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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 13.09.2012
Tidspunkt: 10:25 – 15:15 

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Hege Tajana Pedersen Barnas representant 
Sandra Lille Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ansgar Aslaksen Sandra Lille Fe/Ol

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Frode Gundersen Sekretær 

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Frank M. Ingilæ (AP) 
Ordfører 
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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

PS 125/2012 Alleknjarg vannverk - tilleggsbevilgning 2011/1491

PS 115/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 115/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

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

Innkalling godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Enstemmig vedtatt. 
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PS 116/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 116/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

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

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:
PS 125/2012 Alleknjarg vannverk – tilleggsbevilgning

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:
PS 125/2012 Alleknjarg vannverk - tilleggsbevilgning

PS 117/2012 Godkjenning av protokoll fra 23.08.2012

Saksprotokoll saksnr. 117/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

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

Protokoll fra 23.08.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 23.08.2012 godkjennes.
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PS 118/2012 Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme - Søker: 
Torgrim Olsen og Kirsti Joks m.fl.

Saksprotokoll saksnr. 118/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Frank Ingilæ og Randi Lille og 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen og Ansgar Aslaksen:

1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til 
gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gáhpatjohka.

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

kulturbasert 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, bærplukking 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.

Viser her Utdrag av vedtak i Tana kommunes høringsuttalelse til Finnmarkseiendommen om 
gammebygging saksnr. 51/2012 av 15.03.2012

Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det
vært bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og
bærplukking eller også i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt 
inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. 
Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av 
naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å 
føre opp gammer i sine utmarksområder.

Tana kommune mener at det er viktig å opprettholde gammetradisjonene både med hensyn til
utformingen av byggene og høstingen av utmarka i Tana. De opprinnelige gammene var av en
slik utforming at det ikke burde være nødvendig å søke tillatelse for å oppføre disse. I dag er
disse byggverkene noe modernisert selv om de fortsatt er beskjedne byggverk. Kommunen har 
sett det nødvendig å lage retningslinjer for gammebygg i Tana, nettopp for at byggene skal være 
gammer og ikke hytter. Gammene er i prinsippet åpne for alle som ferdes i utmarka og utgjør 
dermed også en sikkerhet for alle som er ute i skog og mark.

Det må også i fremtiden være mulighet til å føre opp nye gammebygg i utmarka i Tana etter en 
grundig prosess. Dette ønsker vi at skal drøftes i forbindelse med rullering av kommuneplanens 
arealdel.

Offentlige myndigheter er forpliktet til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan
utøve og utvikle sin egen kultur. Dette følger både av Grunnloven § 110 a, FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater.

Fra Tana kommune sin side vil man påpeke at saken gjelder dispensasjon til gjenoppbygging, 
utbedring og restaurering av tidligere gamme i eksisterende bruksområde. Dette innebærer at 
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det ikke blir endring i forhold til tidligere tiders bruk av området. Tiltaket vil derfor ikke ha 
vesentlig betydning i forhold til verken; naturmangfoldsloven, reindrifta og eventuelle andre 
sektormyndigheter. I og med at gammene står åpne, så vil reindriftsutøvere også kunne benytte 
gamma når de er i området. Søkere har også ovenfor kommunen, etter første gangs behandling, 
dokumentert inntekter av utmarkshøsting som dermed også innbærer at søker kan komme under 
definisjonen stedbunden næring.

Viser og her til utdrag av Tana kommunes utmarksplan vedtatt i kommunestyret 21.06.2012

Det samiske ordet meahccásteapmi omhandler tilnærmet all utmarksbruk. Dette forholdet kan føre
til misforståelser om hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Hertil vil vi trekke frem
begrepet birgejupmi. Riseth, Solbakken og Kitti (2010) viser til at ”birgejupmi er en del av samisk
tradisjonell kunnskap og at den er knyttet til landskap, miljø og økologisk system og samfunnsmessig
utvikling av identitet. Begrepet birgejupmi dreier seg så om livsutkomme, men i et holistisk perspektiv
der det inngår både de økonomiske, sosiale, kunnskapsmessige og åndelige aspektene, samt
forståelse av en bærekraftig utnyttelse av naturressursene”.

”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og
tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid” (Asplan Viak 2009).

Tana kommune er uenig med fylkesmannens vurdering, om at denne saken vil få stor 
presedensvirkning. Kommunen fører en restriktiv linje i forhold til tillatelser for oppføring av 
gammebygg i utmark. I praksis har man kun gitt tillatelser til gjenoppbygging for å opprettholde 
de viktige tradisjoner gjennom generasjoner med høstinga av utmarka i Tana.

