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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 29.11.2012
Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

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
Tone O. Kollstrøm (H) ble innvilget permisjon under behandling av PS 155/2012, fra kl. 11:30. 
Kollstrøm tiltrådte møtet kl. 12:00 etter permisjon under behandling av PS 158/2012.

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
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 152/2012 Godkjenning av innkalling
PS 153/2012 Godkjenning av saksliste

PS 154/2012 Godkjenning av protokoll fra 01.11.2012
PS 155/2012 Detaljregulering for E6 Tana bru: Vurdering av 

planforslag
2007/564

PS 156/2012 Klagebehandling - formannskapets vedtak i sak 
48/2011 gamme ved Njárgájávri.

2011/2295

PS 157/2012 Søknad om deling av grunneiendom gnr 30 bnr 6 -
jordlovsbehandling

2012/2410

PS 158/2012 30/6 - fradeling av parsell etter plan- og 
bygningsloven.

2011/2856

PS 159/2012 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016 2012/2228

PS 160/2012 Eiermelding for Tana kommune 2013 2012/2499
PS 161/2012 Møteplan 2013 2012/2706

PS 162/2012 Klage på plassering av bølgedemper i Torhop havn 2010/569
PS 163/2012 Søknad om dekking av hall-leie i ridehallen for 

medlemmer under 18 år
2012/2731

PS 164/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6

PS 165/2012 Uttalelse - Tana videregående skole og LOSA i 
Finnmark må bestå

PS 166/2012 Uttalelse - DPS Tana
PS 167/2012 Utviklingsprosjekt Xledger kommune 2012/2835

PS 152/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr.152/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Innkalling utsendt 21.11.2012.

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 153/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 153/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

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

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:

PS 165/2012 Uttalelse - Tana videregående skole og LOSA i Finnmark må bestå

PS 166/2012 Uttalelse - DPS Tana
PS 167/2012 Utviklingsprosjekt Xledger kommune

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:

PS 165/2012 Uttalelse - Tana videregående skole og LOSA i Finnmark må bestå

PS 166/2012 Uttalelse - DPS Tana
PS 167/2012 Utviklingsprosjekt Xledger kommune

PS 154/2012 Godkjenning av protokoll fra 01.11.2012

Saksprotokoll saksnr. 154/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

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

Protokoll fra 01.11.2012 godkjennes.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 01.11.2012 godkjennes.

PS 155/2012 Detaljregulering for E6 Tana bru: Vurdering av planforslag

Saksprotokoll saksnr. 155/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Tone O. Kollstrøm (H) ble innvilget permisjon under behandling av saken, fra kl. 11:30. 

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

Tana kommune er tilfreds med at det nå foreligger et planforslag til Detaljregulering for E6 
Tana bru, som er lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget har vært gjennom en omfattende 
prosess, der kommunen har vært sterkt involvert. Merknadene og synspunktene kommunen har 
fremført i planprosessen er fulgt opp i planarbeidet. Planforslaget ivaretar interessene til Tana 
kommune på en god måte, og kommunen har ingen ytterligere merknader til planforslaget. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:

1. Eksisterende bru rives ikke og kan være til alternativ bruk ved arrangementer eller til 
annen samfunnsnyttig bruk i kommunen

2. Dersom kommunen tvinges til å rive eksisterende bru skal den flyttes oppover dalen 
alternativt til Buolmásuolu/Polmakholmen eller Fanasgieddi/ Hillágurra for videre 
samfunnsnyttig bruk.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tillegg til sitt forslag:

Punkt 3 – Det må og utredes om det er mulig å flytte E6 sør for Sieddajohka nærmere Varanger 
Krafts bygning slik at det blir mer ledig areal oppå elvemelen. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk sitt forslag m/tillegg:

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:
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1. Eksisterende bru bør ikke rives og kan være til alternativ bruk ved arrangementer eller til 
annen samfunnsnyttig bruk i kommunesentret. 

2. Dersom eksisterende bru likevel må rives vil kommunen be om at det utredes om den 
alternativt kan flyttes en annen plass i elvedalen for videre samfunnsnyttig bruk. 
Eventuelle flyttekostnader må og utredes og hvordan brua eventuelt praktisk kan flyttes 
til en annen plass. 

