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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 21.02.2013
Tidspunkt: 10:00 – 18:30 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Ulf Ballo Medlem AP
Arne Røberg Medlem AP
Randi Lille Medlem AP
Per Ivar Henriksen Medlem AP
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Liz Utsi Medlem AP
Kåre Breivik Medlem H
Ellen Kristina Saba Medlem H
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
Per Magne Lille Medlem SV
Einar Johansen Medlem SP
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
Fred Johnsen Medlem SP
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Ansgar Aslaksen Medlem Fe/Ol

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Rebeke Tapio Medlem FRP
Jan Steinar Jessen Medlem H
Tor Asle Varsi Medlem AP
Brynly Ballari Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Torill Klogh Tor Asle Varsi AP
Bjørn Breivik Brynly Ballari H
Helge Samuelsen Jan Steinar Jessen H
Birger Dervo Rebeke Tapio FRP

Merknader
Solbjørg Ravna (SfP/NSR) ble under behandling av PS 6/2013 enstemmig innvilget permisjon 
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fra kl. 13:55 – 15:00. Ravna tiltrådte møtet igjen kl. 15:30 under behandling av samme sak.

Per Ivar Henriksen (AP) ble før behandling av PS 7/2013 enstemmig innvilget permisjon 
grunnet mangel på barnevakt, fra kl. 15:45 og for resten av møtet. 

Karen Inga Vars (V) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av PS 8/2013, fra kl.
16.15 og for resten av møtet.

Ansgar Aslasksen (Fe/Ol) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken 
grunnet jobb, fra kl. 17:30 og for resten av møtet. Varmedlem Marit Anna Hildonen tiltrådte for 
resten av møtet. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmannen
Frode Gundersen Sekretær
Juhán Niillas Wigelius Tolk 

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) Bjørn Breivik (H)   Liz Utsi (AP)
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling
PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra 18.12.2012
PS 4/2013 Detaljregulering for E6 Tana bru: Sluttbehandling 2007/564

PS 5/2013 Detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet parsell 5 A: 
Sluttbehandling

2009/474

PS 6/2013 Varsel om oppstart av planarbeid - Rullering av 
kommuneplanens arealdel

2012/2274

PS 7/2013 Lokaler til Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe i Tana 2013/339
PS 8/2013 Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond 2012/2544

PS 9/2013 Nyvalg av lønnspolitisk utvalg 2011/2498
PS 10/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST 2013/96

RS 1/2013 Foreløpig svar i forvaltningssak 2012/2501
PS 11/2013 Skjenketider i Tana kommune

PS 12/2013 Uttalelse - Leveringsplikt for fartøy med 
torsketråltillatelse

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.
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PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

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

Saksliste godkjennes. 

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende tilleggsforslag:

Tilleggssak:

PS 11/2013 Skjenketider i Tana kommune 

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende tilleggsforslag:

Tilleggssak:

PS 12/2013 Uttalelse - Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse 

Votering
Forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra H: Vedtatt med 19 mot 4 stemmer
Tilleggsforslag fra AP: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:

PS 11/2013 Skjenketider i Tana kommune 
PS 12/2013 Uttalelse - Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse 

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra 18.12.2012

Saksprotokoll saksnr. 3/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

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

Protokoll fra 18.12.2012 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Bjørn Breivik (H) og Liz Utsi (AP)
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 18.12.2012 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Bjørn Breivik (H) og Liz Utsi (AP)

PS 4/2013 Detaljregulering for E6 Tana bru: Sluttbehandling

Saksprotokoll saksnr. 4/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for E6 
Tana bru.

H v/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag:

Kommunestyret tiltrer formannskapets innstilling med følgende tilleggspunkt:

1. Tana kommunestyre ser det som svært viktig å få oppstart av nødvendig planarbeid med 
grunnavståelse for gang- og sykkelveger til Seida og Skipagurra, i forbindelse med 
detaljregulering for E6 Tana bru. Kommunestyret oppfordrer derfor Statens Vegvesen 
sammen med Finnmark Fylkeskommune og Tana kommune til et samferdselspolitisk 
samarbeidsprosjekt. Et slikt samarbeidsprosjekt skal ha som målsetting å få båndlagt og 
regulert nødvendige arealer til gang- og sykkelveger fra området for den nye Tana bru til 
Seida og Skipagurra. Dette arbeidet utføres som et eget prosjekt utenfor planområdet for 
den nye brua, for å unngå forsinkelser av planarbeidet for den nye brua. Rapporten fra et 
slikt samarbeidsprosjekt skal være grunnlag som synliggjør fremtidige investeringer til 
gang- og sykkelveger på de nevnte strekninger. Det bør også vurderes en 
samfinansieringsmodell for investeringene mellom partene, da gang og sykkelveger for 
disse to strekninger er av felles samfunnsnyttig og trafikksikkerhetsmessig betydning.

2. I forslag til planbestemmelser gjøres det følgende endringer:
Jfr § 3 Bygninger og anlegg.
Pkt b – Byggeskikk.
Følgende setning taes ut: Taktekket skal være skifer, med mindre det foreligger særlige 

estetiske grunner for en annen løsning

3. Tana kommunestyre utfordrer Finnmark fylkeskommune til en større fylkessatsing på 
gang- og sykkelveger i hele Finnmark. For å trygge skoleveger må det iverksettes en 
kartlegging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger i hele fylket. Spesielt må det 
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fokuseres på fylkesveger som ligger i tilknytning til skoler og barnehager, med vektlegging 
på trafikksikkerhet. Kartleggingen gjøres i samarbeid med berørte kommuner. Målsettingen 
med en slik kartlegging er å skape grunnlag for en investeringsstrategi for gang- og 
sykkelveger i Finnmark. Investeringstiltakene kan deretter legges inn i 
handlingsprogrammet for fylkesvegene fra 2014.

H v/Kåre Breivik trakk sitt forslag. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen, SV 
v/Per Magne Lille, SfP/NSR v/Solbjørg Ravna og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Tillegg:

Vurdere flytting av eksisterende Tana bru

Statens vegvesen har gjort et grovt kostnadsoverslag på 25-35 millioner kroner for flytting av 
eksisterende bru. Kommunestyret er kjent med at det kan være betydelig økonomisk risiko med 
en eventuell flytting jfr brev fra Statens vegvesen av 5. februar 2013. 

Rådmannen bes om å vurdere muligheten for å flytte dagens Tana bru. Vurderingen må ikke 
medføre forsinkelse i realisering av prosjektet med ny Tana bru.

