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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Møterom Ildtoppen, Austertana
Dato: 07.03.2013
Tidspunkt: 10:00 – 15:20

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

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

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader
Grunnet sent gyldig forfall fra Sandra Lille (AP) var det ikke mulig å få tak i varamedlem.

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 16/2013 Godkjenning av innkalling
PS 17/2013 Godkjenning av saksliste

PS 18/2013 Godkjenning av protokoll fra 07.02.2013
PS 19/2013 Klage - Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 2/3, 

2/7 og 3/2 i Levajok.
2008/75

PS 20/2013 Klage på vedtak - avslag på søknad om fradeling fra 
gbnr. 13/14 i Vestre Seida.

2013/292

PS 21/2013 Ny klagebehandling - Klage på kommunens vedtak i 
sak 118/2012, Torgrim Olsen og Kirsti Joks, 
gjenoppføring av gamme i Gahpatjohka.

2011/897

PS 22/2013 12/1 - søknad om fradeling til landbruksformål 2010/2148
PS 23/2013 Søknad om tomt til selveierleiligheter i F/K 4,Tana 

bru
2013/145

PS 24/2013 Utvikling av ØFAS konsernet - strategiplan 2013/516

PS 25/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013 2013/326
PS 26/2013 Eiermelding for Tana kommune 2013. Utkast 2012/2499

PS 27/2013 Bolyst prosjekt i Tana 2013/320
PS 28/2013 Søknad om tilskudd til etablering av dressurbane 2012/2506

PS 29/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK 2013/96
RS 11/2013 Varsel om oppstart og utkast til planprogram 2013/344

RS 12/2013 Klage fra Fylkesmannen i Finnmark på Tana 
kommunes vedtak om tillatelse  til gjenoppføring av 
nedfalt gamme ved Njárgajávri i Tana kommune -
anmodning om oppnevning av settefylkesmann

2011/2295

RS 13/2013 Settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven 2011/2295
RS 14/2013 Foreløpig svar i forvaltningssak 2011/2295

RS 15/2013 Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i 
kommunene i 2013

2013/390

RS 16/2013 Søknad om tilskudd - Lysthuset 2013/108
RS 17/2013 3. kaffekok i Austertana - VM snøkiting 2013 2012/2745

RS 18/2013 Søknad om økonomisk støtte - VAKE 2013 2012/2935
RS 19/2013 Søknad om sponsing av idrettsesong 2013 2013/389

RS 20/2013 Søknad om støtte til gjennomføring av prosjekt 
"Skiippagurra Renseanlegg" - Tana kommune

2009/432

RS 21/2013 Tana kommune - skiippagurra renseanlegg - søknad 
om tilskudd

2009/432

RS 22/2013 Regionaluviklingsmidler 2013 - tilsagn om tilskudd på 2011/1491
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inntil kr 1.000.000,- til utbygging

PS 30/2013 Søknad om tilskudd - Lysthuset 2013/108
PS 31/2013 3. kaffekok i Austertana - VM snøkiting 2013 2012/2745

PS 32/2013 Søknad om økonomisk støtte - VAKE 2013 2012/2935

PS 16/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 16/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 17/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 17/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Saksliste godkjennes med følgende tillegg, referatsaker:

RS 20/2013 Søknad om støtte til gjennomføring av prosjekt "Skiippagurra Renseanlegg" 
- Tana kommune

RS 21/2013 Tana kommune - skiippagurra renseanlegg - søknad om tilskudd
RS 22/2013 Regionaluviklingsmidler 2013 - tilsagn om tilskudd på inntil kr 1.000.000,-

til utbygging

I forbindelse med behandling av referatsakene i dagens møte ble RS 16-18/2013 løftet opp 
til politisk sak 30-32/2013.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tillegg, referatsaker:

RS 20/2013 Søknad om støtte til gjennomføring av prosjekt "Skiippagurra Renseanlegg" 
- Tana kommune

RS 21/2013 Tana kommune - skiippagurra renseanlegg - søknad om tilskudd

RS 22/2013 Regionaluviklingsmidler 2013 - tilsagn om tilskudd på inntil kr 1.000.000,-
til utbygging

I forbindelse med behandling av referatsakene i dagens møte ble RS 16-18/2013 løftet opp 
til politisk sak 30-32/2013.

PS 18/2013 Godkjenning av protokoll fra 07.02.2013

Saksprotokoll saksnr. 18/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Protokoll fra 07.02.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 07.02.2013 godkjennes.

PS 19/2013 Klage - Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 2/3, 2/7 og 3/2 i 
Levajok.

Saksprotokoll saksnr. 19/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende utsettelsesforslag:
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Saken utsettes til neste møte.

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

Klages tas ikke til følge. Vedtak om konsesjon opprettholdes og krav om dekning av juridisk 
bistand etter forvaltningslovens § 36 avvises følgelig. 

Begrunnelse:
Det er ikke fremlagt opplysninger i klagen som kan begrunne omgjøring av vedtaket.

Klagen med saksdokumenter oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:

Klagen tas til følge. Krav om dekning av juridisk bistand avvises.

Votering
Utsettelsesforslag: Falt med 1 mot 5 stemmer. 
Forslag fra ordfører ble satt opp mot forslag fra Fe/Ol: Forslag fra ordfører vedtatt med 5 mot 1 
stemme.

Vedtak
Klages tas ikke til følge. Vedtak om konsesjon opprettholdes og krav om dekning av juridisk 
bistand etter forvaltningslovens § 36 avvises følgelig. 

Begrunnelse:
Det er ikke fremlagt opplysninger i klagen som kan begrunne omgjøring av vedtaket.

Klagen med saksdokumenter oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse. 

PS 20/2013 Klage på vedtak - avslag på søknad om fradeling fra gbnr. 13/14 i 
Vestre Seida.