Forslag fra Fe/O l v/Hartvik oversendes Vegvesenet uten realitetsbehandling. 

Votering
Forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Fe/Ol oversendes Vegvesenet: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana kommune er tilfreds med at det nå foreligger et planforslag til Detaljregulering for E6 
Tana bru, som er lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget har vært gjennom en omfattende 
prosess, der kommunen har vært sterkt involvert. Merknadene og synspunktene kommunen har 
fremført i planprosessen er fulgt opp i planarbeidet. Planforslaget ivaretar interessene til Tana 
kommune på en god måte, og kommunen har ingen ytterligere merknader til planforslaget. 

Forslag fra Fe/O l oversendes Vegvesenet uten realitetsbehandling.

PS 156/2012 Klagebehandling - formannskapets vedtak i sak 48/2011 gamme 
ved Njárgájávri.

Saksprotokoll saksnr. 156/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Rådmannens forlag til vedtak:

Alt. 1:
Tana kommune omgjør sitt vedtak av 07.06.2012, saksnr. 89/2012.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93, første ledd bokstav a, avslår Tana kommune
søknaden om gjenoppbygging av gamme ved Njárgajávri, jf. plan- og bygningslovens § 20-6.

Begrunnelse:
Den omsøkte gammetomta ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF - område) der det ikke tillates bygging eller fradeling
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dersom det ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring. Oppføring av gamme i det aktuelle 
området vil virke privatiserende og være negativt for eksisterende brukere av området, natur- og 
friluftslivsinteressene.
Kommunen finner ingen særlige grunner etter plan- og bygningslovens (1985) § 7 som kan gi 
grunnlag for å innvilge søknad om dispensasjon.

Alt. 2:
Tana kommune opprettholder sitt vedtak av 07.06.2012, saksnr. 89/2012.

Begrunnelse:
Det er ikke fremkommet opplysninger i klagene som begrunner nødvendig omgjøring av 
vedtaket. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag:

Tillegg til begrunnelse etter 1. setning, ny setning: 

Reinbeitedistrikt 7 har kun akseptert tildelt plassering for gammebygninga. 

Votering
Ordfører satt alt. 1 og alt. 2 i rådmannens forslag til vedtak opp mot hverandre: Alt. 2 
enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra Fe/Ol: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune opprettholder sitt vedtak av 07.06.2012, saksnr. 89/2012.

Begrunnelse:
Det er ikke fremkommet opplysninger i klagene som begrunner nødvendig omgjøring av 
vedtaket. Reinbeitedistrikt 7 har kun akseptert tildelt plassering for gammebygninga. 

PS 157/2012 Søknad om deling av grunneiendom gnr 30 bnr 6 -
jordlovsbehandling

Saksprotokoll saksnr. 157/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

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

Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 avslås søknad fra John 
Emil Juliussen om deling av eiendom med gnr 30 bnr 6.

Begrunnelse:



Side 7 av 20

Omsøkt parsell ligger plassert midt i eiendommen og vil få dyrket areal rundt eiendommen, slik deling 
vil kunne skape ulemper for begge parter ved deling. Det overordnede målet med jordloven er at 
ressursene skal brukes på den måten som er best for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket, 
dette gjelder også hensynet til fremtidige generasjoner. For fremtidige generasjoner er det best at hele 
eiendommen med gnr 30 bnr 5 blir på samme eierhånd og blir drevet sammen for å unngå problemer i 
fremtiden i forhold til forståelsen for jordbruket. Eiendommen har 41 daa fulldyrket jord som er viktig 
for driften av gården. 

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:

Tana kommune innvilger søknaden til John Emil Juliussen som omsøkt, 5 daa med påstående 
bolig av eiendommen med gnr 30 bnr 6.

FrP v/Rebeke Tapio trakk sitt forslag. 

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 innvilges søknad fra 
John Emil Juliussen om deling av 3daa til eksisterende bygninger fra eiendom med gnr 30 bnr 6.

