende ved sakens start. Denne saken startet idet Finnmark jordsalgskontor oversendte søknad 
om tillatelse etter plan- og bygningsloven til kommunen for behandling den 20.03.2006. 
Naturmangfoldloven hadde ved kongelig resolusjon av 19. juni 2009 for første gang ikraftredelse fra 
1. juli 2009. Saken skal derfor ikke behandles etter Naturmangfoldloven da denne ikke var gjeldende 
ved sakens start.
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Kort oppsummering:

Området ligger etter kommuneplanens arealdel i Landbruks-, nærings- og friluftsområde (LNF-
område) hvor bygging ikke tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. 
Utmarkshøsting kommer ikke inn under betegnelsen stedbunden næring. Søknaden er dermed i 
strid med kommuneplanens arealdel og er avhengig av dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985, jf. § 7.

Rådmannen har ikke mottatt faglige grunner som taler for tillatelsen innenfor temaene reindrift,
natur- og miljøvern. Tvert imot har rådmannen mottatt to høringsuttalelser fra berørte
sektormyndigheter samt uavhengig klagebehandling av Settefylkesmannen i Troms som taler
imot en tillatelse til gjenoppføring av gammen i Gáhpatjohka.

Dispensasjonssøknaden strider mot statlig målsetting om å bevare gjenværende inngrepsfri natur 
som er uttrykt i flere stortingsmeldinger så sent tilbake som i St.meld. nr. 17 (1998-99) 
”Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren”.

Rådmannen mener det finnes tungtveiende begrunnelser som taler imot en tillatelse.
Rådmannen kan heller ikke finne særlige grunner til å gi en dispensasjon etter Plan- og
bygningsloven av 14. juni 1985 § 7.

Rådmannen konkluderer dermed at ut ifra berørte sektormyndigheters uttalelser som stiller seg 
negativ til en tillatelse og at dispensasjonssøknaden strider mot statlige målesettinger om 
bevaring av inngrepsfri natur er tungtveiende begrunnelser for avslag i denne saken da det ikke 
foreligger særlige grunner for å gi en tillatelse.
Rådmannen anbefaler at søknaden avslås, jf. innstillingen.

Samtidig forstår rådmannen at formannskapet (FSK) ønsker en mer liberal holdning til
gammebygging enn det kommuneplanens arealdel legger opp til. Ut fra den aktuelle saken, ser
rådmannen at enkeltsøknader om gammebygging/ fritidsbygg i utmarka pr. dags dato ikke vil 
kunne få tillatelse. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at FSK legger vekt på å finne 
områder der en ønsker framtidig gammebygging, og avsetter dem i forbindelse med 
utarbeidingen av en ny arealdel.
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Deanu gielda – Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Notat

Referanse Dato

2011/897-35 05.09.2012

Tilleggsopplysninger til møte i Formannskapet 13.09.12.

Saksopplysninger
Kommunen mottok i brev av 27.08.2012 fra søker Torgrim Olsen, bekreftelse på at Idar Torgrim 
Olsen og K. S. Helena N. Orti har hatt enkeltmannsforetak siden 2002 med utmarksnæring som 
næringsinntekt.

Søkerne ved advokat Per A. Amundsen ber i brev av 21.08.2012 om at sak 2011/897 som skulle 
behandles i Formannskapet den 23.08.12, blir utsatt til neste møte.
Bakgrunnen for anmodningen er at FeFo har kommet med nye retningslinjer angående 
eksisterende kontraktløse byggverk i utmark. Advokat Amundsen ønsker mer tid til å gjennomgå 
disse retningslinjene og dens betydning dette har for saken.

Vurdering
Området ligger etter kommuneplanens arealdel i landbruks-, nærings- og friluftsområde (LNF-
område)hvor bygging ikke tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. 
Tidligere saksbehandling har vist at utmarkshøsting ikke kommer inn under betegnelsen 
stedbunden næring. Det har derfor ikke betydning for saken om søker har næringsinntekt fra 
utmarkshøsting.

Hva gjelder anmodning om utsettelse av sak 2011/897, så ble denne saken utsatt til neste møte. 
Rådmannen har siden ikke mottatt flere brev fra advokat Amundsen.
Retningslinjer for FeFo angående eksisterende kontraktløse byggverk i utmark vil ikke ha noen 
innvirkning på kommunens behandling. Retningslinjene vil derimot ha betydning for FeFos 
behandling når kommunen har behandlet søknaden ferdig etter plan- og bygningsloven.

Konklusjon
Tilleggsopplysningene som er kommet inn endrer ikke rådmannens innstilling i saken. 
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S
Finnmark jordsalgskontor
Finnmårkku eananvuovdinkantuvra

log

Tana kommune
Teknisk etat
9845 TANA

00946801 10/00

Vår dato

20.03.06
Vår ref

05/00717 JER
362.31 (25)
Deres ref

Saksbehandler: Jim-Einar Roska 2 7895 5012

SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

J. Vedlagt følger søknad om tillatelse etter plan og bygningsloven.

Søker til jordsalgskontoret er:
Torgrim Olsen, Leenastryket, 9700 Lakselv

Søknaden gjelder:
Søknad om gjenoppføring av nedfalt gamme , samt gammeerklæring for gamme ved Gabbatåvzi,
1 km sør -sørøst for Miennaluobbal i Tana kommune . Gammen er allerede oppført , antakelig i
2005 , se vedlagte rapport.

Vi viser til vedlagte dokumenter som nærmere beskriver saksbehandlingen hos
jordsalgsmyndighetene. Vi har ikke mottatt skriftlig tilbakemelding fra Torgrim Olsen på vårt
brev av 23.02.06. Vi legger da til grunn at han er eier av byggverket.

Det omsøkte tiltaket vurderes av jordsalgssjefen til ikke å være i samsvar med gjeldende plan og
krever derfor dispensasjon etter plan- og bygningslovens §7. Søker har ikke angitt noen 'særlige
grunner' for å få dispensasjon.

Jordsalgsjefen har selv ikke tatt stilling til søknaden etter jordsalgsloven, og vil først gjøre det dersom
det gis tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Jordsalgskontoret ber om at den originale søknad vedlagt kommunens vedtak og de uttalelser som er
innhentet i forbindelse med saksbehandlingen, returneres jordsalgskontoret.

Etter plan og bygningsloven kan søker ta muntlig kontakt med kommunen for å avklare forhold rundt
søknaden (forhåndskonferanse). Samtidig vil da søker kunne få informasjon om nødvendig
nabovarsling og eventuelle gebyrer som kommunen krever inn for å dekke sin saksbehandling.

Med hilsen
Finnmark j ordsalgskontor

Sverre Pave]
Jordsalgssjef

Kopi: Torgrim Olsen, Leenastryket, 9700 Lakselv

i

y
Geir Kristiansen
Kontorsjef

Finnmark jordsalgskontor Besøksadresse : Statskog Finnmark Internett:

Damsveien 1, 9815 VADSØ Statens hus - Vadsø H/B Tjenesten, 9509 ALTA www.statskog.no

Telefon: 78 95 50 00 E-post: Telefon: 78 49 40 70

Telefaks: 78 95 50 01 finnmark@statskog.no Telefaks: 78 49 40 71
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Marianne Hovde

Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

Vi vil begrunne dette nærmere nedenfor.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77642065  16.01.2012 2011/5601 - 5 423.1

Deres dato Deres ref.
15.09.2011 11/897

" MOTTATT

JAN 701i

Klage over vedtak om tillatelse til gjenoppføring av gamme i Gåhpatjohka i
Tana kommune

Vi viser til Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementets oppnevning av
Fylkesmannen i Troms som settefylkesmann i saken, jf. brev av 11.10.2011. Vi viser også til
vårt foreløpige svar i saken av 14.10.2011.

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 31.3.2011 om tillatelse til gjenoppføring
av gamme i Gåhpatjohka, herunder dispensasjon fra gjeldende kommuneplans arealdel
for det omsøkte tiltaket. Vi viser til at vedtaket er mangelfullt begrunnet, og ikke viser
hvordan vilkåret i pb1. § 7 er oppfylt i saken. Vedtaket viser heller ikke at det har blitt
tatt hensyn til berørte sektormyndigheters syn på saken under den konkrete
vurderingen.

Sakens bakgrunn
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene, og Fylkesmannen gir derfor bare et kortfattet
sammendrag av saken. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer i det
skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, herunder administrasjonens
saksframlegg utarbeidet i forbindelse med kommunens underinstansbehandling av den
fremsatte klagen.

I brev av 18.4.2005 sendte Torgrim Olsen, Charles Olsen og Inga Kirsti Joks søknad til
Finnmark jordsalgskontor om "gjenoppbygging" av "nedfalt slektsgamme ved Gappatåv1
som tilhørte Guvva-Niillas". Det opplyses i søknaden at gammen har blitt brukt til
"kulturbasert utmarkshøsting over lang tid av hans etterkommere". Det opplyses videre at
gammen og området senere er blitt brukt av Guvva-Niljas Nilla og Per Olsen, som opplyses å
være fedre til henholdsvis Inga Kirsti Joks og Torgrim og Charles Olsen. Etterkommerne
deres opplyses å fortsatt bruke området til "kulturbasert utmarkshøsting".

I notat fra Finnmark jordsalgskontor av 9.9.2005 fremgår det at Torgrim Olsen muntlig har
orientert om at "tomta" består av 3 gammer — en hovedgamme, en matgamme
(stabbursgamme) og en steingamme (eller det de kalte fiskegamme lokalt). Hovedgammen er

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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ikke "nedfalt", men i en slik forfatning at det må gjøres vedlikehold med utskiftning av torv
m.v."

I brev av 17.6.2005 fra Finnmark jordsalgskontor ble søkerne informert om at en tillatelse
som omsøkt vil være avhengig av at Tana kommune finner å kunne innvilge dispensasjon fra
arealformålskategorien LNF i kommuneplanens arealdel, og at det må fremmes separat
søknad om dette.

Den 20.3.2006 oversendte Finnmark jordsalgskontor søknad om tillatelse etter plan- og
bygningsloven til Tana kommune for behandling. Det opplyses i oversendelsesbrevet at
"Wordsalgssjefen har selv ikke tatt stilling til søknaden etter jordsalgsloven, og vil først gjøre
det dersom det gis tillatelse etter plan- bygningsloven".

Av brev datert 2.6.2009 fra Finnmarkseiendommen (FeFo) til Tana kommune fremgår det at
Statens naturoppsyn har befart det aktuelle stedet, og at det allerede er oppført en ny gamme
der uten at FeFo har fått saken til behandling i forhold til behandling av søknad om
gammeerklæring. Fra brevet hitsettes følgende:

Etter FeFos kunnskap, er det ikke gitt noen tillatelse fra kommunen som plan - og
bygningsmyndighet til Torgrim Olsen til å gjenoppføre gamma. Gammeerklæring som
ble utstedt for den opprinnelige gamma, gir ingen rett til gjenoppbygging etter at
gamma er nedfalt. Ifølge Statens Naturoppsyn, som foretok befaring på området, er
det allerede oppført en ny gamme på stedet.