I forbindelse med rullering av kommunens arealplan vil gammebygg bli et viktig tema som man 
ønsker å drøfte. Tana kommune er i dag i tvil om hvilken lovhjemmel gammesaker skal 
behandles etter, fordi gammer ikke er nevnt i plan- og bygningsloven eller forskriftene til denne.

Tana kommune vil trekke frem noen momenter fra kommuneplanens arealdel 2002-13 pkt 
2.4.2.4 fremkommer det at “det i uminnelige tider har vært bygd gammer av stedegent materiale 
som krypinn i områder som er brukt til jakt, fiske og bærplukking eller i forbindelse med 
reindrift. Det er lange tradisjoner for gammebygging i Tana kommune. Tana kommune har 
imidlertid en prinsippiell holdning om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd 
med tradisjonell bruk av gammene. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at 
kommunen mener gammebygging har en plass”.

Dessuten har kommunen utarbeidet egne retningslinjer for gammebygg i utmark som vil hindre 
at man får ”private” hytter i det som fylkesmannen definerer som inngrepsfri natur, men i stedet
beskjedne torvkledde byggverk som er viktige for å kunne opprettholde viktige lokale 
tradisjoner med bruk av våre fornybare naturressurser. Kommunens retningslinjer for 
gammebygg et utformet nettopp slik for at man ønsker å ta vare på naturen på en god måte.

Tana kommune er kjent med at Finnmarkseiendommen har gjort vedtak i FeFo sak 36/2012 om 
behandling av gammer i utmark oppført før 1986. Praksisen de har vedtatt vil da også være 
gjeldende for denne gammen.

Når det gjelder motorferdsel i utmark så kan ikke kommunen se at dette tiltaket vil medføre til 
noe særlig økt aktivitet i området. Det går nå en åpen snøscooterløype fra Sirma som er i rimelig 
ski avstand til gammen. Om sommeren går det like i nærheten av gammen en allerede 
eksisterende barmarkstrase til Miennajávrrit for lokale brukere. 
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Kommunen mener også at hvis fylkesmannen i slike saker overstyrer lokaldemokratiet, så bryter 
man med ILO konvensjonen 169 som sier at myndighetene skal beskytte lokalbefolkningens 
muligheter for å opprettholde kulturen, økonomiske bæreevne og utvikling. Jfr. også 
Grunnlovens § 110 a og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27 (1996).

Kommunen mener at ”særlige grunner” kan anvendes i dette tilfellet. Søkerne er fastboende 
samer og har sterk familietilknytning til bruksområdet og gammen. 

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.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk fellesforslaget.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ og Randi 
Lille, Fe/Ol v/Hartvik Hansen og Ansgar Aslaksen, H v/Tone O. Kollstrøm, SP v/Fred Johnsen 
og FrP v/Rebeke Tapio:

1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til 
gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gáhpatjohka.

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

kulturbasert 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, bærplukking 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.

Viser her Utdrag av vedtak i Tana kommunes høringsuttalelse til Finnmarkseiendommen om 
gammebygging saksnr. 51/2012 av 15.03.2012

Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det
vært bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og
bærplukking eller også i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt 
inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. 
Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av 
naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å 
føre opp gammer i sine utmarksområder.

Tana kommune mener at det er viktig å opprettholde gammetradisjonene både med hensyn til
utformingen av byggene og høstingen av utmarka i Tana. De opprinnelige gammene var av en
slik utforming at det ikke burde være nødvendig å søke tillatelse for å oppføre disse. I dag er
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disse byggverkene noe modernisert selv om de fortsatt er beskjedne byggverk. Kommunen har 
sett det nødvendig å lage retningslinjer for gammebygg i Tana, nettopp for at byggene skal være 
gammer og ikke hytter. Gammene er i prinsippet åpne for alle som ferdes i utmarka og utgjør 
dermed også en sikkerhet for alle som er ute i skog og mark.

Det må også i fremtiden være mulighet til å føre opp nye gammebygg i utmarka i Tana etter en 
grundig prosess. Dette skal drøftes i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

Offentlige myndigheter er forpliktet til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan
utøve og utvikle sin egen kultur. Dette følger både av Grunnloven § 110 a, FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater.