Votering
Forslag fra ordfører (rådm. forslag til vedtak) ble satt opp mot forslag fra SP: Forslag fra SP 
enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 innvilges søknad fra 
John Emil Juliussen om deling av 3daa til eksisterende bygninger fra eiendom med gnr 30 bnr 6.

PS 158/2012 30/6 - fradeling av parsell etter plan- og bygningsloven.

Saksprotokoll saksnr. 158/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Tone O. Kollstrøm (H) tiltrådte møtet kl. 12:00 etter permisjon, under behandling av saken.

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, jf. plan- og bygningslovens § 11-6,
avslår Tana kommune søknaden fra John Emil Juliussen om fradeling av parsell
fra gbnr. 30/6 på ca. 5 daa for tomt til eksisterende bolig.

Begrunnelse:
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Den aktuelle eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som et
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) der det ikke tillates bygging eller fradeling dersom 
det ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring.
Kommunen mener det ikke er ideelt med individuelle boligtomter som ikke er tilknyttet 
landbruket på en landbrukseiendom. I et langsiktig perspektiv vil dette kunne føre til konflikter
mellom huseier og landbruksvirksomheten hva gjelder støy, lukt, støv osv.

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Fred Johnsen og FrP v/Rebeke 
Tapio:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tana kommune tillatelse til fradeling av en 
parsell på 3 daa til eksisterende bygninger fra gbnr. 30/6 i Austertana.

Votering
Forslag fra ordfører (rådm. forslag til vedtak) ble satt opp mot fellesforslag fra SP og FrP: 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tana kommune tillatelse til fradeling av en 
parsell på 3 daa til eksisterende bygninger fra gbnr. 30/6 i Austertana.

PS 159/2012 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016

Saksprotokoll saksnr. 159/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Vedlegg i saken ”Gebyrregulativ 2013” ettersendt pr. e-post 27.11.2012. Utdelt i møtet.
Rådmannens korrigerte forslag til vedtak ettersendt pr. e-post 26.11.2012. Utdelt i møtet: 

Rådmannens korrigerte forslag til vedtak:
Tana kommunes årsbudsjett for 2013 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i 
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et 
mindreforbruk på 2 398 056,-. Følgende forutsetninger legges til grunn: 
1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 61 596 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 52 288 660,-. Ubrukte 
lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til en 
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 
2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2013 skal være lovens maksimalsatser. 
3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 

≠ Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 
≠ Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres etter faktisk endring. 
≠ Andre gebyrer: Økes med 3 % (økning) 
≠ Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger. 

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 624 858,- fra 1. jan 2013. Dette utgjør 77 % av 
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stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 811 505. 
5. Eiendomsskatt. 
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3. 
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2013 utskriving av 
eiendomsskatt i hele kommunen. 
5.3 Eiendomsskattesatsen er 2,3 promille. 
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi. 
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 
eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013). 
5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008. 
5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 
gebyrene. 
5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi 
for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 

≠ Barnehager og skolebygninger 
≠ Museer og kunstgalleri 
≠ Idrettsbygninger og helsestudio 
≠ Kulturhus 
≠ Bygning for religiøse aktiviteter 
≠ Helsebygninger 
≠ Fengsels og beredskapsbygning 
≠ Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter 

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget. 
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7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer. 
Det samlede forslaget er som følger: 
Kontrollutvalgets utgifter 83 780 
Sekretariat Betaling til IS 105 318 
Revisjonen Betaling til IKS 498 648 
Totalt Kontrollutvalgets ramme 687 746 
8. Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 1 500 000. 
Økonomiplanvedtak: 
Tana kommunes økonomiplan for 2013-16 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 
2013: mindreforbruk kr. 2 398 056,-
2014: mindreforbruk kr. 569 767,-
2015: mindreforbruk kr. 721 629,-
2016: merforbruk kr. 499 016,-

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen og AP 
v/Frank M. Ingilæ som formannskapets innstilling:  

Tana kommunes årsbudsjett for 2013 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i 
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et 
mindreforbruk på kr 2 351 156,- . Følgende forutsetninger legges til grunn: 

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 61 596 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 52 288 660,-. Ubrukte 
lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til en 
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2013 skal være lovens maksimalsatser. 