FeFos politikk i forhold til håndtering av eksisterende bygg i utmark, er at disse skal
behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven, før FeFo som grunneier
vurderer å gi sin tillatelse til bygget. FeFo vil gjerne samarbeide med kommunen ved å
fremskaffe nødvendige opplysninger og dokumenter for å oppnå mest mulig riktig
saksbehandling.

I brev av 29.6.2010 til Tana kommune fremgår det at søkerne Torgrim Olsen og Inga Kirsti
Joks nå representeres av Advokatselskapet Per A. Amundsen A/S v/adv. fullmektig Tom
Martin Bersvendsen. I brevet suppleres tidligere søknad om gjenoppføring av gamme, og det
anføres herunder at det foreligger særlige grunner for å gi nødvendig dispensasjon. Vi viser til
brevet i dets helhet.

Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til berørte sektormyndigheter i brev av
22.11.2010. Av disse gikk Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavdelingen og
Reindriftsforvaltningen øst-Finnmark mot dispensasjon. Vi viser til høringsuttalelser av
henholdsvis 6.8.2010 og 28.2.2011.

Formannskapet i Tana kommune innvilget søknad om gjenoppføring av gammen, herunder
dispensasjon fra gjeldende arealformålskategori, LNF, mot administrasjonens innstilling den
31.3.2011. Vedtaket lød som følger:

Vedtak
1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til

gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gåpatjohka.

Side 18



Side 3 av 8

2. Det utstedes gammeerklæring til Kirsti Joks og Torgrim Olsen.
3. Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som "særlige grunner" ut i fra

gammel utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar
tidligere høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169
artikkel 23 pkt. 1 og 2.

4. 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.

5. Gammen må restaureres etter kommunens vedlatte retningslinjer og at kravet
om torvlegging er absolutt og herunder og at gammen er åpen og tilgjengelig
for andre brukere slik det er i samisk tradisjon.

Vedlegg til vedtak:

Artikkel 23

1. Håndverk, bygde og lokaltbasert 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
selvberging og utvikling. Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet
blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk.

2. På anmodning fra vedkommende folk skal det om mulig gis hensiktsmessig faglig
og økonomisk bistand, under hensyntaken til disse folks tradisjonelle teknologi og
kulturelle særtrekk og viktigheten av bærekraftig og rettferdig utvikling.

Kommunens vedtak ble påklaget av Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavdelingen i brev
datert 28.4.2011. I klagen anføres det at søknaden må vurderes som en søknad om oppføring
av ny fritidsbebyggelse, ettersom FeFo har uttalt at det ikke foreligger noen rett til
gjenoppbygging etter at gammen er nedfalt basert på samtykke til tidligere gamme, og det
ikke foreligger dokumentasjon for at gammen skal brukes i utmarksnæring. Det anføres
videre at det ikke foreligger "særlig grunner" i henhold til § 7 som kan gi grunnlag for å
innvilge dispensasjon fra avsatt arealformålskategori i kommuneplanens arealdel. Det vises
særlig til at det aktuelle tiltaket ligger i et området som representerer et av fylkets største
sammenhengende inngrepsfrie områder, jf. Direktoratet for naturforvaltnings kartlegging av
inngrepsfrie naturområder i Norge, og at en innvilgelse av dispensasjon også vil kunne få
uønsket presedensvirkning. Erfaringsvis mener Fylkesmannen i Finnmark også at et tiltak
som omsøkt vil medføre økt motorferdsel i området.

I brev av 26.5.2011 kommenteres klagen fra tiltakshavers side, v/advokatfullmektig Tom
Martin Bersvendsen. I brevet anføres at klagen fremstiller feil faktum i saken, ettersom den
omsøkte gammen ikke var helt nedfalt på midten av 90-tallet. Det bestrides også at søknaden
gjelder oppføring av ny fritidsbebyggelse, ettersom gammen brukes i tradisjonell samisk
utmarkshøsting. Det hevdes ikke å være av betydning at søkeme ikke har næringsinntekt fra
slik tradisjonell utmarkshøsting, men er til eget bruk. Det bestrides videre at omsøkte tiltak vil
medføre et inngrep i naturen i området, og heller ikke økt motorferdsel utenfor det åpne
løypenettet. Når det gjelder vilkårene for å kunne gi dispensasjon, anføres det at hensynet til
samisk kulturarv og tradisjon i seg selv vil kunne utgjøre "særlige grunner" ihht. pb1. § 7.
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Klagen ble behandlet av formannskapet i Tana kommune den 25.8.2011, under sak 95/2011.
Kommunen opprettholdt her sitt tidligere vedtak i saken, og saken er sendt til endelig
klagebehandling.

I møte med tiltakshaver den 24.11.2011 fikk vi overlevert et hefte med tilleggsopplysninger
til saken. Dette vedlegges til orientering, men inneholder i stor grad dokumenter som allerede
er oversendt i saken. Vi viser også til brev av 13.12.2011 med tilleggsopplysninger og
kommentarer fra tiltakshavers advokat, om også vedlegges til orientering. Vi har ikke ansett
det nødvendig å sende dokumentene ut til sakens øvrige parter for evt. uttalelse ettersom
opplysningen ikke anses for å ha avgjørende betydning for vedtaket, jf. fvl. § 17, andre ledd,
bokstav c).

Fylkesmannens vurdering
Klagen er fremsatt i rett tid og av et organ som anses for å ha rettslig klageinteresse, jf. fvl. §§
28 og 29.

Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene, og Fylkesmannen gir derfor bare et kortfattet
sammendrag av saken. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer i det
skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, herunder administrasjonens
saksframlegg utarbeidet i forbindelse med kommunens underinstansbehandling av den
fremsatte klagen.

Saken gjelder klage over vedtak om tillatelse til gjenoppbygging av gamme ved Gåhpatjohka
i Tana kommune, og herunder dispensasjon fra arealbrukskategorien LNF (Landbruks-, natur-
, og friluftsformål) i kommuneplanens arealdel.

Det er vedtatt en ny lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av
27.6.2008 nr. 71, hvor ny plandel er trådt i kraft fra 1.7.2009. Byggesaksdelen av loven trådte
i kraft 1.7.2010. I medhold av den nye pb1. § 34-2 er det gitt forskrift om samvirke mellom
bestemmelsene i den nye loven og plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77. I følge
forskriftens § 13 skal søknader om dispensasjoner som er sendt kommunen før ny plandel trer
i kraft, behandles etter § 7 i plan- og bygningsloven av 14.06.85. I departementets
kommentarer til forskriften fremgår det dessuten "at søknader om dispensasjon som er sendt
kommunen før plandelen trer i kraft behandles etter gammelt regelverk."

Kommunen synes å ha lagt til grunn at søknad om dispensasjon ble fremmet allerede når det
ble søkt om gjenoppbygging av gammen i 2005. Dette fremgår imidlertid ikke helt klart av
søknadsbrevet. Søkerne ble uttrykkelig gjort oppmerksomme på at det kreves dispensasjon,
og at det i søknad må anføres "særlige grunner" for dette i henhold til pbl. § 7, i brev fra
Finnmark jordsalgskontor av 20.3.2006. I brev av 17.7.2008 sendes det fra søkerne inn et brev
til Tana kommune som kommunen synes å oppfatte som en supplering av søknaden om å
gjenoppbygge gammen/søknad om dispensasjon. Fylkesmannen legger på denne bakgrunn
også til grunn at søknad om dispensasjon er fremmet før 1.7.2009, og at saken dermed i sin
helhet skal behandles etter plan- og bygningsloven av 1985.

Det må være klart at oppføring av gamme for bruk til midlertidig opphold, lagring av ting mv.
må anses som oppføring av "bygning" i pb1. § 93, første ledd, bokstav a)'s forstand, og

Side 20



Side 5 av 8

dermed at et slikt tiltak er avhengig av bygningsmyndighetenes uttrykkelige tillatelse for å
kunne gjennomføres. Vi viser til lovens forarbeiderl, samt juridisk teori som regner
"permanente hytter, campinghytter, landsteder, setrer, støler, skogskoier, naust, rorbuer,
våningshus og andre hus som bare brukes for fritidsformål ved privat bruk eller utleie uten
hensyn til størrelse eller standard"2 som omfattet av begrepet. Det følger videre av lovens
forarbeider at likt med oppføring regnes gjenoppføring av hele eller deler av bygningen, jf.
Ot.prp. nr. 39 (1993-1994) side 202.

Ordinært vedlikehold er verken søknads-, eller meldepliktig etter plan- og bygningsloven.
Slikt vedlikehold kan dermed gjennomføres uten offentlig tillatelse. Fylkesmannen finner det
imidlertid klart at denne saken gjelder  gjenoppforing,  og arbeider av en slik art og grad at
tiltaket klart er søknadspliktig.

Planforhold
Den omsøkte eiendommen omfattes ikke av noen reguleringsplan. I kommuneplanens
arealdel for Tana kommune er den avsatt til LNF-formål (landbruks-, natur-, og
fritidsfonnål).

Arealformålet LNF(R) skal brukes for å angi områder som i utgangspunktet ikke skal
bebygges, men som skal nyttes til landbruk/reindrift eller bevares av hensyn til alminnelige
natur- og friluftsinteresser. I områder avsatt til LNF(R) vil dermed utgangspunktet være at det
kun er tillatt å oppføre bygninger og iverksette andre tiltak som er nødvendige for landbruk og
reindrift.

Den omsøkte gammen skal ifølge søker benyttes til "kulturbasert utmarkshøsting". Vi legger
til grunn at det med dette siktes til jakt, fangst, fiske, bærplukking mv. som et ledd i utøvelsen
av samisk kultur.

I likhet med kommunen mener vi at gjenoppføring av bygning — gamme — til slik bruk vil
være i strid med arealformålskategorien LNF. Vi finner ikke grunnlag for å si at den
tradisjonelle utmarkshøstingen i denne saken skal kunne kategoriseres som næringsutøvelse,
og omsøkte tiltak må dermed vurderes på linje med øvrig fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelse
vil isolert sett kunne sies å være til friluftsformål for den enkelte, men arealformålskategorien
søker å verne allmennhetens rett til å benytte friluftsarealer uten hinder av blant annet
privatiserende byggetiltak som for eksempel en gamme vil være. Tillatelse vil denned være
avhengig av dispensasjon, jf. pb1. § 7.

Dis ensas'onsvurderin en
I medhold av pb1 § 7, første punktum, kan det dispenseres fra bestemmelser gitt i og i
medhold av plan- og bygningsloven dersom det foreligger  "særlige grunner"  som taler for
dette.

Bygningsmyndighetene har etter pb1. § 7 adgang til å dispensere fra lovens bestemmelser
dersom "særlige grunner" foreligger. Det ligger i denne formuleringen at dispensasjon ikke
skal være en kurant sak, og utgangspunktet er at ingen har krav på å få innvilget en

1.1fr. Ot. prp. nr. 57 (1985-1986) side 52
2 Jfi-• Pedersen, Sandvik m.fl. "Plan- og bygningsrett", 2000, 1. utgave, side 119
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dispensasjonssøknad. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen
er det viktig at endringer i planene av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles
etter de regler som er fastlagt i kapitlene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.