Momenter som må tas med i vurderingen:

≠ Plassering av brua
≠ Finansiering og muligheter for medfinansiering
≠ Overslag på prosjekterings/ og byggherrekostnader.
≠ Driftskostnader
≠ Risiko for økte kostnader
≠ Reguleringsplan
≠ Behov for konsekvensutredning
≠ Utrede med Utsjok kommune om flyttinga kan søkes som et Eu prosjekt
≠ Nedklassifisere til begrenset totalvekt for kjøretøyer

H v/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag:

Kommunestyret tiltrer formannskapets innstilling med følgende tilleggspunkt:

1. a) Tana kommunestyre ser det som svært viktig å få oppstart av nødvendig planarbeid 
med grunnavståelse for gang- og sykkelveger til Seida og Skipagurra.
Kommunestyret oppfordrer derfor Statens Vegvesen sammen med Finnmark 
Fylkeskommune og Tana kommune til et samferdselspolitisk samarbeidsprosjekt. Et 
slikt samarbeidsprosjekt skal ha som målsetting å få båndlagt og regulert 
nødvendige arealer til gang- og sykkelveger fra området for den nye Tana bru til 
Seida og Skipagurra. 

b) Dette arbeidet utføres som et eget prosjekt utenfor planområdet for den nye brua, 
for å unngå forsinkelser av planarbeidet for den nye brua. Rapporten fra et slikt 
samarbeidsprosjekt skal være grunnlag som synliggjør fremtidige investeringer til 
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gang- og sykkelveger på de nevnte strekninger. 

c) Det bør også vurderes en samfinansieringsmodell for investeringene mellom 
partene, da gang og sykkelveger for disse to strekninger er av felles samfunnsnyttig 
og trafikksikkerhetsmessig betydning.

2. Tana kommunestyre utfordrer Finnmark fylkeskommune til en større fylkessatsing på 
gang- og sykkelveger i hele Finnmark. For å trygge skoleveger må det iverksettes en 
kartlegging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger i hele fylket. Spesielt må det 
fokuseres på fylkesveger som ligger i tilknytning til skoler og barnehager, med vektlegging 
på trafikksikkerhet. Kartleggingen gjøres i samarbeid med berørte kommuner. Målsettingen 
med en slik kartlegging er å skape grunnlag for en investeringsstrategi for gang- og 
sykkelveger i Finnmark. Investeringstiltakene kan deretter legges inn i 
handlingsprogrammet for fylkesvegene fra 2014.

3. I forslag til planbestemmelser gjøres det følgende endringer:
Jfr § 3 Bygninger og anlegg.
Pkt b – Byggeskikk.
Følgende setning taes ut: Taktekket skal være skifer, med mindre det foreligger særlige 

estetiske grunner for en annen løsning

Pkt. 3 oversendes formannskap som planutvalg for en samlet vurdering av dagens 
planbestemmelser for å vurdere alternative løsninger til taktekke.

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Tilleggs- endringsforslag fra H (punktvis votering):Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3: Vedtatt med 18 mot 5 stemmer 

Felles tilleggsforslag fra Fe/Ol, SV, SfP/NSR og AP: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for E6 
Tana bru.

Tillegg:
1. a) Tana kommunestyre ser det som svært viktig å få oppstart av nødvendig planarbeid 

med grunnavståelse for gang- og sykkelveger til Seida og Skipagurra.
Kommunestyret oppfordrer derfor Statens Vegvesen sammen med Finnmark 
Fylkeskommune og Tana kommune til et samferdselspolitisk samarbeidsprosjekt. Et 
slikt samarbeidsprosjekt skal ha som målsetting å få båndlagt og regulert 
nødvendige arealer til gang- og sykkelveger fra området for den nye Tana bru til 
Seida og Skipagurra. 

b) Dette arbeidet utføres som et eget prosjekt utenfor planområdet for den nye brua, 
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for å unngå forsinkelser av planarbeidet for den nye brua. Rapporten fra et slikt 
samarbeidsprosjekt skal være grunnlag som synliggjør fremtidige investeringer til 
gang- og sykkelveger på de nevnte strekninger. 

c) Det bør også vurderes en samfinansieringsmodell for investeringene mellom 
partene, da gang og sykkelveger for disse to strekninger er av felles samfunnsnyttig 
og trafikksikkerhetsmessig betydning.

2. Tana kommunestyre utfordrer Finnmark fylkeskommune til en større fylkessatsing på 
gang- og sykkelveger i hele Finnmark. For å trygge skoleveger må det iverksettes en 
kartlegging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger i hele fylket. Spesielt må det 
fokuseres på fylkesveger som ligger i tilknytning til skoler og barnehager, med vektlegging 
på trafikksikkerhet. Kartleggingen gjøres i samarbeid med berørte kommuner. Målsettingen 
med en slik kartlegging er å skape grunnlag for en investeringsstrategi for gang- og 
sykkelveger i Finnmark. Investeringstiltakene kan deretter legges inn i 
handlingsprogrammet for fylkesvegene fra 2014.

Endring:
3. I forslag til planbestemmelser gjøres det følgende endringer:

Jfr § 3 Bygninger og anlegg.
Pkt b – Byggeskikk.
Følgende setning taes ut: Taktekket skal være skifer, med mindre det foreligger særlige 

estetiske grunner for en annen løsning

Pkt. 3 oversendes formannskap som planutvalg for en samlet vurdering av dagens 
planbestemmelser for å vurdere alternative løsninger til taktekke.

Tillegg:
Vurdere flytting av eksisterende Tana bru

Statens vegvesen har gjort et grovt kostnadsoverslag på 25-35 millioner kroner for flytting av 
eksisterende bru. Kommunestyret er kjent med at det kan være betydelig økonomisk risiko med 
en eventuell flytting jfr brev fra Statens vegvesen av 5. februar 2013. 

Rådmannen bes om å vurdere muligheten for å flytte dagens Tana bru. Vurderingen må ikke 
medføre forsinkelse i realisering av prosjektet med ny Tana bru.

Momenter som må tas med i vurderingen:

≠ Plassering av brua
≠ Finansiering og muligheter for medfinansiering
≠ Overslag på prosjekterings/ og byggherrekostnader.
≠ Driftskostnader
≠ Risiko for økte kostnader
≠ Reguleringsplan
≠ Behov for konsekvensutredning
≠ Utrede med Utsjok kommune om flyttinga kan søkes som et Eu prosjekt
≠ Nedklassifisere til begrenset totalvekt for kjøretøyer
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PS 5/2013 Detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet parsell 5 A: 
Sluttbehandling

Saksprotokoll saksnr. 5/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for FV 
98 Ifjordfjellet parsell 5A som består av plankart, -bestemmelser og -beskrivelse.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for FV 
98 Ifjordfjellet parsell 5A som består av plankart, -bestemmelser og -beskrivelse.