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 
- Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 
- Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres etter faktisk endring.
- Andre gebyrer: Økes med 3 % (økning) 
- Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger. 

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 624 858,- fra 1. jan 2013. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 811 505. 

5. Eiendomsskatt.
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2013 utskriving av 

eiendomsskatt i hele kommunen. 
5.3 Eiendomsskattesatsen er 2,0 promille. 
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi. 
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.

5.7  Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 
gebyrene. 
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5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi 
for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever 
fritaket. 
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 

- Barnehager og skolebygninger 
- Museer og kunstgalleri 
- Idrettsbygninger og helsestudio 
- Kulturhus 
- Bygning for religiøse aktiviteter 
- Helsebygninger 
- Fengsels og beredskapsbygning 
- Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter 

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget. 

7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer. 
- Det samlede forslaget er som følger: 
- Kontrollutvalgets utgifter 83 780 
- Sekretariat Betaling til IS 105 318 
- Revisjonen Betaling til IKS 498 648 
- Totalt Kontrollutvalgets ramme 687 746 

8. Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 1 500 000. 

9. Oppvekst og kulturutvalget må videreføre arbeidet med å vurdere en endret skolestruktur og legge 
frem en innstilling for kommunestyret i løpet av 2013.

10. Rådmannen bes i løpet av 2013 ferdigstille reguleringsplanen for nytt industriområde slik at 
infrastruktur kan opparbeides og gjøres tilgjengelig for næringslivet i 2014.

Økonomiplanvedtak: 
Tana kommunes økonomiplan for 2013-16 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 

2013 2014 2015 2016
Ny Netto driftsresultat 2351156 872867 624729 402116

Mer optimistisk rentenivå 650000 1000000 600000 600000
Fortsatt 2 promille eiendomsskatt -372900 -372900 -372900 -372900
Økt bunnfradrag eiendomsskatt -324000 -324000 -324000 -324000

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag (uten realitetsbehandling):

4000 Styrking av helse pleie- og omsorgstjenesten tilbakeføres i budsjettet som valgt tiltak.
4020 Reduksjon 100 % stilling 1 dagvakt, mandag til fredag. 

Tiltaket tas ut som et reduksjonstiltak, dvs. at reduksjonsforslaget iverksettes ikke. 
4040 Avdelingssykepleien i 40 % stilling i hjemmesykepleien vedtas som et tiltak. Dette med

bakgrunn i at PLO hj.spl. må styrkes jmfr planlagt omorganisering og konsekvensene av 
samhandlingsreformen. 
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Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot fellesforslag fra Fe/Ol og AP: Fellesforslaget 
enstemmig vedtatt.
Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 som helhet: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Tana kommunes årsbudsjett for 2013 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i 
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et 
mindreforbruk på kr 2 351 156,- . Følgende forutsetninger legges til grunn: 

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 61 596 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 52 288 660,-. Ubrukte 
lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til en 
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2013 skal være lovens maksimalsatser. 

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 
- Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 
- Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres etter faktisk endring.
- Andre gebyrer: Økes med 3 % (økning) 
- Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger. 

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 624 858,- fra 1. jan 2013. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 811 505. 

5. Eiendomsskatt.
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2013 utskriving av 

eiendomsskatt i hele kommunen. 
5.3 Eiendomsskattesatsen er 2,0 promille. 
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi. 
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008. 

5.7  Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 
gebyrene. 

5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi 
for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever 
fritaket. 
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 

- Barnehager og skolebygninger 
- Museer og kunstgalleri 
- Idrettsbygninger og helsestudio 
- Kulturhus 
- Bygning for religiøse aktiviteter 
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- Helsebygninger 
- Fengsels og beredskapsbygning 
- Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter 

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget. 

7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer. 
- Det samlede forslaget er som følger: 
- Kontrollutvalgets utgifter 83 780 
- Sekretariat Betaling til IS 105 318 
- Revisjonen Betaling til IKS 498 648 
- Totalt Kontrollutvalgets ramme 687 746 

8. Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 1 500 000. 

9. Oppvekst og kulturutvalget må videreføre arbeidet med å vurdere en endret skolestruktur og legge 
frem en innstilling for kommunestyret i løpet av 2013.