Fra Tana kommune sin side vil man påpeke at saken gjelder dispensasjon til gjenoppbygging, 
utbedring og restaurering av eksisterende gamme i eksisterende bruksområde. Dette 
innebærer at det ikke blir endring i forhold til tidligere tiders bruk av området. Tiltaket vil derfor 
ikke ha vesentlig betydning i forhold til verken; naturmangfoldsloven, reindrifta og eventuelle 
andre sektormyndigheter. I og med at gammene står åpne, så vil reindriftsutøvere også kunne 
benytte gamma når de er i området. Søkere har også ovenfor kommunen, etter første gangs 
behandling, dokumentert inntekter av utmarkshøsting som dermed også innbærer at søker kan 
komme under definisjonen stedbunden næring.

Viser og her til utdrag av Tana kommunes utmarksplan vedtatt i kommunestyret 21.06.2012

Det samiske ordet meahccásteapmi omhandler tilnærmet all utmarksbruk. Dette forholdet kan føre
til misforståelser om hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Hertil vil vi trekke frem
begrepet birgejupmi. Riseth, Solbakken og Kitti (2010) viser til at ”birgejupmi er en del av samisk
tradisjonell kunnskap og at den er knyttet til landskap, miljø og økologisk system og samfunnsmessig
utvikling av identitet. Begrepet birgejupmi dreier seg så om livsutkomme, men i et holistisk perspektiv
der det inngår både de økonomiske, sosiale, kunnskapsmessige og åndelige aspektene, samt
forståelse av en bærekraftig utnyttelse av naturressursene”.

”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og
tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid” (Asplan Viak 2009).

Tana kommune er uenig med fylkesmannens vurdering, om at denne saken vil få stor 
presedensvirkning. Kommunen fører en restriktiv linje i forhold til tillatelser for oppføring av 
gammebygg i utmark. I praksis har man kun gitt tillatelser til gjenoppbygging for å opprettholde 
de viktige tradisjoner gjennom generasjoner med høstinga av utmarka i Tana.

I forbindelse med rullering av kommunens arealplan vil gammebygg bli et viktig tema som man
ønsker å drøfte. Tana kommune er i dag i tvil om hvilken lovhjemmel gammesaker skal 
behandles etter, fordi gammer ikke er nevnt i plan- og bygningsloven eller forskriftene til denne.

Tana kommune vil trekke frem noen momenter fra kommuneplanens arealdel 2002-13 pkt 
2.4.2.4 fremkommer det at “det i uminnelige tider har vært bygd gammer av stedegent materiale 
som krypinn i områder som er brukt til jakt, fiske og bærplukking eller i forbindelse med 
reindrift. Det er lange tradisjoner for gammebygging i Tana kommune. Tana kommune har 
imidlertid en prinsippiell holdning om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd 
med tradisjonell bruk av gammene. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at 
kommunen mener gammebygging har en plass”.
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Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for gammebygg i utmark som vil hindre at man 
får ”private” hytter i det som fylkesmannen definerer som inngrepsfri natur, men i stedet
beskjedne torvkledde byggverk som er viktige for å kunne opprettholde viktige lokale 
tradisjoner med bruk av våre fornybare naturressurser. Kommunens retningslinjer for 
gammebygg et utformet nettopp slik for at man ønsker å ta vare på naturen på en god måte.

Tana kommune er kjent med at Finnmarkseiendommen har gjort vedtak i FeFo sak 36/2012 om 
behandling av gammer i utmark oppført før 1986. Praksisen de har vedtatt vil da også være 
gjeldende for denne gammen.

Når det gjelder motorferdsel i utmark så kan ikke kommunen se at dette tiltaket vil medføre til 
noe særlig økt aktivitet i området. 

Kommunen mener også at hvis fylkesmannen i slike saker overstyrer lokaldemokratiet, så bryter 
man med ILO konvensjonen 169 som sier at myndighetene skal beskytte lokalbefolkningens 
muligheter for å opprettholde kulturen, økonomiske bæreevne og utvikling. Jfr. også 
Grunnlovens § 110 a og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27 (1996).

Kommunen mener at ”særlige grunner” kan anvendes i dette tilfellet. Søkerne er fastboende 
samer og har sterk familietilknytning til bruksområdet og gammen. 

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.

Advokatselskapet Per A. Amundsen A/S sitt skriv til kommunen av 29. mai 2012. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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

gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gáhpatjohka.
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

kulturbasert 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, bærplukking 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.
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Viser her Utdrag av vedtak i Tana kommunes høringsuttalelse til Finnmarkseiendommen om 
gammebygging saksnr. 51/2012 av 15.03.2012

Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det
vært bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og
bærplukking eller også i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt 
inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. 
Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av 
naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å 
føre opp gammer i sine utmarksområder.