Spørsmålet om det foreligger "særlige grunner", beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering
basert på forholdene i den konkrete sak, og må ses i forhold til aktuelle bestemmelser i lov
eller gjeldende planer som det søkes dispensert fra og de offentlige hensyn disse skal ivareta.
En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen
og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den
enkelte tiltakshaver. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgave er altså å foreta en avveining
mellom de hensyn som lovens forbudsbestemmelse eller gjeldende planer skal beskytte og de
hensyn som taler for en dispensasjon.

Pbl. § 7 gir anvisning på et såkaltfritt skjønn for kommunen. Fylkesmannen kan i henhold til
fvl. § 34 overprøve både kommunens rettsanvendelse og skjønnsutøvelse, men bør av hensyn
til det kommunale selvstyre utvise en viss forsiktighet i forhold til å skulle overprøve
kommunens skjønnsutøvelse. Fylkesmannen må imidlertid påse at et forvaltningsskjønn
holder seg innenfor rammene av lovlig skjønnsutøvelse, med tanke på utvalg av hensyn og
momenter i vurderingen. Det vil si at påbudte hensyn er tatt med i skjønnsvurderingen, og at
det ikke er tatt utenforliggende hensyn. Såkalte nøytrale hensyn, som verken fremmer eller
motvirker formålet bak LNF-formålet, kan trekkes inn i vurderingen så fremt de bare får
beskjeden vekt.

Etter Fylkesmannens syn er kommunens dispensasjonsvurdering mangelfull. Begrunnelsen i
formannskapets vedtak er svært knapp, og drøftelsen av de faktiske forholdene i saken knyttes
ikke opp mot hensynene bak den bestemmelse som det er aktuelt å dispensere fra, jf. i dette
tilfellet formålet bak arealbrukskategorien LNF i kommuneplanens arealdel. Det fremgår
heller ikke av begrunnelsen i vedtaket i hvilken grad formannskapet har vurdert, og tillagt
vekt, det forhold at både Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavdelingen og
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark som berørte statlige sektormyndigheter har gått i mot
dispensasjonssøknaden, og de momenter som her konkret anføres. Vi viser her også til at
administrasjonens saksframlegg, som innstilte på å avslå søknaden, nettopp beskriver
"motforestillingene" i høringsuttalelsene som vektige momenter i vurderingen.

Den mangelfulle begrunnelsen for vedtaket er en saksbehandlingsfeil som medfører at
Fylkesmannen ikke har grunnlag for å kunne ta stilling til om kommunen har tatt hensyn til
saklige og lovlige argumenter i dispensasjonsvurderingen. For å sikre en reell
toinstansbehandling av dispensasjonsspørsmålet, finner Fylkesmannen derfor å måtte sende
saken tilbake til kommunen for fornyet behandling.

Avslutningsvis vil vi også bemerke at punkt 2 i kommunens vedtak er svært misvisende.
Vedtaket gir her uttrykk for at kommunen kan utstede gammeerklæring, dvs. privatrettslig
samtykke til oppføring av gamme på eiendommen, for tiltaket. Det fremgår av sakens
dokumenter at det er FeFo som er grunneier for arealet, og det er da også bare FeFo som kan
utstede gammeerklæring for et slikt tiltak. Dersom kommunen bare sikter til at den "ønsker"
at saken nå skal oversendes FeFo til avgjørelse av om slikt samtykke skal gis, må dette gå
frem av vedtaket på en klarere måte, og ikke gi uttrykk for at en rettighet er skapt.
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Vi bemerker også at saksbehandlingen i denne saken synes uforholdsmessig lang fra
kommunens side, og vi ber om at saken nå prioriteres.

Klager har i brev av 13.12.2012 anført "usaklig forskjellsbehandling", ved at Fylkesmannen i
Finnmark i to andre navngitte tilfeller ikke har påklaget "at det ble gitt gammeerklæring". Når
det gjelder utstedelse av gammeerklæring viser vi til det som er sagt ovenfor. Videre
presiseres det at det er Tana kommunes vedtak som er gjenstand for klagebehandling, og at
Fylkesmaimen i Finnmarks prosessledende beslutning om å fremme klage ikke er en del av
saken for oss. Spørsmålet om likebehandling hos Fylkesmaimen i Finnmark må eventuelt tas
opp på selvstendig grunnlag.

På bakgrunn av ovenstående og med hjeminel i pb1 § 15 jf. delegasjonsfullmakt fra
Miljøverndepartementet, treffer Fylkesmannen følgende

VEDTAK:

Tana kommunes vedtak av 31.3.2011 oppheves. Saken oversendes kommunen for
fornyet behandling.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette
brev. Et nytt vedtak fra Målselv kommune vil kunne påklages på vanlig måte.

Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. fv1. §§
18 og 19.

Etter fullmakt

Jan-Pe er Andreassen
avdelingsdirektør

erg
fagansvarlig

Vedlegg 1: Tilleggsopplysninger overlevert i møte den 24.11.2011
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Vedlegg 2: Brev fra advokatfullmektig Tom Martin Bersvendsen.

Kopi m/vedlegg til:
Advokatselskapet Per A. Amundsen AS
Fvlkesmannen i Finnmark v/Miliøvernavd.

PB 298
Statens hus

S de 8 av 8

9711 LAKSELV
9815 VADSØ
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Kommentarer til sak 8/1 - Gamme ved Gähpatåvii, søknad om gammeerklæring og
tillatelse til gjenoppbygging av forfalt gamme

Det er flere uriktige saksopplysninger i formannskapets sak om gammen ved Gåhpatåv2i, men
vi vil bare ta opp de feilene i saksopplysningen som vi mener er av størst betydning. Saken
gjelder gammeerklæring og restaurering/gjenoppbygging. Vi har hele tiden understreket at
gammen ikke skal brukes til rekreasjon, men skal brukes i forbindelse med tradisjonell
utmarkshøsting.

I saken vises det til "den opprinnelige gammen" som tilhørte vår bestefar/oldefar. I samisk
tradisjon har gammer og også fiskevann gått i arv og tilhørt slekta. Det har med andre ord
vært en kontinuitet i bruken, og derfor blir det feil å snakke om "en opprinnelig gamme".

I motsetning til kommunens påstand om at de innkomne høringsuttalelsene har sterke mot-
forestillinger mot gammen, hevder vi det motsatte. Halvparten av de innkomne hørings-
uttalelsene er positive uttalelser for hverken Sametinget eller Finnmark fylkeskommune har
merknader til søknaden.

Til de to andre høringsinstansene, nemlig Fylkesmannen og reindriften har vi noen merk-
nader, og viser først til Fylkesmannen som bl.a. skriver følgende:

Fylkesmannen er på bakgrunn av at dette er et uberørt naturområde langt fra vei, og at en
tillatelse til gamme-/hyttebygging vil kunne få stor presedensvirkning, i mot at det gis
tillatelse i samsvar med søknaden. Tiltaket kommer etter Fylkesmannens vurdering i konflikt
med regionale og nasjonale natur- og miljøverninteresser.

Det er direkte feil av Fylkesmannen å hevde at våre tradisjonelle høstingsområder er uberørte.
På samme måte vil det være feil av Fylkesmannen å bruke presedensvirkning som argumen-
tasjon, fordi det ikke er snakk om nyoppføring i en uberørt natur. Det er derimot snakk om
restaurering av en gamme som har gått i arv over flere generasjoner. Både gammen og
området er blitt brukt og brukes til høsting slik som fiske og jakt. Fra Sirma til Gåhpatåv2i
/Miennajåvri har det gjennom flere generasjoner vært en barmarksløype som vi fremdeles
bruker i dag. Det er dermed ikke snakk om nytt naturinngrep, slik Fylkesmannen hevder.

Dernest hevder reindriften at tiltaket vil være til stor skade eller ulempe for dem pga. økt
menneskelig aktivitet i et vinterbeiteområde. Til dette vil vi si at på lik linje med reindriften,
har også fastboende rettigheter, jfr. ILO konvensjonen 169 som den norske stat har ratifisert.
Staten skal i følge konvensjonen bl.a. fremme full virkeliggjøring av urfolks sosiale, øko-
nomiske og kulturelle rettigheter med respekt for deres sosiale og kulturelle identitet, skikker
og tradisjoner.

Vi vil til slutt vise til at tradisjoner vedlikeholdes best ved at de er i bruk. Kunnskaper om
gammebygging vil ikke bestå, dersom folk ikke lenger får tillatelse til å renovere og bruke
gammer. I tillegg vil tradisjonelle kunnskaper om høsting av ressurser og vedlikehold av
områder forsvinne.

Skiippagurra, 26. mars 2011.

Med vennlig hilsen Torgrim 01 en og Kirsti Joks

(72
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Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

ADV0 KATS ELS KAP ET

PER A. AMUNDSEN

Deres ref.: Vår ref.:

09/00777 EMD (25) 1522/TMB

MOTTATT

0 1 jUL 2(110

Ansvarlig advokat:

Advokat Per A. Amundsen

VEDR. SØKNAD OM GAMMEERKLÆRING OG RESTAURERING  AV GAMME,
GAPPATJOGA GUVVAI GOAHTI, VED MIENNAJÅVRRIT - SØKERE TORGRIM
OLSEN OG KIRSTI JOKS

Vårt kontor representerer Torgrim Olsen og Kirsti Joks i ovenfor nevnte sak. Det vises
til tidligere korrespondanse i anledning saken.

Søknaden knytter seg til en gamme som er restaurert i 2005. Det dreier seg således
ikke om oppføring av ny gamme, men om restaurering/reparasjon av en eksisterende
gamme. Det vises til

Bilag nr. 1: Bilder tatt på gammeplassen, oktober 2005.

Bilag nr. 2: Erklæring om overtagelse av gamme, 29.03.97.

Besøksadresse Postadresse

Ame M. Holdens vei 2 Postboks 298
9700 Lakselv 9711 Lakselv

Telefon:
Telefaks:

Epost: tom@advokatselskap.no
I ntemett: www.advokatselskap.no

Organisasjonsnr.: 983 471 439 MVA

Driftskonto: 5082.06.83762
Klientkonto: 5082.06.83088

?3, / 1(3(\

ME DL EMMER 4 '11 Advokatforeningen

Dato:

29. juni 2010

Gammen var eid av brødrene Nilla og John Joks og ble overdratt av lengstlevende
John Joks til Idar Torgrim Olsen m.fl. ved erklæring av 29.03.97.

John Joks bekreftet ved sin underskrift at det har vært en gamme på stedet i flere
generasjoner. Gammen blir fremdeles benyttet i forbindelse med tradisjonell
utmarkshøstning. Det er svært viktig for dagens brukere at den tradisjonelle bruken
opprettholdes, slik at kunnskap om samisk kultur og levesett kan videreføres til
kommende generasjoner. Gammen viderefører også fastboende samers
byggetradisjoner for gammer i området.

Det søkes på denne bakgrunn om gammeerklæring for eksisterende gamme,
herunder også restaurering av eksisterende gamme. Vi kan ikke se at det finnes
forhold som skulle tilsi at gammeerklæring nektes.

