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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 01.11.2012
Tidspunkt: 10:00 – 15:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Randi Lille Medlem AP
Sandra 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

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Sissel Marie Saua Økonomisjef (PS 151/2012)
Frode Gundersen Sekretær

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________
Frank M. Ingilæ 
Ordfører
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 142/2012 Godkjenning av innkalling
PS 143/2012 Godkjenning av saksliste

PS 144/2012 Godkjenning av protokoll fra 18.10.2012
PS 145/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-

2016
2012/2386

PS 146/2012 Hovedplan avløp - endelig vedtak 2012/1941

PS 147/2012 Veiplan 2013-2016 inkl handlingsplan 2012/570
PS 148/2012 Revisjon av Reglement Kommunestyret 2012/2570

PS 149/2012 Revisjon av reglement for formannskapet 2012/2572
PS 150/2012 Revisjon av Reglement Hovedutvalgene 2012/2573

PS 151/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6

PS 142/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 142/2012 i Formannskapet - 01.11.2012 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 143/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 143/2012 i Formannskapet - 01.11.2012 

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

Saksliste godkjennes. 
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes. 

PS 144/2012 Godkjenning av protokoll fra 18.10.2012

Saksprotokoll saksnr. 144/2012 i Formannskapet - 01.11.2012 

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

Protokoll fra 18.10.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 18.10.2012 godkjennes.

PS 145/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

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 
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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.
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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.

PS 146/2012 Hovedplan avløp - endelig vedtak

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. 

PS 147/2012 Veiplan 2013-2016 inkl handlingsplan

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. 
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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.

PS 148/2012 Revisjon av Reglement Kommunestyret

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”.
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PS 149/2012 Revisjon av reglement for formannskapet

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.

PS 150/2012 Revisjon av Reglement Hovedutvalgene

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.

PS 151/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 151/2012 i Formannskapet - 01.11.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende orientering:
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Rådmann Jørn Aslaksen:
- Inngått forlik med Mads-Hus grunnen mislykket anbudsprosess. Kommunen skal 

forhandle regress med ByggeBistand.
- Lønnsforhandlinger Kap. 4 ferdig, og straks ferdig med Kap. 5 
- ERV – brev fra leverandøren om at de kommer til å legge ned systemet så fort som 

mulig

Økonomisjef, Sissel Saua:
- Orienterte om budsjettprosessen (dokumenter utdelt i møtet)

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP):
- Formannskapet setter opp møte tirsdag 13. november kl. 09:00 – Arbeidsmøte budsjett 

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Orienteringene tas til orientering. 