PS 6/2013 Varsel om oppstart av planarbeid - Rullering av kommuneplanens 
arealdel

Saksprotokoll saksnr. 6/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

Behandling
Solbjørg Ravna (SfP/NSR) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon fra kl. 
13:55 – 15:00. Ravna tiltrådte møtet igjen kl. 15:30 under behandling av saken.

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

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Tana kommune oppstart av arbeidet med 
rullering av kommuneplanens arealdel. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 sendes 
forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 2. april 
2013.

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. 
Planarbeidet skal fastsette rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. I tillegg hvilke 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Forslag nr. 1: AP v/Jon Arild Aslaksen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra Fe/Ol 
v/Hartvik Hansen, SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR v/Solbjørg Ravna og AP v/Jon Arild 
Aslaksen: 
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Tillegg under pkt 3.1.2 Oppheving eller videreføring av gjeldende reguleringsplaner, 2.avsnitt 
pkt c:
c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde, men åpenbare reguleringsbestemmelser 
som ikke lengre er formålstjenelig skal kunne fjernes (for eksempel diverse nedslagsfelt for 
vannverk)

Nytt  2. og 3.avsnitt under pkt 3.2.2 Fritidsbebyggelse og gammebygging:
Det må tilrettelegges for mer hyttebygging i kommunen. Hytter er viktig for trivsel og bolyst. 
Hytter og hyttebygging bidrar til økte inntekter for kommune og næringsliv. Hele kommunen 
inkludert sentrumsområdet må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for 
fritidsbebyggelse. I det ligger at det også må vurderes å tillate hyttebygging i bygdene og i 
tilknytning til starten av skuter- og barmarksløyper. Hytter skal lokaliseres og utformes med 
vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. En revidering av planbestemmelser hva 
angår fritidsbebyggelse i ”LNF A områder Fritid” må gjennomføres, og utilsiktede særforbud i 
bygder må vurderes om fjerning er mulig.

Etablerte turløyper/traseer for motorferdsel innarbeides i arealdelen. I tillegg må det avsettes 
trafikale oppstillingsplasser for nevnte løyper/traseer.

Muligheten for oppføring av gammer må også ivaretas i arealplanen.

Tillegg under pkt 3.2.7 Samferdsel og infrastruktur, 3.avsnitt pkt a:
c. Trafikkforhold og –sikkerhet i forbindelse med spredt boligbygging i distriktene, herunder 
behov for tiltak som busslommer og reduksjon av fart på trafikk.

Det må settes av flere attraktive boligtomter i samarbeide med bygdelagene som kan bidra til 
mer boligbygging i hele kommunen.  Muligheten for å kunne føre opp egen bolig skal ha høy 
prioritet.

Forslag nr. 3: H v/Tone Orvik Kollstrøm fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 

3.2 Hovedtema for rullering av arealdelen.

3.2.1 Boligbygging.
I planarbeidet skal det være fokus på følgende;

Punkt C endres til;

• Finne og utrede områder for boligbygging i alle bygdene i Tana kommune.

3.2.2 Fritidsbebyggelse og gammebygging
I planarbeidet skal det være fokus på følgende;

Ordet fjellområder tas også med slik at setningen i punkt C blir å lyde; 

• Fjordområdene, FJELLOMRÅDENE, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig 
aktuelle områder i tillegg til sentrumsnære områder.

Nytt punkt g)
Tana kommune går i dialog med interessenter og brukergrupper i fjellområder for å identifisere 
hytteområder i utmarka.
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Forslag nr. 5: SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet tilleggsforslag:

1. Punkt 4.3 Medvirkning
Reindrift vil i stor grad berøres av nesten alle tiltak utenfor tettbebygde strøk. Kommunen 
må derfor ha en tett dialog med næringen i planprosessen.

2. På side 21 vil reindrift være en av de ”viktigste aktørene” i tabellen under punkt
- gamme/fritidsbebyggelse 
- folkehelse
- verdiskapning/næringsutvikling 
- samferdsel/infrastruktur 
- natur, klima og miljø

3. Arealplanen må være i samsvar med Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark.

Forslag nr. 4: AP v/Ulf Ballo fremmet følgende felles tilleggsforslag fra SP v/Einar Johansen, 
Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen og AP v/Ulf Ballo:

1. Det bør i planarbeidet vurderes å sette av egnet areal til en framtidig flyplass i kommunen.

2. Det bør i planarbeidet vurderes å sette av egnet areal for havneutvidelser.

Forslag nr. 2: H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:

Kommunestyret ser det som svært viktig at planprogrammet også inneholder et eget kapittel 
som beskriver eksisterende LNFR områder, områder som kan foreslås opphevet som LNFR 
områder, og områder som beholdes som fortsatt skal være LNFR områder, men med mindre 
restriktive vurderinger for tildeling av tomt for fritidsbebyggelse. Fylkesmannens 
landbruksavdeling og reindriftsnæringen m.fl. inviteres til dialogmøte angående den videre 
prosess. 

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 1: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 2: Vedtatt med 22 mot 1 stemme
Forslag nr. 3: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 4: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 5 (punktvis votering): pkt. 1 – Vedtatt med 22 mot 1 stemme

pkt. 2 – Vedtatt med 19 mot 4 stemmer
pkt. 3 – Vedtatt med 22 mot 1 stemme

Vedtak
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Tana kommune oppstart av arbeidet med 
rullering av kommuneplanens arealdel. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 sendes 
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forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 2. april 
2013.

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. 
Planarbeidet skal fastsette rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. I tillegg hvilke 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Tillegg:
Tillegg under pkt 3.1.2 Oppheving eller videreføring av gjeldende reguleringsplaner, 2.avsnitt 
pkt c:
c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde, men åpenbare reguleringsbestemmelser 
som ikke lengre er formålstjenelig skal kunne fjernes (for eksempel diverse nedslagsfelt for 
vannverk)

Nytt  2. og 3.avsnitt under pkt 3.2.2 Fritidsbebyggelse og gammebygging:
Det må tilrettelegges for mer hyttebygging i kommunen. Hytter er viktig for trivsel og bolyst. 
Hytter og hyttebygging bidrar til økte inntekter for kommune og næringsliv. Hele kommunen 
inkludert sentrumsområdet må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for 
fritidsbebyggelse. I det ligger at det også må vurderes å tillate hyttebygging i bygdene og i 
tilknytning til starten av skuter- og barmarksløyper. Hytter skal lokaliseres og utformes med 
vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. En revidering av planbestemmelser hva 
angår fritidsbebyggelse i ”LNF A områder Fritid” må gjennomføres, og utilsiktede særforbud i 
bygder må vurderes om fjerning er mulig.