Som særlige grunner for dispensasjon anføres hensynet til å ivareta den samiske
kultur og levesett, både i forhold til bruk av gammer og tradisjonsbasert
utmarkshøsting. Gammen skal ikke benyttes til fritidsbruk og rekreasjon, men i
forbindelse med jakt, fiske og annen tradisjonell utmarkshøstning. Det vises i den
forbindelse til
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Bilag nr. 3: Brev fra Torgrim Olsen og Kirsti Joks til Tana kommune, 17.07.2008

Ved vurderingen om det skal gis dispensasjon iht. plan- og bygningsloven, må det tas
hensyn til de særlige forpliktelser som offentlige myndigheter har overfor samer som
urfolk. Dispensasjonsvurderingen må ta hensyn til disse forpliktelsene slik de
fremkommer av Grunnloven § 110 a, FN-konvensjonen av 1966 art. 27 og ILO-
konvensjon nr. 169. Disse forpliktelsene må vurderes både hvor det søkes om
nyoppføring av gamme på gammel gammeplass, og gammeerklæring for en
eksisterende gamme, herunder også restaurering av eksisterende gamme.

For at den samiske kultur og levesett skal kunne bevares, må forholdene legges til
rette fra det offentlige. Dersom de fastboende samer skal kunne sikre og utvikle sin
kultur, er det nødvendig at en kan benytte naturen året rundt. Dette innebærer at en
må ha lov til å restaurere eldre og ødelagte gammer. Bruk av gammer og naturen er
en svært viktig del av den samiske kulturarv. Det er derfor svært viktig at kunnskap
om gammebruk og bruk av naturen videreføres til kommende generasjoner. Dersom
en er for restriktive i forhold til å gi dispensasjon iht. plan- og bygningsloven, vil viktig
kunnskap om gammer og forståelse av gammebruk falle bort. Dette vil igjen medføre
at kommende generasjoner får en redusert forståelse og tilhørlighet til fastboende
samers kultur.

Det må videre legges vekt på at søkerne har en sterk familietilknytning til
gammeplassen og området rundt, som har vært i familiens bruk gjennom flere
generasjoner. Søkerne ønsker å holde gammen i bruk slik at også kommende
generasjoner kan benytte den samme gammeplassen som deres foreldre,
besteforeldre og oldeforeldre i sin tid brukte, og videreføre familiens tradisjonelle bruk
av utmarksområdet rundt. Dispensasjonsvurderingen må ta hensyn til søkernes
interesse i å holde familiens arv og tradisjoner i hevd.

Det vises for øvrig til tidligere behandling av liknende saker. Det er gitt dispensasjon
for liknende gammer i området tidligere. Det ble blant annet gitt tillatelse til Mienna
utmarkslag for oppføring av en 12 m2 stor gamme på gnr. 8/1/2 ved Miennajåvrrit.
Hensynet til likebehandling tilsier at det bør gis tillatelse til omsøkt tiltak også i denne
sak.

Det anmodes på denne bakgrunn at Torgrim Olsen og Kirsti Joks innvilges
gammeerklæring og rett til restaurering av slektsgammen ved Gappatjohka.

Med vennlig hilsen

Tom Martin Bersvendsen
Advokatfullmektig

3  bilag

Kopi: kunde

PER A. AMUROSEN
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OVERTAGELSE AV GAMME

Jeg, John Joks født 11.07.1911 gir gammen som min far, Guvva Niillas eide. Som må restaureres
ved utlløpet av Gabbaljohka i Tana kommune til Agnar Charles Olsen født 07.02.58 og Idar
Torgrim Olsen født 17.01.56.(Guvva Niillas var oldefar til disse).

Polmak den 29.03.97

/ ,/ffizXj
14 (

Det bevitnes herved at underskriften er skrevet av John Joks.

og  -
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Tana kommune

9845 DEATNU

KORRIGERINGER AV OPPLYSNINGER OM GAHPATÅViI GAMMEN

Det vises til informasjonsskriv om garnmen etter befaring av Fjelltjenesten i Tana, dat.
6.2.2005.

I kommunens sakspapirer til Gahpatav2i gammen foreligger det et informasjonsnotat om
gammen som er skrevet på bakgrunn av en befaring gjort av Fjelltjenesten i Tana.
Beklageligvis er det en del opplysninger som ikke er riktige, og i den forbindelse har vi
følgende merknader til rapportens rubrikker:

0 1 snin er om antatt bruk i da
Gammen skal ikke brukes til rekreasjon, men skal brukes i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking, dvs. utmarkshøsting.

Etablering
Gamrnen er ikke etablert i 2005. Den er etablert for flere generasjoner siden. I den forbindelse
vises det også til vedlagte brev fra Finnmark jordsalgskontor, datert 9.9.2005.

Tille so 1 snin
Det virker som om det såes tvil om gammens eksistens. Vi vil imidlertid understreke at vi
ikke ville vært interessert i å restaurere andres gammer, men vi ønsker derimot å videreføre
våre forfedres tradisjoner, og også å videreføre disse til våre barn. Vedlagt følger en
bekreftelse om etableringen av gammen som personer i lokalområdet har underskrevet.

Vi synes det hadde vært naturlig at saksbehandleren i Tana kommune tok kontakt med
gammeeiere før de skrev en rapport om gammen, slik at feilopplysninger ikke følger med
saken. Derfor ber vi kommunen om å ta dette brevet til følge ved en videre saksbehandling av
Gahpatav2egoahti/gammen, og samtidig se bort i fra den foreliggende befaringsrapporten som
inneholder såpass mye feil.

Torgrim Olsen
Kontaktperson

Sirma, 17.07.2008

Kirsti Joks
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Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

Deres ref.:

ADVD KATS ELS KAP ET

PER A. AMUNDSEN

Vår ref.: Ansvarlig advokat: Dato:

1522/1"MB Advokat Per A. Amundsen 26. mai 2011

Bilag nr. 1: Kopi, brev av 20.04.2005, Ellen Olsen - Statskog SF

Besøksadresse Postadresse

Ame M. Holdens vei 2 Postboks 298
9700 Lakselv 9711 Lakselv

Telefon: 78 46 19 40
Telefaks: 78 46 19 41

Epost: tom@advokatselskap.no
I ntemett: www.advokatselskap.no

Organisasjonsnr.: 983 471 439 MVA

Driftskonto: 5082.06.83762
Klientkonto: 5082.06.83088

MEDIEMMER Advokatforeningen

VEDR. KLAGE FRA FYLKESMANNEN I FINNMARK OVER VEDTAK AV 31. MARS
2011, SAK NR. 27/2011

Advokatselskapet Per A. Amundsen AS representerer Torgrim Olsen og Kirsti Joks i
forbindelse med sak om gammeerklæring og restaurering av gamme i Gåhpathjohka,
Miennajåvrrit. Tana kommune fattet vedtak i saken den 31. mars 2011.
Fylkesmannen i Finnmark påklaget kommunens vedtak den 28. april 2011.

Vi kan ikke se at det er grunnlag for å omgjøre vedtaket. Vedtaket er i samsvar med
gjeldende rett, da det også er tatt hensyn til urfolks rettigheter etter ILO konvensjon
169.

Ad. Fylkesmannens klage
Sakens faktum
Fylkesmannen henviser i klagen til at det av saksdokumentene angivelig
fremkommer at gammen var helt nedfalt på midten av 1990-tallet. Det siteres fra
saksdokumentene at  "På begynnelsen av 1970-årene beskrives gammen ved
Gåhpatévzi som fremdeles synlig i en høyde på ca. 1 meter, altså nesten tilbake til
naturen. Alle spor forsvinner ikke fem til 2005".  Beskrivelsen er hentet fra et brev fra
Ellen Olsen til Statskog av 20.04.2005. Gammen som beskrives er imidlertid ikke den
gammen som er gjenoppbygd, men en steingamme som ligger i samme område. Det
fremlegges som

Det medfører ikke riktighet at gammen var helt nedfalt på midten av 90-tallet. Det er
således ikke tale om oppføring av ny gamme, men restaurering av en eksisterende
gamme som har gått i arv over flere generasjoner.

Fylkesmannen legger videre til grunn at "søknaden gjelder oppføring av ny
fritidsbebyggelse". Dette medfører imidlertid ikke riktighet. Som nevnt ovenfor er det
ikke tale om oppføring av ny bebyggelse. Det er dessuten ikke riktig å betegne
gammen som "fritidsbebyggelse". Gammen brukes i forbindelse med samisk
tradisjonell utmarkshøsting, slik som jakt, fiske og bærplukking. Det er ikke av
betydning hvorvidt søkerne har næringsinntekt fra slik tradisjonell utmarkshøsting.
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C3 KATBELSKAPCT

PER A. AMUNDMEN

Høstingen skjer hovedsakelig til eget bruk, slik det har vært vanlig og fremdeles
praktiseres i samiske områder.

Arealdis onerin
Fylkesmannen anfører i sin klage at gammen ligger i et uberørt naturområde.
Området rundt Gåhpatjohka, Miennajåvrrit, har imidlertid vært brukt til tradisjonell
samisk utmarkshøsting gjennom flere generasjoner. Restaurering av gammen vil
således ikke medføre økte inngrep i naturen i området.

Fylkesmannen viser også til en rekke stortingsmeldinger hvor det gis uttrykk for at
gjenværende inngrepsfrie naturområder skal tas vare på. Det er imidlertid ikke
nødvendigvis noen motstrid mellom hensynet til å ivareta eksisterende naturlandskap
og tradisjonell samisk bruk av naturområdene. Det vises til vedlegg til St.meld. nr. 42
(2000-2001) "Biologisk mangfold" hvor det blant annet uttrykkes:

"Samtidlg som arealkrevende næringer som reindrift, jordbruk, Aske og
utmarkshøsting kan forringe eller utgjøre press på det blologiske mangfoldet, er disse
bruksformene også avgjørende viktige for å opprettholde kulturlandskap i samvirke
med natufforhold som er grunnlaget for mye av det blologiske mangfoldet i samiske
bruksområder. Spesiell samisk kunnskap og tradisjonell bruk i næringsutøvelse må
vektlegges i arbeidet med å ivareta biologisk mangfold."

Tradisjonell kulturbasert bruk av naturen i de samiske områder er således ikke i
uoverensstemmelse med målet om å ivareta eksisterende naturlandskap.

Det eksisterer også en lukket barmarksløype som allerede er i bruk til ferdsel i
området. Det er ikke grunnlag for å tro at restaurering av gammen medfører noen
betydelig økt motorferdsel utenom det åpne løypenettet.

Særli e runner
Fylkesmannen betegner samisk tradisjon og kulturarv som irrelevant for denne
saken. Denne uttalelsen gir inntrykk av at Fylkesmannen har misforstått sin rolle som
offentlig organ i Finnmark. Fylkesmannen skal som statens representant i Finnmark
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp
på lokalt og regionalt nivå. Fylkesmannens uttalelser i denne saken gir imidlertid
gjenklang av en assimileringspolitikk som for lengst er offisielt skrinlagt. Det må
legges til grunn at Fylkesmannens uttalelser ikke er representative for Stortingets og
regjeringens gjeldende urfolkspolitikk.

