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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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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 

������	



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 
0 formannskap og fylkesutvalg
0 faste utvalg
0 kommunedelsutvalg
0 kontrollutvalg
0 kommuneråd og fylkesråd 
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0 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
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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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