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Saksprotokoll saksnr. 145/2012 i Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:  

 

Gamme og bygg i utmark 

 

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 hvor det 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. Kommunen har 

imidlertid en prinsippiell holdning om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd 

med tradisjonell bruk av gammene. Det er i den tradisjonelle utmarksbruken at kommunen 

mener gammebygging har sin plass”. 

 

Gammer er beskjedne torvkledde byggverk som er en forutsetning 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 viser og til vedtak i FeFo sak 36/2012 om behandling av gammer i utmark 

oppført før 1986.  

 

Kommunen mener og at ILO konvensjonen 169 er førende for regionale og sentrale 

myndigheter og 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 slike tilfeller hvor en ønsker å utbedre, 

gjenoppbygge og eller bygge en ny jakt og fiskegamme.  

 

 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:  

 

Ønsker følgende momenter redigert inn i kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 

 Tana er et samfunn som er positiv til det flerspråklige som samisk og norsk. Kommunen 

vil og være positiv til de andre innflytteres språk og kultur. 

 Side 18 under Retningslinjer (strategier) for å nå målet. 2. kulepunkt endring stryke ”og 

urørte naturområder” som erstattes med ”og lite berørte områder,” 

 Side 34 Gamme og bygg i utmark. Eget vedlegg.  

 Side 36 Nytt kulepunkt til Forvaltning av utmark og naturressurser.  

Kommunen vil i samarbeid med FeFo, Sametinget, Fylkeskommunen og bygdelagene 

gjøre mindre utbedringer av våre barmarksløyper. Det må gjøres en behovsvurdering for 

å gjøre utbedringene slik at natur og miljø skånes best mulig slik at kjøresporene ikke 

utvides i bredde.  

 Side 32 – 4.4 Styrke Bygdene. Stryke siste avsnitt slik det framkommer her, 

 

 



 

 

Forslagene fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling.  

 

 

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

innstilling: 

 

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens 

handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016. 

 

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 

kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 

som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens 

handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016. 

 

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 

kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 

som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen. 

 

 



Saksprotokoll saksnr. 71/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012  

Behandling 

Liz Utsi (AP) søkte om permisjon før behandling av denne sak. Permisjonssøknaden ble 

innvilget før behandling av denne sak kl. 14.15. 

 

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som OKUs innstilling:  

 

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens 

handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016. 

 

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 

kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 

som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens 

handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016. 

 

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 

kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 

som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen. 

 

 

 



Saksprotokoll saksnr. 62/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012  

Behandling 

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som OKUs innstilling:  

 

Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 

2016. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 

2016. 

 

 

 



Saksprotokoll saksnr. 63/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012  

Behandling 

Ellen K. Saba (H) stilte spørsmål om hun var inhabil til å være med på behandling av saken, 

siden hun er nestleder i Idrettsrådet. OKU drøftet spørsmålet fra Elle K. Saba, og konkluderte 

med at hun ikke var inhabil til å være med på behandling av saken. 

 

Liz Utsi (AP) fremmet følgende forslag: 

OKU støtter Idrettsrådets forslag (anbefaling):  

 

Ordinære anlegg 

1. Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

2. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad) 

3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (ny søknad) 

4. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (ny søknad) 

5. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

6. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

7. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

8. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

9. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad) 

10. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad) 

 

Nærmiljøanlegg 

1. Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad) 

3. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad) 

4. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (ny søknad) 

 

 

Matti Sipinen (AP) fremmet følgende forslag: 

Elektroniske skiver for skytebane er også aktivitet for handikappede under helsesportsuka i Tana 

og bør da være høyt opp. 

 

Matti  Sipinen (AP) trakk forslaget sitt, og fremmet nytt forslag som lyder som følger: 

 
1. Miniatyrskytebane 

2. Kunstgressbane 

3. Rulleski 

4. Rulleski 

5. Dressurbane 

6. Elektroniske skriver for 100 m 

7. Elektroniske skiver for 200 m 

8. Dressurbane 

9. Lysanlegg 

10. Sprangbane 

 

 

Votering 

Det ble foretatt følgende votering. 

Forslaget fra Liz Utsi (AP) ble satt opp mot forslaget fra Matti Sipinen (AP): 

Forslaget til Liz Utsi (AP) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme for Matti Sipinens forslag. 



 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

OKU støtter Idrettsrådets forslag (anbefaling):  

 

Ordinære anlegg 

1. Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

2. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad) 

3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (ny søknad) 

4. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (ny søknad) 

5. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

6. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

7. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

8. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

9. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad) 

10. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad) 

 

Nærmiljøanlegg 

1. Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad) 

3. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad) 

4. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (ny søknad) 

 

 

 



Saksprotokoll saksnr. 147/2012 i Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling 

Saksframlegg og vedlegg er endret etter av innkallingen var sendt. Nytt endret saksframlegg 

utdelt i møtet.  

 

 

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

innstilling: 

 

Det vises til fremlagte Veiplan for perioden 2013-2016 inkludert handlingsplanen for 

investeringstiltak og driftstiltak. 

Veiplanen med handlingsplaner vedtas. 

Handlingsplanen rulleres hvert år før budsjettet behandles. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Det vises til fremlagte Veiplan for perioden 2013-2016 inkludert handlingsplanen for 

investeringstiltak og driftstiltak. 

Veiplanen med handlingsplaner vedtas. 

Handlingsplanen rulleres hvert år før budsjettet behandles. 

 

 



Saksprotokoll saksnr. 146/2012 i Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling 

Saksframlegg og vedlegg er endret etter av innkallingen var sendt. Nytt endret saksframlegg og 

vedlegg utdelt i møtet.  

 

 

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

innstilling: 

 

Fremlagte forslag til Hovedplan avløp for perioden 2013-2018 vedtas.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Fremlagte forslag til Hovedplan avløp for perioden 2013-2018 vedtas.  

 

 



Saksprotokoll saksnr. 148/2012 i Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling 

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

 

Reglement for kommunestyret vedtas slik det foreligger med følgende endring: 

 

§ 1 (under permisjon) – siste setning endres slik: ”Slik søknad avgjøres av kommunestyret”. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Reglement for kommunestyret vedtas slik det foreligger med følgende endring: 

 

§ 1 (under permisjon) – siste setning endres slik: ”Slik søknad avgjøres av kommunestyret”. 

 

 



Saksprotokoll saksnr. 149/2012 i Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling 

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

innstilling: 

 

Reglement for formannskapet vedtas slik det foreligger. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Reglement for formannskapet vedtas slik det foreligger. 

 

 



Saksprotokoll saksnr. 150/2012 i Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling 

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

innstilling: 

 

Reglement for hovedutvalgene vedtas slik det foreligger. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Reglement for hovedutvalgene vedtas slik det foreligger. 

 

 