Offentlige myndigheter er forpliktet gjennom norsk lov og internasjonale konvensjoner
til å til å ta hensyn til samenes rettigheter som urfolk. Dette innebærer at samenes
rettigheter også kan utgjøre særlige grunner til å dispensere fra plan- og
bygningsloven. Det kan ikke være tvil om at hensynet til samisk tradisjon og kulturarv
i visse tilfeller kan gi grunnlag for slik dispensasjon. Som anført i søknaden er det av
stor betydning for videreføringen av den samiske kulturarv at kunnskap om gammer
og gammebruk holdes levende. Gammen vil dessuten spille en rolle under utøvelsen
av tradisjonell utmarkshøsting i området. Av hensyn til sikring og utvikling av samisk
tradisjon og levesett, er det av avgjørende betydning at kunnskap om tradisjonell bruk
av naturen viderebringes til kommende generasjoner.

Konklusjon
På bakgrunn av det ovenfor kan vi ikke se at det finnes grunnlag for omgjøring av
kommunens vedtak av 31. mars 2011. Vedtaket går ikke på bekostning av hensynet
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PeR  A. AMUNDIeeN1

til bevaring av inngrepsfrie naturområder. Samtidig har kommunen ved vedtaket tatt
de nødvendige hensyn til samisk tradisjon og kultur, og således overholdt sitt ansvar i
forhold til sikring og videreutvikling av samisk kulturarv.

Det anmodes på bakgrunn av dette om at Tana kommune sitt vedtak av 31. mars
2011 i sak 27/2011 stadfestes.

"scLvennlig hilsen

fi(
Tom Martin Bersvendsen
Advokatfullmektig

Kopi: Ordfører Frank Martin Ingilæ
Varaordfører Hartvik Hansen
Torgrim Olsen, Leenastryket, 9700 Lakselv
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Torgrim Olsen
Lenastryket
9700 Kakselv

Tana kommune / Deanu gielda
Rådhusveien 3
9845 Tana

BEKREFTELSE PÅ NÆRINGSINNTEKT
Sak eksisterende gamme ved Gahppatjohka i Tana kommune.

Lakselv, 27. august 2012
Deres ref. 2011/897

Legger ved bekreftelse på næringsinntekt som MÅ legges ved PS sak 107/2012 som
saksopplysning. Dette er en dokumentasjon på at vi har næringsinntekt i forbindelse bruk
av gammen ved Gahppatjohka.
Beklager at dette ikke er sendt tidligere.

I saksopplysningene er ikke brevet som Ellen Olsen sendte 27. mai 2012 for rette opp
opplysningene i brev til Statsskog av 20. april 2005. Vedlegger kopi av denne også, da brevet
til Statsskog er tatt med.

Med hilsen

Torgrim Olsen
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Bekreftelse næringsinntekt, utmarksnæring 2011

K. S. Helena N. Orti, født 280160 og Idar Torgrim Olsen, født 170156 har
næringsinntekt, utmarksnæring på selvangivelse 2011 i Tana slik:

Idar Torgrim Olsen kr. 10 250,-
K. S. Helena N. Orti kr. 48 410,-

Har hatt enkeltmannsforetak siden 2002.

Skatt nord Hamrne est

f-G2-1-C12,1\

cL

(u- cio±tts,
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Ellen Olsen
Sirbmå
9845 Tana

Deanu gielda / Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

ko P

Vedrørende Gåhpatbuvri  /  gamme

Sirbmå, 2012-05-27

Viser til mitt brev av 20. april 2005 til Statsskog i Vadsø, hvor jeg omtaler noen gammer i
Miennajåvrrit området og Canasuovka.

Jeg må hermed presisere mine tidligere opplysninger, da saksdokumentene fra Tana
kommune vedrørende gammen tilhørende Torgrim Olsen og Kirsti Joks, og som
Fylkesmannen i Finnmark presiserer, om at gammen deres var nedfalt. Sitat: "På
begynnelsen av 1970-årene beskrives gammen ved Gåhpatåvzi som fremdeles synlig i en
høyde på ca. 1 meter, altså nesten tilbake til naturen".
Det var ikke i 1970-årene, men begynnelsen av 1980-årene.

Det meste i dette sitatet er hentet fra mitt brev til Statsskog av 20.04.2005; «altså tilbake til
naturen» er ikke mine ord. Jeg må presisere at denne beskrivelsen ikke omtaler gammen som
Torgrim Olsen og Kirsti Joks søker gammeerklæring på. Min beskrivelse gjelder en
steingamme (geadgebuvri) som er mot Miennajavrrit.

Jeg ber kommunen rette opp de feilaktige opplysningene om gammen til Torgrim Olsen og
Kirsti Joks. Denne er ikke den omtalte steingamme.

Med hilsen

CZ,224,,,
Ellen K. Olsen

Kopi: Advokat Per A. Amundsen
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21. Aug, 2012 22:29 Adv. Per A. Amundsen

Tana kommune

Telefaks: 78 92 53 09

Deres ref.:

2011/897

Per A. Amundsen
Advokat

ADVOKATS ELS KAP E  T

PER A. AMUNØISEN t

vennlig hilsen

Vårref.:

1522/PAA

Ansvadig advoket  Dato:
Advokat Per k Amundsen

Orgenbeelownr.:

Drinskorio:
Klergiconto:

MEDLEMMERY

21. august 2012

På grunn av ferietid både hos meg og mine kunder, har det ikke vært mulig å
gjennomgå retningslinjene, og hvilken betydning dette har for saken.

Jeg ber vennligst om Deres velvillige behandling og innvilgelse av
utsettelsessøknaden.

Nr. 8609 S. 1

BeeMoadresse Postadnmse

Ame M. Holdons vol 2 Postbaks 298
9700 Lakselv 9711 Laksolv

TelMon:
Tehreica:

Epost poreadvoketselekep.no
Internelt wmf.advolwit8Mskap.no

VEDR. NY BEHANDLING AV GAMMESAK — TORGRIM OLSEN OG KIRSTI JOKS

Det vises til at sak 2011/897 skal behandles i formannskapet på torsdag 23. august
2012.

983 471 439 MVA

5082.08.83782
5082.00.83088

Advokatforeningen

Idet det er kommet nye retningslinjer fra FEFO angående eksisterende kontraktsløse
byggverk i utmark, anmoder jeg om at saken utsettes til neste møte.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 026

Arkivsaksnr: 2011/147-9

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 119/2012 13.09.2012

Høringsuttalelse til regional planstrategi for Finnmark 2012-2015

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune har følgende uttalelser til regional planstrategi for Finnmark 20012-2015 etter 
innsatsområde:

Næringsutvikling i nord
Forslag til regional planstrategi har et sterkt fokus på et råvarebasert næringsliv (bergverk, olje 
og gass og primærnæringene) og i mindre grad fokus på kompetansebasert, kultur og 
kreativbasert næringsliv. Bergverk og energivirksomhet ser fremdeles ut til å ha et 
sysselsettingspotensial, mens primærnæringenes andel av sysselsetting avtar. Det savnes at 
fokus også vris på nye næringer og næringer som er i vekst. 

Det er et savn at planstrategien ikke har større fokus på entreprenørskap. Fokus i planen er i stor 
grad rettet mot det å være arbeidstaker og ikke arbeidsskaper. Det gjelder både innsatsområdene 
”næringsutvikling i nord” og ”kompetanse i nord”

Det er positivt at fylkeskommunen ønsker å ha fokus på sentrale drivkrefter som økt 
globalisering i forslag til planstrategi gjennom å ha strategier for internasjonalisering. Status til 
dette arbeidet bør vurderes hevet opp til regional plannivå.

Kompetanse i nord
Fokus i planen er i stor grad rettet mot det å være arbeidstaker og ikke arbeidsskaper. Det burde 
vært større fokus på entreprenørskap og sett i sammenheng med innsatsområdet 
”næringsutvikling i nord” med fokus på etablering av nye kunnskapsbaserte næringer/bedrifter 
eller kreative/kulturnæringer. Det positivt at innsatsområdet har fokus på det å rekruttere 
nødvendig kompetanse til Finnmark, men det savnes fokus på det å få høynet kompetansenivået 
i næringslivet. Dette bør knyttes til innsatsområdet ”Næringsutvikling i nord” og Regionalt 
utviklingsprogram. Kommunen slutter seg til de øvrige beskrivelsene av utfordringene.

Samferdsel og kommunikasjon i nord
Tana kommune har ingen bemerkning til utfordringer og planbehov innenfor dette 
innsatsområdet.
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Helse og miljø
Det savnes en mer utførlig beskrivelse og utfordringer med hensyn til klimautfordringer og 
planbehov innenfor dette området. Fylkeskommunen har fått overført oppgaver innenfor 
naturforvaltningen etter forvaltningsreformen. Finnmark er et stort ”utmarksfylke” hvor jakt, 
fiske og friluftsliv har stor betydning for tradisjonell kultur, trivsel og bolyst, samt for turisme.
Her er ikke planbehov vurdert og det er ikke skrevet noe om dette er relevant i forhold til en 
regional arealplan.

Deltakelse i videre planarbeid
Tana kommune har vurdert sin egen planleggingskapasitet som god nok i forhold til å oppfylle 
de forventningene om deltakelse i de regionale planprosessene som fylkeskommunen legger opp 
til i planstrategien. 

Saksopplysninger
Finnmark fylkeskommunen v/fylkestinget vedtok 13. juni å sende utkast til regional planstrategi 
ut på høring med høringsfrist 30. september 2012. 

Plan- og bygningsloven (pbl) av 2008 fastslår at fylkeskommunen skal vedta en regional 
planstrategi minst en gang i hver valgperiode og senest ett år etter konstituering av nytt 
fylkesting. Den regionale planstrategien prioriterer hvilke planer fylkeskommunen skal arbeide 
med de neste fire årene. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene legge den regionale 
planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i regionen. 

Den regionale planstrategien for betydning for flere aktører i Finnmark. Godkjenning ved 
kongelig resolusjon binder regionale statsetater til medvirkning i planarbeid, mens kommuner 
har både rett og plikt til å delta i utarbeidelse av planer som berører deres virke. Mange 
planforslag i den regionale planstrategien har forventninger til bred regional medvirkning både i 
planprosessen og i oppfølging av planene. Fylkeskommunen mener at det derfor er viktig at 
høringsinstansene vurderer sine ressurser og kapasitet til deltakelse i det foreslåtte planarbeidet 
og gir det til kjenne i høringsuttalelsen. I epost av 29. august har de presisert at de ønsker 
konkret innspill på:

- Er utfordringene planstrategien peker på de viktigste å samarbeide om de neste årene?
- Svarer planforslagene til utfordringene?
- Er planspørsmålene relevante, og er det andre planspørsmål de enkelte planene bør omhandle?
- Kan kommunen delta i planarbeidet?

Fylkeskommunen opererer med tre typer planer:

1. Regionale planer. 
Utarbeidets for hele eller deler av fylket. Følger prosesskravene i plan- og bygningsloven 
(pbl). Planprogram skal utarbeides. Det stilles krav til handlingsprogram som skal 
rulleres årlig. De regionale planene skal legges til grunn for kommunal planlegging og 
virksomhet i regionen (pbl § 8-2) (tilsvarer kommuneplan og kommunedelplaner).