Etablerte turløyper/traseer for motorferdsel innarbeides i arealdelen. I tillegg må det avsettes 
trafikale oppstillingsplasser for nevnte løyper/traseer.

Muligheten for oppføring av gammer må også ivaretas i arealplanen.

Tillegg under pkt 3.2.7 Samferdsel og infrastruktur, 3.avsnitt pkt a:
c. Trafikkforhold og –sikkerhet i forbindelse med spredt boligbygging i distriktene, herunder 
behov for tiltak som busslommer og reduksjon av fart på trafikk.

Det må settes av flere attraktive boligtomter i samarbeide med bygdelagene som kan bidra til 
mer boligbygging i hele kommunen.  Muligheten for å kunne føre opp egen bolig skal ha høy 
prioritet.

Tillegg:
Kommunestyret ser det som svært viktig at planprogrammet også inneholder et eget kapittel 
som beskriver eksisterende LNFR områder, områder som kan foreslås opphevet som LNFR 
områder, og områder som beholdes som fortsatt skal være LNFR områder, men med mindre 
restriktive vurderinger for tildeling av tomt for fritidsbebyggelse. Fylkesmannens 
landbruksavdeling og reindriftsnæringen m.fl. inviteres til dialogmøte angående den videre 
prosess. 

Tillegg/endring:
3.2 Hovedtema for rullering av arealdelen.

3.2.1 Boligbygging.
I planarbeidet skal det være fokus på følgende;
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Punkt C endres til;

• Finne og utrede områder for boligbygging i alle bygdene i Tana kommune.

3.2.2 Fritidsbebyggelse og gammebygging
I planarbeidet skal det være fokus på følgende;

Ordet fjellområder tas også med slik at setningen i punkt C blir å lyde; 

• Fjordområdene, FJELLOMRÅDENE, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig 
aktuelle områder i tillegg til sentrumsnære områder.

Nytt punkt g)
Tana kommune går i dialog med interessenter og brukergrupper i fjellområder for å identifisere 
hytteområder i utmarka.

Tillegg:
1. Det bør i planarbeidet vurderes å sette av egnet areal til en framtidig flyplass i kommunen.

2. Det bør i planarbeidet vurderes å sette av egnet areal for havneutvidelser.

Tillegg:
1. Punkt 4.3 Medvirkning

Reindrift vil i stor grad berøres av nesten alle tiltak utenfor tettbebygde strøk. Kommunen 
må derfor ha en tett dialog med næringen i planprosessen.

2. På side 21 vil reindrift være en av de ”viktigste aktørene” i tabellen under punkt
- gamme/fritidsbebyggelse 
- folkehelse
- verdiskapning/næringsutvikling 
- samferdsel/infrastruktur 
- natur, klima og miljø

3. Arealplanen må være i samsvar med Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark.

PS 7/2013 Lokaler til Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe i Tana

Saksprotokoll saksnr. 7/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

Behandling
Per Ivar Henriksen (AP) ble før behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
mangel på barnevakt, fra kl. 15:45 og for resten av møtet. 

Ellen K. Saba (H) ba kommunestyre vurderes hennes habilitet i saken da hun er en av
interessentene til å kjøpe bygget. Saba fratrådte. Kommunestyret erklærte med 15 mot 6 
stemmer Saba som habil i saken.
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling:

1. Tana kommunestyre vedtar utvidelse av kommunens lager og verkstedsbygg i Ringveien 
(gnr 13 bnr 380) med ca 120 kvm, under forutsetning av at kommunens eiendom gnr 37 bnr 
136 i Skiippagurra selges. Det avsettes kr 1 570 000 i investeringsbudsjettet til 
utbyggingen.

2. Investeringen finansieres delvis ved salg av eiendommen som nevnt ovenfor, med lån og 
med MVA-kompensasjon fra investeringen.

3. Kommunestyret tar opp lån på inntil kr 510 000. Nedbetalingstid settes til 30 år.
4. Tana kommunestyre vedtar salg av gnr 37 bnr 136 med påstående bygning. Rådmannen gis 

fullmakt til å gjennomføre salget.     

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tana kommunestyre vedtar utvidelse av kommunens lager og verkstedsbygg i Ringveien 

(gnr 13 bnr 380) med ca 120 kvm, under forutsetning av at kommunens eiendom gnr 37 bnr 
136 i Skiippagurra selges. Det avsettes kr 1 570 000 i investeringsbudsjettet til 
utbyggingen.

2. Investeringen finansieres delvis ved salg av eiendommen som nevnt ovenfor, med lån og 
med MVA-kompensasjon fra investeringen.

3. Kommunestyret tar opp lån på inntil kr 510 000. Nedbetalingstid settes til 30 år.
4. Tana kommunestyre vedtar salg av gnr 37 bnr 136 med påstående bygning. Rådmannen gis 

fullmakt til å gjennomføre salget.     

PS 8/2013 Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond

Saksprotokoll saksnr. 8/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

Behandling
Karen Inga Vars (V) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av saken grunnet 
helsemessige årsaker, fra kl. 16.15 og for resten av møtet.

Ansgar Aslasksen (Fe/Ol) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken 
grunnet jobb, fra kl. 17:30 og for resten av møtet. Varmedlem Marit Anna Hildonen tiltrådte for 
resten av møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet MLUs innstilling:

Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Formål
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Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom 
produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom 
dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker 
verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.

Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes støtteordninger. Andre støtteordninger må i 
størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må 
være i samsvar med målsettingen og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

For å prioritere en større innsats rettet mot å bevare Tana som en jordbrukskommune bør primærnæringsfondets 
midler fordeles mellom jordbruk/reindrift 70 % og fiskeri 30 % av fondets beholdning ved årsskiftet.

Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan ikke gis tilskudd til 
tiltak som allerede er gjennomført.

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å behandle søknaden. Ved 
større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el). 

Primærnæringsfondet evalueres i sin helhet etter 3 år.

Utbetaling av tilskudd

Fristen for å gjennomføre tiltaket er 3 år regnet fra dato for første gangs delutbetaling. Tilbakebetaling og 
ubenyttede tilsagn tilbakeføres fondet.

Det kan delutbetales 75% av tilskuddet når prosjektet er dokumentert igangsatt. Resterende tilskudd 
utbetales når tiltaket er gjennomført og godkjent av kommunen.

Ved eventuelle endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent kostnadsoverslag i 
tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til kostnadene. 