Tana kommune mener at det er viktig å opprettholde gammetradisjonene både med hensyn til
utformingen av byggene og høstingen av utmarka i Tana. De opprinnelige gammene var av en
slik utforming at det ikke burde være nødvendig å søke tillatelse for å oppføre disse. I dag er
disse byggverkene noe modernisert selv om de fortsatt er beskjedne byggverk. Kommunen har 
sett det nødvendig å lage retningslinjer for gammebygg i Tana, nettopp for at byggene skal være 
gammer og ikke hytter. Gammene er i prinsippet åpne for alle som ferdes i utmarka og utgjør 
dermed også en sikkerhet for alle som er ute i skog og mark.

Det må også i fremtiden være mulighet til å føre opp nye gammebygg i utmarka i Tana etter en 
grundig prosess. Dette skal drøftes i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

Offentlige myndigheter er forpliktet til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan
utøve og utvikle sin egen kultur. Dette følger både av Grunnloven § 110 a, FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater.

Fra Tana kommune sin side vil man påpeke at saken gjelder dispensasjon til gjenoppbygging, 
utbedring og restaurering av eksisterende gamme i eksisterende bruksområde. Dette 
innebærer at det ikke blir endring i forhold til tidligere tiders bruk av området. Tiltaket vil derfor 
ikke ha vesentlig betydning i forhold til verken; naturmangfoldsloven, reindrifta og eventuelle 
andre sektormyndigheter. I og med at gammene står åpne, så vil reindriftsutøvere også kunne 
benytte gamma når de er i området. Søkere har også ovenfor kommunen, etter første gangs 
behandling, dokumentert inntekter av utmarkshøsting som dermed også innbærer at søker kan 
komme under definisjonen stedbunden næring.

Viser og her til utdrag av Tana kommunes utmarksplan vedtatt i kommunestyret 21.06.2012

Det samiske ordet meahccásteapmi omhandler tilnærmet all utmarksbruk. Dette forholdet kan føre
til misforståelser om hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Hertil vil vi trekke frem
begrepet birgejupmi. Riseth, Solbakken og Kitti (2010) viser til at ”birgejupmi er en del av samisk
tradisjonell kunnskap og at den er knyttet til landskap, miljø og økologisk system og samfunnsmessig
utvikling av identitet. Begrepet birgejupmi dreier seg så om livsutkomme, men i et holistisk perspektiv
der det inngår både de økonomiske, sosiale, kunnskapsmessige og åndelige aspektene, samt
forståelse av en bærekraftig utnyttelse av naturressursene”.

”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og
tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid” (Asplan Viak 2009).

Tana kommune er uenig med fylkesmannens vurdering, om at denne saken vil få stor 
presedensvirkning. Kommunen fører en restriktiv linje i forhold til tillatelser for oppføring av 
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gammebygg i utmark. I praksis har man kun gitt tillatelser til gjenoppbygging for å opprettholde 
de viktige tradisjoner gjennom generasjoner med høstinga av utmarka i Tana.

I forbindelse med rullering av kommunens arealplan vil gammebygg bli et viktig tema som man 
ønsker å drøfte. Tana kommune er i dag i tvil om hvilken lovhjemmel gammesaker skal 
behandles etter, fordi gammer ikke er nevnt i plan- og bygningsloven eller forskriftene til denne.

Tana kommune vil trekke frem noen momenter fra kommuneplanens arealdel 2002-13 pkt 
2.4.2.4 fremkommer det at “det i uminnelige tider har vært bygd gammer av stedegent materiale 
som krypinn i områder som er brukt til jakt, fiske og bærplukking eller i forbindelse med 
reindrift. Det er lange tradisjoner for gammebygging i Tana kommune. Tana kommune har 
imidlertid en prinsippiell holdning om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd 
med tradisjonell bruk av gammene. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at 
kommunen mener gammebygging har en plass”.

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for gammebygg i utmark som vil hindre at man 
får ”private” hytter i det som fylkesmannen definerer som inngrepsfri natur, men i stedet
beskjedne torvkledde byggverk som er viktige for å kunne opprettholde viktige lokale 
tradisjoner med bruk av våre fornybare naturressurser. Kommunens retningslinjer for 
gammebygg et utformet nettopp slik for at man ønsker å ta vare på naturen på en god måte.