10. Rådmannen bes i løpet av 2013 ferdigstille reguleringsplanen for nytt industriområde slik at 
infrastruktur kan opparbeides og gjøres tilgjengelig for næringslivet i 2014.

Økonomiplanvedtak: 
Tana kommunes økonomiplan for 2013-16 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 

2013 2014 2015 2016
Ny Netto driftsresultat 2351156 872867 624729 402116

Mer optimistisk rentenivå 650000 1000000 600000 600000
Fortsatt 2 promille eiendomsskatt -372900 -372900 -372900 -372900
Økt bunnfradrag eiendomsskatt -324000 -324000 -324000 -324000

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 som helhet vedtas. 

PS 160/2012 Eiermelding for Tana kommune 2013

Saksprotokoll saksnr. 160/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet utsettelseforslag: 

Saken utsettes til neste møte. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Saken utsettes til neste møte. 

PS 161/2012 Møteplan 2013

Saksprotokoll saksnr. 161/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

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

Møteplan for 2013:

Formannskapet Kommunestyret
7. februar 21. februar 
7. mars 18. april
4. april 20. juni
23. mai 10. oktober
6. juni 14. november
15. august 18. desember 
9. september (valgstyret)
26. september
31. oktober
28. november
4. desember

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Møteplan for 2013:

Formannskapet Kommunestyret
7. februar 21. februar 
7. mars 18. april
4. april 20. juni
23. mai 10. oktober
6. juni 14. november
15. august 18. desember 
9. september (valgstyret)
26. september
31. oktober
28. november
4. desember
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PS 162/2012 Klage på plassering av bølgedemper i Torhop havn

Saksprotokoll saksnr. 162/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Rådmannens korrigerte forslag til vedtak utdelt i møtet.

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

Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:
Bølgedemperen er i samsvar med reguleringsplanen for Torhop havn vedtatt 02.03.1998  
innenfor området avsatt for molo. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:
Bølgedemperen er i samsvar med reguleringsplanen for Torhop havn vedtatt 02.03.1998  
innenfor området avsatt for molo. 

PS 163/2012 Søknad om dekking av hall-leie i ridehallen for medlemmer 
under 18 år

Saksprotokoll saksnr. 163/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

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

Formannskapet bevilger kr. 10 000,- i støtte for dekning av hall-leie for medlemmer under 18 år 
for 2013. 

Dekkes over konto til formannskapets disposisjon. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Formannskapet bevilger kr. 10 000,- i støtte for dekning av hall-leie for medlemmer under 18 år 
for 2013. 

Dekkes over konto til formannskapets disposisjon. 

PS 164/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 164/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen:
- Kommunen i møte med Bygge Bistand angående regresskrav for mislykket 

anbudsprosess. Bygge Bistand påtar seg ansvaret for feil og betaler kommunen kr. 
75 000,-

Ordfører Frank M. Ingilæ:
- Orienterte om Varanger Krafts vindkraftprosjekt (under denne orienteringen ble møtet 

lukket) 

Orienteringen tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Orienteringen tas til orientering. 

PS 165/2012 Uttalelse - Tana videregående skole og LOSA i Finnmark må 
bestå

Saksprotokoll saksnr. 165/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende felles politisk uttalelse fra H v/Tone O. 
Kollstrøm, SP v/Fred Johnsen, FrP v/Rebeke Tapio, Fe/Ol v/Hartvik Hansen og AP v/Frank M. 
Ingilæ: 
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Tana videregående skole og LOSA i Finnmark må bestå

Tana kommune er svært skuffet over prosessene som har vært i forbindelse med gjennomgang 
av videregående skolestruktur i Finnmark. Forslaget fra fylkesrådmannen om nedleggelse av 
Tana videregående skole føyer seg inn i dette. Vedtaket i fylkestinget juni 2012 om 
nedbyggingen av LOSA var heller ikke et eksempel på en god prosess.