2. Regionale strategidokumenter. 
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Skal avklare ønsket mål og retninger innenfor et valgt område. Utarbeidelse av 
dokumentene følger ikke prosesskravene i plan og bygningsloven. De kan betraktes som
et internt plan/strategidokument for fylkeskommunen (kommunen har ikke noe 
tilsvarende, men kommunens utmarksplan er kanskje det nærmeste). 

3. Temaplaner/virksomhetsplaner
Det er planer fylkeskommunen har og som gjelder kun fylkeskommunen egen 
virksomhet. Følger ikke bestemmelsene i plan- og bygningsloven (Tana kommune har 
eksempelvis boligplan og utmarksplan som temaplaner).

Satsingsområder i den regionale planstrategien:

A. Næringsutvikling i nord
B. Kompetanse i nord
C. Samferdsel og kommunikasjon i nord
D. Helse og miljø

Næringsutvikling i nord

Utfordringer

 sikre lokale og regionale ringvirkninger av olje og gass, mineral-, havbruks- og 
vindkraftressurser i Finnmark 

 sikre primærnæringene nye arbeidsplasser gjennom gode rammevilkår 
 styrke fiskerinæringen gjennom at tilstrekkelig mengde fersk fisk av høy kvalitet leveres 

til landanleggene 
 få til videreforedling basert på råstoff i fiskeri- og havbruksnæring 
 stimulere til økt satsing på vinterturisme i Finnmark, samt bidra til å utvikle 

kvalitetssikringssystemer for reiselivsnæringen i Finnmark 
 videreutvikle lokal leverandørindustri til petroleumsnæringen 
 sikre Finnmarks interesser gjennom utvikling av egen bergverksplan 
 sikre landbruket i Finnmark gjennom å videreføre arbeidet med en regional 

landbruksmelding 
 tilpasse lokalt til internasjonale drivkrefter, bl.a. gjennom å utvikle en plan for 

internasjonalt nærings- og kultursamarbeid, samt med vekt på økt nordkalottsamarbeid, 
samt bidra til utvikling av etiske retningslinjer for næringssamarbeid i nord, herunder 
over grensene i nordområdene. 

 utvikle en nordområdestrategi for Finnmark 
 legge til rette for at bruk av arealer i Finnmark bidrar til økt verdiskaping og nye 

arbeidsplasser og annen utvikling, f.eks gjennom arealplaner og ved å ta hensyn til 
primærnæringene i utbyggingssaker 

 fortsette å utvikle kulturnæringsarbeidsplasser i Finnmark 

Utfordringer fra andre satsingsområder som også knyttet til næring er hvordan vi skal: 
 styrke forsyningssikkerheten for elektrisk kraft ved utbygging av 420 KV-linje til 

Varangerbotn samt å sikre økt nettverkskapasitet for utbygging av vindkraft
 ytterligere styrke målrettet grensekryssende folk-til-folk samarbeidet i nord, bl.a. 

gjennom Barentssekretariatet 
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Planer

På regionalt nivå knyttes de viktigste planbehovene seg til olje- og gassindustri, mineraler, 
fiskeri og primærnæringer. Det er behov for å skape ringvirkninger av naturressursene, 
tilrettelegge for nyskaping og en lokal tilpasning til internasjonale drivkrefter. Fylkeskommunen 
ser også behov for å fokuseres på nordområdepolitikk og samarbeidsforbindelser over grensene. 

Regionalt utviklingsprogram (RUP) er et overordnet strategisk dokument som legger føringer 
for regionale bransjespesifikke strategier og for internasjonal satsing. RUP vil ha årlige 
handlingsplaner. 

For de neste fire årene så foreslår fylkeskommunen følgende regionale strategier:
 Regionalt utviklingsprogram (strategidokument). Rulleres. Oppstart 2013.

Aktuelle spørsmål:
o Nærings- og samfunnsutvikling gjennom verdiskaping og vekst
o Attraktivitet og konkurransedyktighet
o Nyskaping og innovasjon gjennom kompetanseheving og bedriftsrettet FoU
o Tilrettelegging for logistikk og infrastruktur
o Samarbeid på tvers av sektorer
o Omdømme
o Internasjonalisering og økt verdiskaping

 Energistrategier for Finnmark (strategidokument). Rulleres. Oppstart 2014.
 Fiskeri- og havbruksstrategi (strategidokument). Rulleres. Oppstart 2014.

I tillegg foreslås det en ny:
 Regional vindkraftplan. Under utarbeidelse. Ferdig 2012. 
 Internasjonale strategier (strategidokument). Oppstart 2014.
 Mineralstrategi. Oppstart 2013.
 Landsbruksstrategier for Finnmark (strategidokument). Oppstart 2012.

Kompetanse i nord

Formål er å gi ungdom konkurransegrunnlag i høyere utdanning og i et framtidig arbeidsmarked 
i Finnmark og for å sikre nærings- og samfunnsutviklingen i fylket. 

Overordnede utfordringer for kompetanse i nord er knyttet til hvordan vi skal: 
 sikre høy kvalitet i videregående skole i Finnmark 
 sikre samarbeid med kommunene om grunnopplæringen slik at flere elever fullfører og 

består videregående opplæring 
 sikre samarbeidet med næringslivet og kommunene slik at vi får opprettet flere 

praksisplasser og læreplasser 
 sikre samarbeidet og samhandlingen med næringslivet slik at ungdommene får økt kunnskap 

om næringsvirksomhet og framtidige arbeidskraftbehov i Finnmark 
 gi et helthetlig og desentralisert tilbud med høy kvalitet innenfor videregående opplæring 

gjennom trygge og forutsigbare rammebetingelser 
 samarbeide med kommunene og utdanningsinstitusjonene for å tilrettelegge for høyere 

utdanning til voksne der folk bor 
 bidra til å rekruttere nødvendig kompetanse til Finnmark 
 styrke forskning i og for Finnmark og å styrke forskningsnettverket i Finnmark med 

utgangspunkt i forskningsinstitusjonene i fylket 
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For dette innsatsområdet skal det utarbeides en helt ny

 Regional plan innen opplæring, kompetanse og forskning. Oppstart 2013.
Aktuelle spørsmål knyttes til:

 Se hele utdanningsløpet i sammenheng
 Knytte offentlige aktører og næringslivet tettere sammen gjennom 

regionalt samarbeid. 
 Rektruttering av lærere og elever
 Læreplasser
 Finansiering og organisering av tilbud.

Samferdsel og kommunikasjon i nord

Samferdsel og kommunikasjon er grunnlag for regional utvikling. Det påvirker både 
næringsutvikling, kompetanseutvikling og bosettingsmønster. Infrastrukturen må være enhetlig 
for å styrke og tilrettelegge for næringsutvikling. 

Overordnede utfordringer i samferdsel og kommunikasjon i nord er knyttet til hvordan vi skal: 
 tilrettelegge og styrke nødvendige flyruter, med rimelige priser i Finnmark 
 videreutvikle fibernettet i Finnmark 
 styrke forsyningssikkerheten for elektrisk kraft ved utbygging av 420 KV-linje til 

Varangerbotn samt å sikre økt nettverkskapasitet for utbygging av vindkraft 
 ytterligere styrke målrettet grensekryssende folk-til-folk samarbeidet i nord, bl.a. 

gjennom Barentssekretariatet 
 etablere fremtidsrettede havner, servicetjenester og infrastruktur for å betjene økt 

sjøtransport i nord 
 få en kraftig økning av statlige bevilgninger til nybygg, vedlikehold, trafikksikring og 

rassikring innenfor veisektoren 
 få etablert internasjonale transportårer, herunder jernbaneforbindelser til Finnmark 
 utvikle felles bo- og arbeidsmarkedsregioner i Finnmark 

Gjeldende plan på området er 

 Regional transportplan for Finnmark (rulleres). Oppstart 2012.

Helse og miljø

Formålet er å legge til rette for en utvikling som fremmer folkehelse og positiv 
samfunnsutvikling. Friskere mennesker som lever aktive gode liv er samfunnets viktigste 
ressurser.  

En god forvaltning av fylkets arealer vil sikre en bærekraftig regional utvikling. Behov for å ta 
mer areal i bruk, kan medføre større arealkonflikter mellom bruk, vernehensyn eller annen 
næringsaktivitet. Fylkeskommunen har et spesielt ansvar for å planlegge Finnmarks interesser i 
forhold til nasjonale krav og retningslinjer. Fylkeskommunen ønsker å samordne 
kunnskapsgrunnlaget fra kommuner og sektormyndigheter og utarbeide en langsiktig regional 
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plan for arealbruken. Det skal sikre ulike arealverdier og gi forutsigbarhet i arealplanleggingen. I 
tillegg er det grunn til å se på kjøpesenteretableringer og beredskap ved oljeforurensing.

Overordne utfordring i helse er knyttet til hvordan vi skal: 
 styrke folkehelsearbeidet, herunder gjennom samarbeid med kommunene 

Overordnede utfordringene i miljø er knyttet til hvordan vi skal: 
 bidra til bærekraftig håndtering av avfall og utslipp fra industri og næring 
 arbeide for miljøvennlig produksjon av energi, f.eks. gjennom vindmølleanlegg, 

tidevanns og bølgekraftsanlegg 
 legge til rette for internasjonalt samarbeid i nordområdene i samband med 

miljøovervåking, beredskap og aksjoner 

Utfordringer fra andre satsingsområder som også knyttet til miljø er hvordan vi skal: 
 legge til rette for at bruk av arealer i Finnmark bidrar til økt verdiskaping og nye 

arbeidsplasser og annen utvikling, f.eks gjennom arealplaner og ved å ta hensyn til 
primærnæringene bygningssaker 

Eksisterende planer på området:
 Tannhelseplan (temaplan). Rulleres. Oppstart 2013.

Ny planer på området:
 Folkehelseplan (regional strategidokument).  Oppstart 2013.
 Regional plan for arealutvikling. Oppstart 2013.
 Vannforvaltningsplan for vannregion Finnmark (regional plan). Under utarbeidelse.  

Ferdig 2015.
 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø. Under utarbeidelse. Ferdig 2013.

Regionale kulturstrategier
Kultur- og idrettslivet er mangfoldig og rikt. Det er få kulturinstitusjoner i fylket. Det er behov 
for gode møteplasser, infrastruktur for opplevelser, aktiviteter og idrett i Finnmark. Fylket må 
utvikles videre som flerkulturelt og internasjonalt fylke. 

 Regionalt strategidokument for kulturpolitikk

Følgende planer forlenges (videreføres)

 Strategiplan for samisk kompetanse i Finnmark fylkeskommune 2011-2014
 Energi og klimaplan for Finnmark fylkeskommune 2011-2015. Videreføres til 2016.