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støttemottaker flytter ut av kommunen eller 
støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål enn forutsatt innen fem - 5 - år fra 
tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å søke fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette 
tidsrom. Etter særskilt søknad vil utbetalt tilskudd bli vurdert ikke krevd tilbakebetalt dersom støttemottaker 
selger/overdrar gården for videre produksjon.

Forvaltning av fondet

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget utgjør fondsstyret. Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at 
midlene er disponible til enhver tid. 

Retningslinjene kan bare endres av kommunestyret.

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må kravene i 
"Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord.
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Tilskudd kan innvilges med kr 2000,- pr. da ved nydyrking og kr. 800,- pr. da ved opparbeiding av tidligere dyrket 
mark. Tilskuddet er ikke gradert. 

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært oppdyrket. Tidligere 
oppdyrket mark er areal som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides på nytt for å kunne høstes 
maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om arealtilskudd på arealet de siste 5 år. Tidligere oppdyrket jord gjelder også 
leid areal. Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale av minst 10 års varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking. Ved vurdering av 
søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede 
areal. 

Det gis ikke tilskudd utover 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

2. Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20% av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr. 
200.000,-.

B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr. 200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til kr. 300.000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever større 
strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad.

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, direktesalg og markedsføring 
krever ny og annen kompetanse og kunnskap.

Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. 
Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige virkemiddelapparat.

5. Kjøp av melkekvoter

Tilskudd kan gis med inntil kr. 2,50 pr liter.

Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Kjøp av fiskefartøy

Søkeren må være oppført i fiskerimantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B. Fiskefartøy som skal 
nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret. Det kan gis tilskudd til kjøp av nytt eller brukte 
fiskefartøy. 

Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 25 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 200.000,-
. Støtte til kjøp av eldre fartøy kan ytes dersom det er foretatt større ombygginger eller påkostninger i løpet av de 
siste 3-5 årene eller at fartøyet fremstår som godt vedlikeholdt, rustet og tilpasset det fiske det skal driftes etter. 
Spesielt viktig er vurdering av framdriftsmaskineriets alder. Det kreves tilstandsrapport av nyere dato, ikke eldre 
enn 1 år. Ved kjøp av brukt fartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 
100.000,-.
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Støtte til kjøp av fiskefartøy skal først og fremst bidra til at nødvendig krav til egenkapital blir oppfylt.

2. Kjøp av fiskeredskaper/utstyr ol.

Det kan gis tilskudd til fiskeredskaper, påbudt sikkerhetsutstyr eller annet obligatorisk utstyr som ikke er 
støtteberettiget i næringsfondet. Tilskudd inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag. Slik støtte gis ikke til etablerte 
fiskere.

3. Tilskudd til modernisering og effektivisering

Betydelige påkostninger/ombygging av fiskefartøy kan støttes dersom ombyggingen fører til et mer hensiktsmessig 
og moderne fiskefartøy. Tilskudd inntil 20 % av kostnadsoverslaget.

4. Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon

Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles anlegg. Det kan også gis 
støtte til drift av fellesanlegg som for eksempel drift av mottaksstasjon. En eventuell driftsstøtte skal medvirke til at 
driften vil være bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd til dette formål kan samfinansieres med andre offentlige 
støtteordninger. Maksimal driftsstøtte pr. år kr 50.000,-.

Særbestemmelser for tilskudd til utmarksnæringsutøvere

Utmarksnæring er avgrenset til innlandsfisk, småvilt, utnyttelse og videreforedling av ville bær, urter og sopp og 
kultivering av ville vekster og fiskevann, og 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. 

Utmarksnæringsutøvere kan søke om støtte fra primærnæringsfondet til gjennomføring av tiltak i samsvar med 
handlingsdel i Utmarksplan for Tana kommune

Det kan søkes om støtte til:

1. Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter i Tana.

2. Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling av utmarksprodukter og kompetanseheving 
innen fangst/høsting, produksjon og salg av utmarksprodukter. 

Særbestemmelser for tilskudd til reindrift

Det kan gis tilskudd til tiltak i reindriftsnæringen som bidrar til å effektivisere driften, øke verdiskapingen og styrke 
økonomien. 

Søker må tilhøre siidaandel i reinbeitedistriktene 7 – Rákkonjárga eller 9 – Čorgaš. 

SP v/Einar Johansen fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag:

(Fellesbestemmelser:) 
2. avsnitt, siste linje: Jordbruk/reindrift 65 % og fiskeri 35 %

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk:

Pkt 2, Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

Pkt A. Øvre grense settes til kr. 125 000,-

I inneværende kommunestyreperiode prioriteres kjøp av landbrukseiendom.
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(Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæring:)

Pkt 1. kjøp av fiskefartøy.

Endring: 2. avsnitt: Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 20 % av 
kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 70 000,-. Ved kjøp av brukt fiskefartøy kan det 
gis tilskuddinntil 15 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 40 000,-

Ny setning: Det kan ikke gis tilskudd til andregangs kjøp av fiskebåt før det er gått 5 år. 

Resten av avsnittet strykes. Unntatt siste linje.

Pkt 2 Kjøp av fiskeredskaper/utstyr og lignende. – strykes 

Pkt 3 Tilskudd til modernisering og effektiveiser. – strykes 

Endring: pkt 4 blir pkt 2 – Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon

I inneværende kommunestyreperioden gis kjøp av fiskefartøy 1. prioritet. 

(Særbestemmelse for tilskudd til Reindrift:)

Tilleggsetning 1. avsnitt:
Det kan også gis tilskudd til ungdom under etablering. 

SP v/Einar Johansen trakk sitt forslag.

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende felles tilleggs- og endringsforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen, 
SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR v/Solbjørg Ravna og AP v/Ulf Ballo: 

Fellesbestemmelser
Ny første setning:
Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det enten ikke finnes andre støtteordninger 
eller hvor andre støtteordninger ikke er tilstrekkelige til å sikre økonomisk bærekraft. 
Nytt andre avsnitt:
En bør ved fordeling av fondsmidler til de ulike primærnæringer ta sikte på å bevare Tana som 
en jordbruks-, reindrifts- og fiskerikommune, samt styrke tilleggsvirksomhet og 
utmarksnæringer.   

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk
Endring:
5. Kjøp av melkekvoter
Tilskudd kan gis med inntil kr 1,50 pr liter.

Nytt punkt:
Andre forhold/begrensninger
Støtten fra primærnæringsfondet gis som bagatellmessig støtte i henhold til § 2 i Forskrift av 
14.11.2008 nr 1213 om notifikasjonsplikt for offentlig støtte (jfr. EF- traktat art. 87 og 88).  
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AP v/Ulf Ballo trakk fellesforslaget. 