Vi er inneforstått at det må gjøres tiltak for å styrke kvaliteten i hele utdanningsløpet slik at flere 
gjennomfører skoleløpet på normert tid. Her kan fylkeskommunen gå i front og invitere til 
samarbeide med kommunene, for å finne gode løsninger på en felles utfordring. Samarbeidet 
mellom fylkeskommunen, LOSA kommunene og næringslivet for å gi våre ungdommer en 
utdanning er unikt. Her bruker man moderne teknologi for å bygge ned avstandsulemper og har 
svært tett samarbeid med arbeidslivet i den enkelte kommune om selve utdanningen. Denne 
modellen burde fylkeskommunen utrede muligheten for å kunne tas i bruk i den tradisjonelle 
videregående skole. 

En nedleggelse av Tana videregående skole og svekkelse av LOSA vil etter Tana kommunes 
mening ikke medføre bedre resultater eller at flere fullfører den videregående utdanningen i 
Finnmark på normert tid. Tvert i mot vil flere ungdommer måtte flytte ut av kommunene sine til 
hybelleiligheter i pressområder. Dette vil føre til store kostnader og mindre mulighet for 
familiene til å følge opp ungdommene sine.

Tana videregående skole er alene i fylket om å gi elever kunnskap innenfor arktisk landbruk og 
naturbruk. Dette er forøvrig et stort og viktig satsingsområde for regjeringen ifølge den vedtatte 
landbruks- og matmeldingen. I denne meldingen har man målsetting om å øke innenlands 
matproduksjon hvert eneste år fremover. For å kunne oppnå dette må det satses på 
kompetanseoppbygging i denne næringen, ikke en nedbygging som fylkesrådmannen foreslår.

Tana kommune er enig i målsettingen i matmeldingen og vi ønsker at man i Finnmark fylke 
ønsker også i fremtiden har matproduksjon med basis i våre landarealer. Her har Tana 
videregående skole en viktig rolle som regional utvikler.

Tana videregående skole er snart 100 år og har i hele denne tiden hatt en viktig rolle for at 
landbruket skaper lokal sysselsetting og gode matprodukter som for eksempel kesam fra Tana, 
Varangerlam, ost i fra Pasvik.

Derfor er vi svært overrasket over at fylkesrådmannen som foreslår å legge ned denne skolen. 
Arktisk landbruk og naturbruk har i lang tid vært under press og næringen trenger å få tilført den 
kompetansen som Tana videregående skole bidrar med for å få til omstilling og regional 
utvikling.

Tana kommune ber fylkestingspolitikerne vise at man vil satse på landbruket i Finnmark 
gjennom at man beholder den viktigste utdanningsinstitusjonen i fylket for næringen og at 
man videreutvikler LOSA tilbudet.

Sendes Finnmark fylkeskommune.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak

Tana videregående skole og LOSA i Finnmark må bestå

Tana kommune er svært skuffet over prosessene som har vært i forbindelse med gjennomgang 
av videregående skolestruktur i Finnmark. Forslaget fra fylkesrådmannen om nedleggelse av 
Tana videregående skole føyer seg inn i dette. Vedtaket i fylkestinget juni 2012 om 
nedbyggingen av LOSA var heller ikke et eksempel på en god prosess.

Vi er inneforstått at det må gjøres tiltak for å styrke kvaliteten i hele utdanningsløpet slik at flere 
gjennomfører skoleløpet på normert tid. Her kan fylkeskommunen gå i front og invitere til 
samarbeide med kommunene, for å finne gode løsninger på en felles utfordring. Samarbeidet 
mellom fylkeskommunen, LOSA kommunene og næringslivet for å gi våre ungdommer en 
utdanning er unikt. Her bruker man moderne teknologi for å bygge ned avstandsulemper og har 
svært tett samarbeid med arbeidslivet i den enkelte kommune om selve utdanningen. Denne 
modellen burde fylkeskommunen utrede muligheten for å kunne tas i bruk i den tradisjonelle 
videregående skole. 

En nedleggelse av Tana videregående skole og svekkelse av LOSA vil etter Tana kommunes 
mening ikke medføre bedre resultater eller at flere fullfører den videregående utdanningen i 
Finnmark på normert tid. Tvert i mot vil flere ungdommer måtte flytte ut av kommunene sine til 
hybelleiligheter i pressområder. Dette vil føre til store kostnader og mindre mulighet for 
familiene til å følge opp ungdommene sine.