Tana kommune er kjent med at Finnmarkseiendommen har gjort vedtak i FeFo sak 36/2012 om 
behandling av gammer i utmark oppført før 1986. Praksisen de har vedtatt vil da også være 
gjeldende for denne gammen.

Når det gjelder motorferdsel i utmark så kan ikke kommunen se at dette tiltaket vil medføre til 
noe særlig økt aktivitet i området. 

Kommunen mener også at hvis fylkesmannen i slike saker overstyrer lokaldemokratiet, så bryter 
man med ILO konvensjonen 169 som sier at myndighetene skal beskytte lokalbefolkningens 
muligheter for å opprettholde kulturen, økonomiske bæreevne og utvikling. Jfr. også 
Grunnlovens § 110 a og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27 (1996).

Kommunen mener at ”særlige grunner” kan anvendes i dette tilfellet. Søkerne er fastboende 
samer og har sterk familietilknytning til bruksområdet og gammen. 

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.

Advokatselskapet Per A. Amundsen A/S sitt skriv til kommunen av 29. mai 2012. 
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PS 119/2012 Høringsuttalelse til regional planstrategi for Finnmark 2012-
2015

Saksprotokoll saksnr. 119/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

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

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.

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. 
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

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.

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
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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. 

PS 120/2012 Nytt omsorgssenter - økonomiske konsekvenser av utsettelsen

Saksprotokoll saksnr. 120/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

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

Saken tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saken tas til orientering.

PS 121/2012 Feigebyr 2011

Saksprotokoll saksnr. 121/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

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

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.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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

Saksprotokoll saksnr. 122/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet administrasjonsutvalgets innstilling:

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

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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

PS 123/2012 Suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP)

Saksprotokoll saksnr. 123/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

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

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:
………………………………………………………………………..

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP) gjeldende fra dags 
dato for resten av kommunestyreperioden 2011-2015:
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Som 1. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen H, V og FrP velges:
………………………………………………………………………..

PS 124/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 124/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsak:

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

Referatsaken tas til orientering.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- Intensjonsavtale med Tana Fiskeforvaltning om Polmak skole.
- Øst Finnmark kompetansesenter: Sør-Varanger kompetansesenter utfører driftsoppgaver 

ut året.
- Om nyvalgt ungdomsrådet. Fire fra rådet skal på ungdomskonferanse til Honningsvåg og 

trenger en voksenkontakt som kan være med.

Rebeke Tapio (FrP) ba administrasjonen om en gjennomgang av habilitetsreglene. 
Ass.rådmann Kjell Nilssen ga formannskapet en orienterte om habilitetsreglene.

Fred Johnsen (SP): 
- Stilte spørsmål om muligheten for at fiskere kan sette opp ny fiskehjell i Torhop etter at 

den gamle raste sammen i vår. 
- Orienterte om møte med Elkem i Austertana hvor ordfører og Helga Pedersen deltok. 

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsaken og orienteringene tas til orientering. 
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RS 34/2012 Melding om at saksbehandling avsluttes - søknad om deling av 
grunneiendom gbnr. 35/54 etter plan- og bygningsloven.

PS 125/2012 Alleknjarg vannverk - tillegsbevilgning

Saksprotokoll saksnr. 125/2012 i Formannskapet - 13.09.2012 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 12.09.2012. Utdelt i møtet. 

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

1. Kommunestyret er tilfreds med det arbeidet som pågår for å sikre vannkvaliteten for 
abonnentene i Alleknjarg og Polmak.

2. Det tilleggsbevilges kr 300 000 til prosjektet Alleknjarg vannverk-sammenkobling med 
Lismajavri vannverk slik at det også kan gjennomføres styrt boring for vannledning under 
Polmak elva.

3. Bevilgningen dekkes av låneopptak.
4. Videre arbeid med sammenkobling av vannledningsnettene i Alleknjarg og Polmak 

innarbeides i økonomiplanen.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret er tilfreds med det arbeidet som pågår for å sikre vannkvaliteten for 

abonnentene i Alleknjarg og Polmak.
2. Det tilleggsbevilges kr 300 000 til prosjektet Alleknjarg vannverk-sammenkobling med 

Lismajavri vannverk slik at det også kan gjennomføres styrt boring for vannledning under 
Polmak elva.

3. Bevilgningen dekkes av låneopptak.
4. Videre arbeid med sammenkobling av vannledningsnettene i Alleknjarg og Polmak 

innarbeides i økonomiplanen.