H v/Helge Samuelsen fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 

Pkt  «Fellesbestemmelser»

Avsnitt 2 Fordelingsprofilen på 70/30 mellom ulike næringsområder utgår!

Ny setning; Det tillegges hovedutvalget (MLU) å vurdere fordeling av midlene, avhengig av 
søknadsmassen fra næringsområdene når utvalget tildeler midler.

H v/Helge Samuelsen trakk sitt forslag. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag:

Til: Særbestemmelser for tilskudd til utmarksnæringsutøvere 
Nytt pkt 5: Utvikling og tilskudd til opplevelsestilbud/turisme og eller i kombinasjon med 
utmarkshøsting som del av produktet. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk sitt forslag. 

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende felles endrings- og tilleggsforslag fra SP v/Einar Johansen, 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen og AP v/Ulf Ballo:

Fellesbestemmelser: 

Ny første setning: 
Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det enten ikke finnes andre støtteordninger 
eller hvor andre støtteordninger ikke er tilstrekkelig til å sikre økonomisk bærekraft. 

Nytt 2. avsnitt:
En bør ved fordeling av fondsmidler til de ulike primærnæringer ta sikte på å bevare Tana som 
en jordbruks-, reindrifts- og fiskerikommune, samt styrke tilleggsvirksomhet og 
utmarksnæringer. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Pkt 2 Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom
A. Øvre grense settes til kr. 150 000,-

Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen

Pkt 1 Kjøp av fiskefartøy
Endring 2. avsnitt
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Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 20 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, 
begrenset oppad til kr. 70 000,- Ved kjøp av brukt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av 
kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 40 000,-

Nytt:
Det kan ikke gis tilskudd til andregangs kjøp av fiskebåt før det har gått 5 år. 

Resten av avsnittet strykes, unntatt siste linje. 
Pkt 2 Kjøp av fiskeredskaper/utstyr o.l utgår. 
Pkt 3 Tilskudd til modernisering og effektivisering (blir nytt pkt 2)

Særbestemmelser for tilskudd til reindrift

Tilleggsetning 1 avsnitt:
Det kan også gis tilskudd til ungdom under etablering. 

Særbestemmelser for tilskudd til utmarksutøvere
Nytt pkt 5:
Utvikling og tilskudd til opplevelsestilbud/turisme i kombinasjon med utmarkshøsting kan gi 
grunnlag for tilskudd. 

Votering
MLUs innstilling: Enstemmig vedtatt. 

Fellesforslag fra AP, Fe/Ol og SP (unntatt ” Særbestemmelser for tilskudd til utmarksutøvere): 
Enstemmig vedtatt.

Fellesforslag fra AP, Fe/Ol og SP (”Særbestemmelser for tilskudd til utmarksutøvere”): Vedtatt 
med 14 mot 7 stemmer 

Vedtak
Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Formål

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom 
produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom 
dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker 
verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.

Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes støtteordninger. Andre støtteordninger må i 
størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må 
være i samsvar med målsettingen og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

For å prioritere en større innsats rettet mot å bevare Tana som en jordbrukskommune bør primærnæringsfondets 
midler fordeles mellom jordbruk/reindrift 70 % og fiskeri 30 % av fondets beholdning ved årsskiftet.
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Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan ikke gis tilskudd til 
tiltak som allerede er gjennomført.

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å behandle søknaden. Ved 
større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el). 

Primærnæringsfondet evalueres i sin helhet etter 3 år.

Utbetaling av tilskudd

Fristen for å gjennomføre tiltaket er 3 år regnet fra dato for første gangs delutbetaling. Tilbakebetaling og 
ubenyttede tilsagn tilbakeføres fondet.

Det kan delutbetales 75% av tilskuddet når prosjektet er dokumentert igangsatt. Resterende tilskudd 
utbetales når tiltaket er gjennomført og godkjent av kommunen.

Ved eventuelle endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent kostnadsoverslag i 
tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til kostnadene. 

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støttemottaker flytter ut av kommunen eller 
støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål enn forutsatt innen fem - 5 - år fra 
tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å søke fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette 
tidsrom. Etter særskilt søknad vil utbetalt tilskudd bli vurdert ikke krevd tilbakebetalt dersom støttemottaker 
selger/overdrar gården for videre produksjon.

Forvaltning av fondet

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget utgjør fondsstyret. Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at 
midlene er disponible til enhver tid. 

Retningslinjene kan bare endres av kommunestyret.

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må kravene i 
"Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

2. Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med kr 2000,- pr. da ved nydyrking og kr. 800,- pr. da ved opparbeiding av tidligere dyrket 
mark. Tilskuddet er ikke gradert. 

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært oppdyrket. Tidligere 
oppdyrket mark er areal som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides på nytt for å kunne høstes 
maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om arealtilskudd på arealet de siste 5 år. Tidligere oppdyrket jord gjelder også 
leid areal. Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale av minst 10 års varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking. Ved vurdering av 
søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede 
areal. 

Det gis ikke tilskudd utover 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

2. Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.
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A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20% av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr. 
200.000,-.

B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr. 200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til kr. 300.000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

4. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever større 
strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad.

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, direktesalg og markedsføring 
krever ny og annen kompetanse og kunnskap.

Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. 
Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige virkemiddelapparat.

5. Kjøp av melkekvoter

Tilskudd kan gis med inntil kr. 2,50 pr liter.

Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Kjøp av fiskefartøy

Søkeren må være oppført i fiskerimantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B. Fiskefartøy som skal 
nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret. Det kan gis tilskudd til kjøp av nytt eller brukte 
fiskefartøy. 

Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 25 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 200.000,-
. Støtte til kjøp av eldre fartøy kan ytes dersom det er foretatt større ombygginger eller påkostninger i løpet av de 
siste 3-5 årene eller at fartøyet fremstår som godt vedlikeholdt, rustet og tilpasset det fiske det skal driftes etter. 
Spesielt viktig er vurdering av framdriftsmaskineriets alder. Det kreves tilstandsrapport av nyere dato, ikke eldre 
enn 1 år. Ved kjøp av brukt fartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 
100.000,-.
Støtte til kjøp av fiskefartøy skal først og fremst bidra til at nødvendig krav til egenkapital blir oppfylt.

2. Kjøp av fiskeredskaper/utstyr ol.

Det kan gis tilskudd til fiskeredskaper, påbudt sikkerhetsutstyr eller annet obligatorisk utstyr som ikke er 
støtteberettiget i næringsfondet. Tilskudd inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag. Slik støtte gis ikke til etablerte 
fiskere.