Følgende planer og strategidokumenter fases ut:

 Museumstrategier for Finnmark 2011-2015
 Strategier for den regionale bibliotekstjenesten 2005-2014
 Kompetent region 2008-2013. Plan for videregående opplæring.
 Strategisk plan for fagskoleutdanning i Finnmark 2011-2014
 Strategier for høyere utdanning og forskning i Finnmark 2011-2014
 Plan for kompetanseheving av pedagogisk personale 
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 Plan for opplæring innen kriminalomsorgen
 Plan for digital kompetanse
 Regional vannforvaltningsplan 2010-2015 (Tana, Neiden, Pasvik).

VURDERING
Næringsutvikling i nord
Forslag til regional planstrategi har et sterkt fokus på et råvarebasert næringsliv (bergverk, olje 
og gass og primærnæringene) og i mindre grad fokus på kompetansebasert, kultur og 
kreativbasert næringsliv. Bergverk og energivirksomhet ser fremdeles ut til å ha et 
sysselsettingspotensial, mens primærnæringenes andel av sysselsetting avtar. Det er positivt om 
noe fokus også vris på nye næringer og næringer som er i vekst. 

Det er et savn at planstrategien ikke har større fokus på entreprenørskap. Fokus i planen er i stor 
grad rettet mot det å være arbeidstaker og ikke arbeidsskaper. Det gjelder både innsatsområdene 
”næringsutvikling i nord” og ”kompetanse i nord”

Det er positivt at fylkeskommunen ønsker å ha fokus på sentrale drivkrefter som økt 
globalisering i forslag til planstrategi gjennom å ha strategier for internasjonalisering. Muligens 
burde statusen til dette arbeidet heves opp til regional plannivå.

Kompetanse i nord
Fokus i planen er i stor grad rettet mot det å være arbeidstaker og ikke arbeidsskaper. Det burde 
vært større fokus på entreprenørskap og sammenheng med innsatsområdet ”næringsutvikling i 
nord” med fokus på etablering av nye kunnskapsbaserte næringer/bedrifter eller 
kreative/kulturnæringer. Det positivt at innsatsområdet har fokus på det å rekruttere nødvendig 
kompetanse til Finnmark, men det savnes fokus på det å få høynet kompetansenivået i 
næringslivet. Dette bør knyttes til innsatsområdet ”Næringsutvikling i nord” og RUP. 
Kommunen slutter seg til de øvrige beskrivelsene av utfordringene.

Samferdsel og kommunikasjon i nord
Administrasjonen her ingen bemerkning til utfordringer og planbehov innenfor dette 
innsatsområdet.

Helse og miljø
Det savnes en mer utførlig beskrivelse og utfordringer med hensyn til klimautfordringer og 
planbehov innenfor dette området. Fylkeskommunen har fått overført oppgaver innenfor 
naturforvaltningen etter forvaltningsreformen. Finnmark er et stort ”utmarksfylke” hvor jakt, 
fiske og friluftsliv har stor betydning for tradisjonell kultur, trivsel og bolyst, samt for turisme.
Her er ikke planbehov vurdert og det er ikke skrevet noe om dette er relevant i forhold til en 
regional arealplan.

Regional planstrategiens konsekvenser for Tana kommunes planarbeid
Etter plan- og bygningsloven skal den regionale planstrategien legges til grunn for planarbeidet i 
Finnmark fylket. Regionale planer skal også legges til grunn for kommunal og statlig 
planlegging og virksomhet. Etter loven så er det først og fremst de planer med regional status 
som først og fremst kommunene må ta hensyn til i forhold til egen planlegging og egen 
virksomhet. Det gjelder følgende regionale planer:
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Næringsutvikling
 Regional vindkraftplan. Under utarbeidelse. Ferdig 2012. Kommunen har gitt 

høringsuttalelse til planen. 

Kompetanse
 Regional plan innen opplæring, kompetanse og forskning. Ny plan. Oppstart 2013 og 

sluttføres i 2014.

Samferdsel og kommunikasjon
 Regional transportplan for Finnmark (rulleres). Oppstart 2012 og ferdig i 2013.

Helse og miljø
 Regional plan for arealutvikling. Ny plan. Oppstart 2013 og ferdig i 2015.
 Vannforvaltningsplan for vannregion Finnmark (regional plan). Under utarbeidelse. 

Ferdig i 2015.
 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø. Under utarbeidelse. Ferdig i 2013.

De fleste av disse planene får betydning for kommunens videre planlegging. Tana kommune har 
lignende planer og som skal rulleres samtidig. Det gjelder trafikksikkerhetsplanen og arealdelen. 
Det er positivt om planprosessene lokalt blir kjørt samtidig eller aller helst litt før regional
planene, da kommunen kan bruke egen planprosess som innspill inn til regionalt nivå i stedet for 
at fylkeskommunens planlegging blir sterkt styrende for prosessene lokalt. 

Fylkeskommunens vannforvaltningsplan får betydning for flerbruksplanen for Tanavassdraget. 
En konsekvens at dette kan bli at flerbruksplanens formål innarbeides i den regionale 
vannforvaltningsplanen, og at kommunene ikke rullerer flerbruksplanen som selvstendig 
plandokument. Hvordan dette vil bli løst framover er uavklart, da saken avhenger av dialog med 
regionale myndigheter i Lappland. 

Fylkeskommunen har igangsatt arbeid med regional plan for kulturminner og kulturmiljø. 
Planarbeidet skal være ferdig i 2013. Kommunen har ikke en tilsvarende plan og har i 
planstrategien fastsatt utarbeidelse av en slik plan i perioden 2015-2019. 

Mer nytt er en regional plan innen opplæring, kompetanse og forskning. Kommunen har selv 
ikke en tilsvarende plan og har ikke planer om det. Fylkeskommunen skal starte med 
planarbeidet i 2013 og ferdigstille den i 2014. I den grad planen tar for seg grunnleggende 
opplæring, vil det berøre kommunen direkte. Ellers vil videregående skole og etterutdanning få 
betydning også lokalt. Det er en plan som kommunen bør ha oppmerksomhet på og bør
prioritere ressursbruk på. 

Så langt ser det ikke ut til at kommunen bør endre sin egen planstrategi i forhold til det som 
ligger i fylkeskommunens høringsutkast. Heller ser det så langt ikke ut til at kommunen bør 
omprioritere egen planleggingskapasitet i forhold til høringsutkastet. Tana kommune vurderer 
sin egen planleggingskapasitet som god nok i forhold til deltakelse i de regionale planprosessene 
som fylkeskommunen legger opp til i planstrategien. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: H30

Arkivsaksnr: 2009/335-19

Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 120/2012 13.09.2012

Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av utsettelsen

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Som følge av feil i anbudsprosessen for bygging av nytt omsorgssenter ble anbudsrunden avlyst 
av kommunen. Opprinnelig byggestart var planlagt til rett etter sommerferien ca 1. august. I 
økonomiplanen er det beregnet helårsvirkning for nytt omsorgssenter fra januar 2014. 

Som følge av feilen er prosjektet lyst ut på nytt, denne gangen i EØS-området. Byggestart er 
planlagt til 26. oktober inneværende år, med ferdigstillelse innen 7. februar 2014. Det er dermed 
mulig å ta i bruk nybygget ca 1. mars 2014.

Følgende økonomiske størrelser vurderes som vesentlige i denne sammenhengen:
 Mislykket anbudsprosess innebærer risiko for erstatning (negativ kontraktsinteresse) fra 

antatt entreprenør med eventuelt påfølgende regresskrav overfor ekstern rådgiver. Det er 
også en mulighet for at prisnivået i anbudene endres som følge av endret 
markedssituasjon. 

 Utsatt byggestart medfører 
o reduksjon i momskompensasjonen til bruk i driftsbudsjettet
o mulig økning i vintertillegget i anbudene
o forskyving av renter og avdrag til senere år

 Utsatt ferdigstillelse innebærer reduksjon i besparelser som følge av driftsendringer
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Vurdering
Mislykket anbudsprosess
Det nye anbudet er lyst ut i hele EØS-området. Grunnen til dette er at kalkylene denne gangen 
overstiger terskelverdien, slik at reglene i forskriftens del III kommer til anvendelse. Det 
innebærer internasjonal utlysing av anbudskonkurransen, noe lengre utlysingstid og forbud mot 
konkurranse med forhandlinger. 

At det er lyst ut ny anbudskonkurranse kan slå begge veier. Enkelte entreprenører vil kunne 
tenkes å øke anbudssummene, noen vil ha motiver for å redusere prisene for å posisjonere seg, 
mens andre igjen ikke vil gi nytt tilbud fordi ordreboka er fylt opp i løpet av tiden som er gått. 
Administrasjonen er også kontaktet av entreprenør(er) som ikke ga tilbud forrige gang. Det er 
ikke mulig å anslå noe beløp som fanger opp markedsendringene.

Det er i skrivende stund usikkert om den antatte entreprenøren vil fremme erstatningskrav på 
grunn av negativ kontraktsinteresse. Dersom det gjøres, vil administrasjonen vurdere krav om 
regress overfor ekstern rådgiver. Administrasjonen ønsker ikke i saksfremlegget å spekulere i 
eventuelle beløp.

Utsatt byggestart
En effekt i driftsregnskapet vil være en reduksjon i momskompensasjon fra investeringene. 
Dette er ikke et økonomisk tap, men må ses på som en utsatt mulighet. Momskompensasjon fra 
investeringer kan sammenlignes med låneopptak til driftsformål. 

Slik kommunens budsjett er laget, vil det allikevel fremgå som en tapt inntekt, og vil påvirke 
årsresultatet negativt.

I investeringstiltaket (7030: Heldøgns omsorgsboliger Tanabru) er det anslått at driftsregnskapet 
skulle tilføres 1,8 mill i momskompensasjon. Minimum 60% av momskompensasjonen skal 
tilbakeføres til investeringsregnskapet, noe som innebærer at 40% kan brukes i driftsregnskapet.
Dersom vi antar at det produseres for 5 mill i 2012 (nov/des) vil momskompensasjon til drift 
utgjøre 0,5 mill. Reduserte overføringer til driftsregnskapet vil da bli 1,3 mill i 2012.
Produksjonen i prosjektet vil i hovedsak være i 2013. Det antas at investeringene i 2013 vil øke 
med 10 mill. Det innebærer en økning i momskompensasjon til driftsregnskapet på en halv mill.

Utsatt byggestart vil innebære at grunnarbeidene foregår om vinteren. Det vil derfor kunne 
forventes et vintertillegg i anbudene i størrelsesorden inntil halv mill. 

Renter og avdrag vil forskyves til senere år. Dersom kontraktsbeløpet blir vesentlig endret, vil 
dette påvirke fremtidige renter og avdrag.

Utsatt gevinst av endringene
I økonomiplanen er det valgt tre tiltak som påvirker fremtidige utgifter og inntekter; nedleggelse 
av Austertana eldresenter, nedleggelse av Polmak sykehjem og drift av omsorgssenter Tana bru. 
Netto helårsvirkning av disse tre tiltakene (personale, bygningsdrift og renter/avdrag) er en 
besparelse på 4,3 mill. Nytt omsorgssenter kan tas i bruk to måneder senere enn planlagt, dette 
innebærer at 1/6-del av netto besparelse går tapt, tilsvarende 717 000 kr.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 231

Arkivsaksnr: 2012/2229-1

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 121/2012 13.09.2012

Feiegebyr 2011

Rådmannens forslag til vedtak
1. Formannskapet er tilfreds med at besparelsen i feieutgiftene er tilbakeført til abonnentene.
2. Fra og med regnskapsåret 2012 skal det utarbeides eget selvkostregnskap for feietjenesten.