Tana videregående skole er alene i fylket om å gi elever kunnskap innenfor arktisk landbruk og 
naturbruk. Dette er forøvrig et stort og viktig satsingsområde for regjeringen ifølge den vedtatte 
landbruks- og matmeldingen. I denne meldingen har man målsetting om å øke innenlands 
matproduksjon hvert eneste år fremover. For å kunne oppnå dette må det satses på 
kompetanseoppbygging i denne næringen, ikke en nedbygging som fylkesrådmannen foreslår.

Tana kommune er enig i målsettingen i matmeldingen og vi ønsker at man i Finnmark fylke 
ønsker også i fremtiden har matproduksjon med basis i våre landarealer. Her har Tana 
videregående skole en viktig rolle som regional utvikler.

Tana videregående skole er snart 100 år og har i hele denne tiden hatt en viktig rolle for at 
landbruket skaper lokal sysselsetting og gode matprodukter som for eksempel kesam fra Tana, 
Varangerlam, ost i fra Pasvik.

Derfor er vi svært overrasket over at fylkesrådmannen som foreslår å legge ned denne skolen. 
Arktisk landbruk og naturbruk har i lang tid vært under press og næringen trenger å få tilført den 
kompetansen som Tana videregående skole bidrar med for å få til omstilling og regional 
utvikling.

Tana kommune ber fylkestingspolitikerne vise at man vil satse på landbruket i Finnmark 
gjennom at man beholder den viktigste utdanningsinstitusjonen i fylket for næringen og at 
man videreutvikler LOSA tilbudet.

Sendes Finnmark fylkeskommune.
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PS 166/2012 Uttalelse - DPS Tana

Saksprotokoll saksnr. 166/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

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

Tone O. Kollstrøm (H) og ordfører Frank M. Ingilæ (AP) gis fullmakt til å lage en uttalelse 
angående DPS Tana. Sendes andre kommuner i Finnmark. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tone O. Kollstrøm (H) og ordfører Frank M. Ingilæ (AP) gis fullmakt til å lage en uttalekse 
angeånde DPS Tana. Sendes andre kommuner i Finnmark. 

PS 167/2012 Utviklingsprosjekt Xledger kommune

Saksprotokoll saksnr. 167/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Saken ettersendt pr. post 27.11.2012. Utdelt i møtet. 

Rådmannens korrigerte forslag til vedtak utdelt i møtet:

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

Rådmannen får fullmakt til å anskaffe nytt økonomisystem som tilfredsstiller krav til kommunal 
økonomiforvalting og kommunal lønn. For anbudsutlysing gjelder følgende:

Rammen er kr 600 000 i årlige utgifter til økonomisystemet. Systemet skal settes i drift fra og 
med 1. november 2013. 

For systemer som ikke er ferdigutviklet vil følgende beregning legges til grunn:
≠ Kommunen vil avsette et årsverk i tre år som ledd i utviklingsfasen (2013-15). 

Det innebærer at det beregnes et årlig kostnadstillegg på kr 400 000 som 
innarbeides i sammenligningsgrunnlaget.

≠ Utgiftene til systemet i ordinær driftsfase skal ikke overstige 600 000 (før 
prisjustering).

≠ Under ellers like vilkår vil et eksisterende system bli foretrukket.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rådmannen får fullmakt til å anskaffe nytt økonomisystem som tilfredsstiller krav til kommunal 
økonomiforvalting og kommunal lønn. For anbudsutlysing gjelder følgende:

Rammen er kr 600 000 i årlige utgifter til økonomisystemet. Systemet skal settes i drift fra og 
med 1. november 2013. 

For systemer som ikke er ferdigutviklet vil følgende beregning legges til grunn:
≠ Kommunen vil avsette et årsverk i tre år som ledd i utviklingsfasen (2013-15). 

Det innebærer at det beregnes et årlig kostnadstillegg på kr 400 000 som 
innarbeides i sammenligningsgrunnlaget.

≠ Utgiftene til systemet i ordinær driftsfase skal ikke overstige 600 000 (før 
prisjustering).

≠ Under ellers like vilkår vil et eksisterende system bli foretrukket.