3. Tilskudd til modernisering og effektivisering

Betydelige påkostninger/ombygging av fiskefartøy kan støttes dersom ombyggingen fører til et mer hensiktsmessig 
og moderne fiskefartøy. Tilskudd inntil 20 % av kostnadsoverslaget.

4. Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon
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Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles anlegg. Det kan også gis 
støtte til drift av fellesanlegg som for eksempel drift av mottaksstasjon. En eventuell driftsstøtte skal medvirke til at 
driften vil være bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd til dette formål kan samfinansieres med andre offentlige 
støtteordninger. Maksimal driftsstøtte pr. år kr 50.000,-.

Særbestemmelser for tilskudd til utmarksnæringsutøvere

Utmarksnæring er avgrenset til innlandsfisk, småvilt, utnyttelse og videreforedling av ville bær, urter og sopp og 
kultivering av ville vekster og fiskevann, og 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. 

Utmarksnæringsutøvere kan søke om støtte fra primærnæringsfondet til gjennomføring av tiltak i samsvar med 
handlingsdel i Utmarksplan for Tana kommune

Det kan søkes om støtte til:

3. Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter i Tana.

4. Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling av utmarksprodukter og kompetanseheving 
innen fangst/høsting, produksjon og salg av utmarksprodukter. 

Særbestemmelser for tilskudd til reindrift

Det kan gis tilskudd til tiltak i reindriftsnæringen som bidrar til å effektivisere driften, øke verdiskapingen og styrke 
økonomien. 

Søker må tilhøre siidaandel i reinbeitedistriktene 7 – Rákkonjárga eller 9 – Čorgaš. 

Tillegg/endringer:

Fellesbestemmelser: 

Ny første setning: 
Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det enten ikke finnes andre støtteordninger 
eller hvor andre støtteordninger ikke er tilstrekkelig til å sikre økonomisk bærekraft. 

Nytt 2. avsnitt:
En bør ved fordeling av fondsmidler til de ulike primærnæringer ta sikte på å bevare Tana som 
en jordbruks-, reindrifts- og fiskerikommune, samt styrke tilleggsvirksomhet og 
utmarksnæringer. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Pkt 2 Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom
A. Øvre grense settes til kr. 150 000,-

Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen

Pkt 1 Kjøp av fiskefartøy
Endring 2. avsnitt
Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 20 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, 
begrenset oppad til kr. 70 000,- Ved kjøp av brukt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av 
kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 40 000,-

Nytt:
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Det kan ikke gis tilskudd til andregangs kjøp av fiskebåt før det har gått 5 år. 

Resten av avsnittet strykes, unntatt siste linje. 
Pkt 2 Kjøp av fiskeredskaper/utstyr o.l utgår. 
Pkt 3 Tilskudd til modernisering og effektivisering (blir nytt pkt 2)

Særbestemmelser for tilskudd til reindrift

Tilleggsetning 1 avsnitt:
Det kan også gis tilskudd til ungdom under etablering. 

Særbestemmelser for tilskudd til utmarksutøvere
Nytt pkt 5:
Utvikling og tilskudd til opplevelsestilbud/turisme i kombinasjon med utmarkshøsting kan gi 
grunnlag for tilskudd. 

PS 9/2013 Nyvalg av lønnspolitisk utvalg

Saksprotokoll saksnr. 9/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

Behandling
H v/Tone Orvik Kollstrøm fremmet følgende forslag:

Kommunestyret foretar nyvalg av lønnspolitisk utvalg. Følgende velges blant 
administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter (formannskapet) til lønnspolitisk utvalg for 
resten av valgperioden 2011-2015:

1. Ordfører 
2. Rebeke Tapio
3. Fred Johnsen

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret foretar nyvalg av lønnspolitisk utvalg. Følgende velges blant 
administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter (formannskapet) til lønnspolitisk utvalg for 
resten av valgperioden 2011-2015:

1. Ordfører 
2. Rebeke Tapio
3. Fred Johnsen
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PS 10/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr. 10/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsak:

RS 1/2013 Foreløpig svar i forvaltningssak

Referatsaken tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer: 

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- samlokalisering av barnhage og skole i Austertana
- møter vedrørende bredbands- og mobiltelefoniutbygging
- at regnskapet er et par uker forsinket, viser 2 mill i overskudd 
- rovviltkontakt

Utviklingsleder Svein Ottar Helander orienterte om:
- om prosessen for regulering av havner
- om prosessen for regulering av motorsportanlegg

Orienteringene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsaken og orienteringene tas til orientering. 

RS 1/2013 Foreløpig svar i forvaltningssak

PS 11/2013 Skjenketider i Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 11/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

Behandling
H v/Ellen K. Saba fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Arne Røberg og H v/Ellen K. Saba:

Skjenketider i Tana kommune
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Kommunestyret går tilbake til de skjenketider som var gjeldende 31.06.2012, frem til ny rusplan 
blir vedtatt våren 2014.

Kommunestyret vedtar en generell skjenketid i kommunen slik;
Gruppe 1 og 2 fra klokken: 11.00 til klokken: 02.30.
Gruppe 3 fra klokken: 13.00 til klokken: 01.00.

HOU foretar vedtak i enkeltsaker innenfor de gitte rammer satt av kommunestyret 21.02.2013.

Begrunnelse;
Omgjøring av skjenketider vedtatt av HOU i enkeltvedtak fra HOU møtet 13.06.12, omgjøres da 
kommunestyret etter Alkohollovens § 4-4 kan uavhengig av en alkoholpolitisk rusplan utvide 
tiden for skjenking som vil gjelde generelt for kommunen.

Slik lyder loven;
Alkohollovens § 4-4 Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker
«Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller 
utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.»

Utdrag fra veilederen i alkoholpolitisk handlingsplan (Sosial og helse direktoratet)
Salgs- og skjenketider i kommunen 21
Alkoholloven inneholder bestemmelser om normal- og maksimaltider for salg og skjenking av 
alkohol. Kommunen kan imidlertid selv i stor grad bestemme sine salgs- og skjenketider og kan 
ha kortere eller lengre åpningstider enn lovens normaltid. Innskrenkinger eller utvidelser kan 
være generelle eller for et enkelt salgs- eller skjenkested. Det er ikke anledning til å bestemme at 
det kan selges eller skjenkes utover lovens maksimaltider. Dersom kommunen ikke i forskrift 
eller i enkeltvedtak bestemmer salgstiden, er det lovens normaltid som gjelder.

Votering
Vedtatt med 14 mot 7 stemmer.

Vedtak

Skjenketider i Tana kommune
Kommunestyret går tilbake til de skjenketider som var gjeldende 31.06.2012, frem til ny rusplan 
blir vedtatt våren 2014.