Saksopplysninger
Kommunestyret fattet i sak 51/20112 følgende vedtak:
Kommunestyret er oppmerksom på at selvkostregnskapet ikke inkluderer den kommunale
feie - tjenesten. I regnskapsåret 2011 er tjenesten ikke utført i deler av kommunen.
Kommunen har likevel fakturert innbyggerne for feietjeneste i 2011. Kommunestyret
ber formannskapet fremme forslag på tiltak for å kompensere de som urettmessig har betalt
avgiften.

I budsjettet for 2012 er feiegebyret redusert med 25 % i forhold til 2011.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn har følgende formulering i § 7-3 Hyppighet
Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og 
bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år. 
Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og 
bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter 
behov og minst én gang hvert fjerde år.
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Vurdering
Tana kommune har ikke hatt ressurser til å gjennomføre kontroll i forkant for å vurdere behovet 
for feiing. Derfor har det vært lagt opp til å feie alle piper hvert kalenderår.
Kontroll av piper og ildsted hvert fjerde år i henhold til forskriften krever kvalifisert personell, 
dvs feier eller branningeniør. Det er vanskelig å vurdere ressursbruken på slikt arbeid, men for å 
få det til må vi ansette en person som har denne funksjonen i kombinasjon med andre gjøremål 
innen brann/tilsyn. Brannsjefen arbeider med et eventuelt samarbeid med nabokommunen som 
også vil omfatte feiing og tilsyn.
I 2011 maktet vi ikke å gjennomføre all planlagt feiing fordi feieren sluttet allerede i 
begynnelsen av august. Deler av Tanabru og østsiden av elva fikk ikke feiing. 
Selv om det ikke er ført eget selvkostregnskap for feietjenesten var rådmannen ved utarbeidelsen 
av budsjettforslaget for 2012 klar over at kommunen fikk en besparelse som medførte at 
feiingen gikk med overskudd. Overskuddet ble pløyd tilbake til abonnentene ved å redusere 
feiegebyret i 2012 med 25 %. Det vil si at besparelsen kom alle som betaler feiegebyr til gode, 
ikke bare de som ikke fikk feid sin pipe i 2011.
Andre varianter av fritak vil skape mye merarbeid, noe som i neste omgang medfører høyere 
feiegebyr. Ilagt gebyr må trekkes tilbake for samtlige, og grunnlaget for individuell 
gebyrlegging må utarbeides og kvalitetssikres før nye gebyr sendes ut. Spørsmålet om hvor 
langt et eventuelt gebyrfritak skal strekke seg vil dukke opp. Andre aktuelle problemstillinger 
som kan diskuteres er de som ikke er hjemme når feieren har varslet sin ankomst og heller ikke 
hadde satt opp stigen, eller de boligeiendommene som står ubebodd eller bare brukes deler av 
året.

Rådmannen mener at løsningen som ble valgt med å sette ned feiegebyret i 2012 på grunn av 
besparelsen i 2011 for pipeeierne som gruppe det som skaper minst ekstraarbeid. For 
regnskapsåret 2012 av bør det utarbeides eget selvkostregnskap for feietjenesten.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 400

Arkivsaksnr: 2012/1938-2

Saksbehandler: Vigdis Blien

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 15/2012 13.09.2012
Formannskapet 122/2012 13.09.2012

Invitasjon til å delta i programmet " sammen om en bedre kommune.”

Rådmannens forslag til vedtak

Tana kommune søker om opptak i programmet ”sammen om en bedre kommune” med oppstart i 
2013.

Saksopplysninger

Kommunal og regionaldepartementet har i brev datert 4.7.2012 invitert kommunene til 
deltakelse i programmet ”sammen om en bedre kommune”. Programmet er et samarbeid med 
KS, LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne. I 2011 ble 56 kommuner tatt opp i 
programmet. Hovedfokus med utviklingsprogrammet er sykefravær, kompetanse/rekruttering, 
heltid/deltid og omdømme.

I forbindelse med videreføring av programmet inviteres flere kommuner med oppstart i 2013. 
Hovedtema i programmet vil fremdeles være det samme, men kommunal og regionalministeren 
fremhever at 

”  departementet vil åpne for søknader som viser vilje til å tenke nytt og innovativt rundt    
programmets problemstillinger. Innovasjon og fornying vil være viktig for bærekraftige 
kommunale tjenester i fremtida. Det handler for eksempel om hvordan en organiserer 
tjenestene, bruk av ny teknologi og samarbeid med pårørende, frivillig sektor og andre.”

Programmet forutsetter at prosjektet bygger på et samarbeid mellom de folkevalgte, 
administrative ledere og de tillitsvalgte/medarbeiderne. Det tilbys tilgang på god kompetanse og 
ressursmiljø, økonomisk støtte til programmet med årlig tilskudd på kr 300.000 og et 
nettverkssamarbeid med andre kommuner. Programmet varer ut 2015. 
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Det vil bli valgt ut 50 nye kommuner for deltakelse i programmet i 2013 der følgende vil bli 
vektlagt:

 En begrunnelse for deltakelse i programmet gjennom en omtale av utfordringene og 
hvorfor det er viktig å løse disse utfordringene på kort og lang sikt.

 Klar og tydelig motivasjon og forankring hos alle parter 
(politisk/administrativt/tillitsvalgte).

 Tydelig interesse for utviklingsarbeid
 Søknader som legg vekt på innovasjon og nytenkning og er åpne for å nytte alternative 

metoder for å løse utfordringene
 Omtale av andre samarbeidspartnere det vil være nyttig å invitere inn, for eksempel 

organisasjoner, frivillige, innbyggere, næringsliv osv.

Organisering av arbeidet lokalt er det den enkelte kommune som bestemmer, men samarbeidet 
skal skje innenfor Hovedavtalen sine rammer og med god lokal forankring i arbeidet. I søknaden 
må det derfor fremgå hvordan samspillet mellom folkevalgte, ledere og 
medarbeidere/tillitsvalgte skal ivaretas. 

Vurdering

Kommunen har allerede erfaring med slike samarbeidsprosjekt bl.a. fra sykefraværsprosjektet.
Det kan her nevnes at på Kommunal og regionaldepartementets hjemmeside ”sammen om en 
bedre kommune” ligger det blant annet en link med film om Tana kommune og vårt arbeid med 
sykefravær med overskriften: ”samhandling lønner seg”.

KST vedtok for øvrig i sak 20/2012: ” Ber administrasjonen om å starte med plan for 
rekruttering av arbeidskraft innen utangen av 2013. Finansiering innvilges over neste års 
budsjett.

Hovedmålet med søknad om opptak i dette prosjektet må derfor være å ha fokus på strategisk 
kompetansestyring, systematisk kompetanseutvikling og positiv profilering av våre ansatte med 
riktig kompetanse i forhold til de løpende behov.

Vi er allerede i gang med arbeid som naturlig vil berøre et slikt program. Vi har bl.a. arbeidet en 
del med kompetanseutviklingsplan i pleie og omsorgssektoren der vi har sett på hvordan vi skal 
ta vare på og utvikle den kompetansen som våre ansatte allerede besitter.
Vi har også sett på hvordan rekruttere ny kompetanse, og hva vi trenger i fremtiden.

Dette er noe vi har startet med og som kan videreutvikles i et slikt program hvor vi bl.a. tilføres 
ressurser, kompetanse og nettverk.

Søknadsfrist for opptak i programmet er 30. september og forutsettes undertegnet av både 
ordfører og rådmann.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/2218-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 123/2012 13.09.2012
Kommunestyret 20.09.2012

Suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP)

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP) gjeldende fra dags 
dato for resten av kommunestyreperioden 2011-2015:

Som 1. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen H, V og FrP velges:
………………………………………………………………………..

Saksopplysninger
Kommunen er gjort kjent med at Eli Sabbasen (FrP) er flyttet fra kommunen. I samtale med 
Sabbasen opplyser hun at hun er flyttet til Sverige og har meldt flytting til landet. Denne 
flyttingen er i følge Sabbasen registrert 9. august 2012 i Sverige. Sabbasen har således tapt sin 
valgbarhet til å ha politiske verv. 

Sabbasen har følgende politiske verv:
- 3. varamedlem i kommunestyret for FrP
- 1. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen H, V og FrP. 

Det følger av kommunelovens § 14 om valgbarhet at;
1. Ved valg til 
 formannskap og fylkesutvalg
 faste utvalg
 kommunedelsutvalg
 kontrollutvalg
 kommuneråd og fylkesråd 
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 kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover
gjelder følgende regler:

a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til 
kommunestyre (…), og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som 
bosatt i vedkommende kommune (…). 

2. Den som har tapt sin stemmerett (…) for vedkommende kommune (…), er utelukket fra 
valg til også andre folkevalgte organer enn nevnt i nr. 1

Kommuneloven § 15 nr. 1 har bestemmelser om den som taper sin valgbarhet: 
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 

dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen (…) for to år 
eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

Kommuneloven § 16 nr. 2, 5-6 har videre bestemmelser om opprykk og nyvalg. 

2. Hvis medlemmer av kommunestyret (…) trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 
organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til (…) et annet folkevalgt organ 
valgt av kommunestyret (…)blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret (…) selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 
utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 
vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens 
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 
underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 
formannskapet (…) kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret (…), som velger 
vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg 
i henhold til nr. 5 siste punktum.

Det er derfor nødvendig å foreta suppleringsvalg etter Sabbasen. I følge delegasjonsreglement 
pkt. 3.9 er det formannskapet som innstiller til kommunestyret ved suppleringsvalg. Det skal 
her suppleres med nytt 1. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen H, V 
og FrP. Grupperingen utpeker selv den som skal rykke inn på den ledige plassen. Rådmannen 
minner om kjønnsbalansen. 

Grupperingen H, V og FrP har i Helse- og omsorgsutvalget har slik sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer 
1 Brynly Ballari – H 1 Eli Sabbasen – FrP
2 Monica Balto – V 2 Marit Johansen – H 

3 Arnt Pettersen – FrP 
4 Bjørn Breivik – H 

Når det gjelder kommunestyret så følger det av kommuneloven § 16 nr 2 at varamedlem nr. 4 
Ingar Eikeland i kommunestyret for FrP rykker opp en plass. Jf. valgloven § 14-2 nr 2 skal 
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valgstyret foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom ordfører finner 
dette nødvendig.

Vurdering

Side 67



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-42

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 124/2012 13.09.2012

Referatsaker/Orienteringer - FSK

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Økonomisjef, Sissel Saua, vil i møte gi en orientering/gjennomgang om funksjonaliteten i 
Arena. 

Det kan i tillegg bli gitt andre orienteringer. 

Vurdering
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RS 34/2012 Melding om at saksbehandling avsluttes - søknad om deling av

grunneiendom gbnr. 35/54 etter plan- og bygningsloven.
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