Kommunestyret vedtar en generell skjenketid i kommunen slik;
Gruppe 1 og 2 fra klokken: 11.00 til klokken: 02.30.
Gruppe 3 fra klokken: 13.00 til klokken: 01.00.

HOU foretar vedtak i enkeltsaker innenfor de gitte rammer satt av kommunestyret 21.02.2013.

Begrunnelse;
Omgjøring av skjenketider vedtatt av HOU i enkeltvedtak fra HOU møtet 13.06.12, omgjøres da 
kommunestyret etter Alkohollovens § 4-4 kan uavhengig av en alkoholpolitisk rusplan utvide 
tiden for skjenking som vil gjelde generelt for kommunen.

Slik lyder loven;
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Alkohollovens § 4-4 Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker
«Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller 
utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.»

Utdrag fra veilederen i alkoholpolitisk handlingsplan (Sosial og helse direktoratet)
Salgs- og skjenketider i kommunen 21
Alkoholloven inneholder bestemmelser om normal- og maksimaltider for salg og skjenking av
alkohol. Kommunen kan imidlertid selv i stor grad bestemme sine salgs- og skjenketider og kan 
ha kortere eller lengre åpningstider enn lovens normaltid. Innskrenkinger eller utvidelser kan 
være generelle eller for et enkelt salgs- eller skjenkested. Det er ikke anledning til å bestemme at 
det kan selges eller skjenkes utover lovens maksimaltider. Dersom kommunen ikke i forskrift 
eller i enkeltvedtak bestemmer salgstiden, er det lovens normaltid som gjelder.

PS 12/2013 Uttalelse - Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Saksprotokoll saksnr. 12/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013 

Behandling
AP v/Ulf Ballo fremmet følgende fellesforslag på uttalelse fra FrP v/Birger Dervo, SfP/NSR 
v/Solbjørg Ravna, H v/Tone Orvik Kollstrøm, SV v/Per Magne Lille og AP v/Ulf Ballo:

Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Tana kommune viser til Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat om forslag til endring av 
forskrift av 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.
Tana kommune er opptatt av at hjulene holdes i gang innen fiskeriene langs Finnmarkskysten. 
Det gir arbeidsplasser, skaper verdier og sikrer bosettingen.
Formålet med forskriften er å sikre landanlegg som bearbeider fisk en stabil råstofftilførsel fra 
torsketrålflåten. Dette har ikke alltid blitt fulgt, noe som har skapt stor pessimisme langs 
finnmarkskysten. 
Tana kommune er enig med departementet om at visse innstramminger må gjøres i både 
tilbudsplikt og bearbeidingsplikten. I forhold til forskriftens formål, vil en tilbudsplikt på 100 % 
av det konsesjonsbelagte kvantum være i tråd med de tillatelser som er gitt.
Når det gjelder bearbeidingsplikten så bør denne kunne heves noe fra dagens 70 %. Her må det 
imidlertid tas hensyn til det enkelte anleggs muligheter for lønnsom bearbeiding.
Når det gjelder leveringssted for trålerfangst så har denne bestemmelsen ikke alltid blitt 
overholdt. Dermed har det blitt stillstand over lengre tid på enkelte anlegg. Her bør det 
innskjerpes at tilbudspliktig fangst skal losses på det anlegg som skal motta fangsten. Dersom 
anlegget ikke har mulighet til å ta imot fisken, bør Råfisklaget kunne tilby fangsten til andre 
landanlegg i Finnmark.
Vi ber også Fiskeri- og kystdepartementet, etter drøfting mellom partene i fiskeriforhandlingene, 
om å innføre en kjøpsplikt for minst halvparten av det konsesjonsbelagte kvantum fisk.
Tana kommune er videre enig i at det bør innføres en kvotebonus for ferskt landet fisk. Denne 
må utformes slik at det vil lønne seg for trålerne å levere ferskt råstoff istedenfor at det fryses 
ned.
Dersom trålerrederier med spesielt attraktive konsesjoner og landanlegg i tillegg ikke overholder 
reglene i den nye forskriften, bør det enten iverksettes økonomiske sanksjoner mot disse. Ved 
gjentagneovertredelser bør det kunne åpnes for å overføre kvoter fra trålerflåten til kystflåten eid 
av finnmarksfiskere med de samme krav til leveransested etc..
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Sendes: Fiskeri- og kystdepartementet og media

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Tana kommune viser til Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat om forslag til endring av 
forskrift av 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.
Tana kommune er opptatt av at hjulene holdes i gang innen fiskeriene langs Finnmarkskysten. 
Det gir arbeidsplasser, skaper verdier og sikrer bosettingen.
Formålet med forskriften er å sikre landanlegg som bearbeider fisk en stabil råstofftilførsel fra 
torsketrålflåten. Dette har ikke alltid blitt fulgt, noe som har skapt stor pessimisme langs 
finnmarkskysten. 
Tana kommune er enig med departementet om at visse innstramminger må gjøres i både 
tilbudsplikt og bearbeidingsplikten. I forhold til forskriftens formål, vil en tilbudsplikt på 100 % 
av det konsesjonsbelagte kvantum være i tråd med de tillatelser som er gitt.
Når det gjelder bearbeidingsplikten så bør denne kunne heves noe fra dagens 70 %. Her må det 
imidlertid tas hensyn til det enkelte anleggs muligheter for lønnsom bearbeiding.
Når det gjelder leveringssted for trålerfangst så har denne bestemmelsen ikke alltid blitt 
overholdt. Dermed har det blitt stillstand over lengre tid på enkelte anlegg. Her bør det 
innskjerpes at tilbudspliktig fangst skal losses på det anlegg som skal motta fangsten. Dersom 
anlegget ikke har mulighet til å ta imot fisken, bør Råfisklaget kunne tilby fangsten til andre 
landanlegg i Finnmark.
Vi ber også Fiskeri- og kystdepartementet, etter drøfting mellom partene i fiskeriforhandlingene, 
om å innføre en kjøpsplikt for minst halvparten av det konsesjonsbelagte kvantum fisk.
Tana kommune er videre enig i at det bør innføres en kvotebonus for ferskt landet fisk. Denne 
må utformes slik at det vil lønne seg for trålerne å levere ferskt råstoff istedenfor at det fryses 
ned.
Dersom trålerrederier med spesielt attraktive konsesjoner og landanlegg i tillegg ikke overholder 
reglene i den nye forskriften, bør det enten iverksettes økonomiske sanksjoner mot disse. Ved 
gjentagneovertredelser bør det kunne åpnes for å overføre kvoter fra trålerflåten til kystflåten eid 
av finnmarksfiskere med de samme krav til leveransested etc..
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