Saksprotokoll saksnr. 20/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Klagen avvises jf. forvaltningslovens § 34.

Begrunnelse:
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Betingelsene for å behandle klagen foreligger ikke. Klagefristen er oversittet og klager kan selv 
lastes for forsinkelsen jf. Forvaltningslovens § 31, bokstav a. Det foreligger ikke særlige grunner 
jf. bokstav b for at klageren skulle få ny prøvelse.

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:

Klagen framsatt av Susann Helen Ravna tas til følge. Det gis dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-2. med søknad fra Ingvald Ravna om fradeling til boligformål fra gnr. 13/14 
i Vestre Seida med dette gis det 2,5 daa til formålet. 

FrP v/Rebeke Tapio trakk sitt forslag.

AP v/Frank M. Ingilæ fremmet følgende fellesforslag fra FrP v/Rebeke Tapio, H v/Tone Orvik 
Kollstrøm, Fe/O l v/Hartvik Hansen, SP v/Fred Johnsen og AP v/Frank M. Ingilæ: 

Formannskapet omgjør delegert vedtak av 11.12.2012 etter jordloven:

Med hjemmel i lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 innvilges søknad 
fra Ingvald Andreas Ravna til å fradele inntil 2,5 daa inntil Fylkesvei 98 fra eiendommen 
gnr 13 bnr 14 til boligformål.

Begrunnelse:
Etter en samlet vurdering av hovedhensyn og skjønnsmessige kriterier i jordloven ansees deling 
som forsvarlig. Det er ikke aktiv drift på gården og det er ikke nok dyrket areal til å kunne ha 
større drift i fremtiden.
Formannskapet omgjør delegert vedtak av30.11.2012 etter plan- og bygningsloven:
”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges søknad fra Ingvald Andreas 
Ravna om fradeling av inntil 2,5 da til boligformål fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida.

Begrunnelse:
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.  Formannskapet mener at det finnes grunnlag 
som tilsier at det blir gitt dispensasjon til fradeling slik omsøkt. Grunnlaget består i at området 
allerede er bebygd og at fradelingen ikke vil hindre fremtidig utnytting av eiendommen som 
landbrukseiendom.

Votering
Fellesforsalget ble satt opp mot rådm. forslag: Fellesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak
Formannskapet omgjør delegert vedtak av 11.12.2012 etter jordloven:
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Med hjemmel i lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 innvilges søknad 
fra Ingvald Andreas Ravna til å fradele inntil 2,5 daa inntil Fylkesvei 98 fra eiendommen 
gnr 13 bnr 14 til boligformål.

Begrunnelse:
Etter en samlet vurdering av hovedhensyn og skjønnsmessige kriterier i jordloven ansees deling 
som forsvarlig. Det er ikke aktiv drift på gården og det er ikke nok dyrket areal til å kunne ha 
større drift i fremtiden.
Formannskapet omgjør delegert vedtak av30.11.2012 etter plan- og bygningsloven:
”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges søknad fra Ingvald Andreas 
Ravna om fradeling av inntil 2,5 da til boligformål fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida.

Begrunnelse:
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.  Formannskapet mener at det finnes grunnlag 
som tilsier at det blir gitt dispensasjon til fradeling slik omsøkt. Grunnlaget består i at området 
allerede er bebygd og at fradelingen ikke vil hindre fremtidig utnytting av eiendommen som 
landbrukseiendom.

PS 21/2013 Ny klagebehandling - Klage på kommunens vedtak i sak 
118/2012, Torgrim Olsen og Kirsti Joks, gjenoppføring av gamme i 
Gahpatjohka.

Saksprotokoll saksnr. 21/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

Behandling
Rådmannes forslag til vedtak:

Tana kommune omgjør sitt vedtak i sak 118/2012 den 13.09.2012 slik:

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

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
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.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:  

Tana kommune opprettholder sitt vedtak i sak 118/2012 den 13.09.2012 med tilleggsforslag:
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Tilleggsforslag:

Finnmarksloven § 1
Lovens formål er å legge forholdene til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke 
forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket, og 
særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Tana kommune
Tana kommune viser og til Finnmarkskommisjonens rapport felt 2 Nesseby som er 
sammenlignbart med situasjonen i Tana kommune om byggverk i utmark som tilnærmet
konkluderer slik kommunen ser på byggverk i utmark. 

Viser og til 11.3.5 Konklusjon
Det foreligger en rett til å beholde eksisterende gammer og enkle hytter som er nødvendig for 
bruksrettshaveres øvrige utmarksbruk. 
Det finnes også en rett til å oppføre nødvendige nye byggverk for bruksrettshaver som henter en 
viktig del av sitt livsgrunnlag fra utmarka. Denne retten er betinget av festekontrakt med FeFo. 
Er vilkårene oppfylt, kan imidlertid ikke FeFo motsette seg kontraktsinngåelse.

Votering
Forslag fra Fe/Ol ble satt opp mot rådmannens forslag: Forslag fra Fe/Ol enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune opprettholder sitt vedtak i sak 118/2012 den 13.09.2012 med tilleggsforslag:

Tilleggsforslag:

Finnmarksloven § 1
Lovens formål er å legge forholdene til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke 
forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket, og 
særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Tana kommune
Tana kommune viser og til Finnmarkskommisjonens rapport felt 2 Nesseby som er 
sammenlignbart med situasjonen i Tana kommune om byggverk i utmark som tilnærmet 
konkluderer slik kommunen ser på byggverk i utmark. 

Viser og til 11.3.5 Konklusjon
Det foreligger en rett til å beholde eksisterende gammer og enkle hytter som er nødvendig for 
bruksrettshaveres øvrige utmarksbruk. 
Det finnes også en rett til å oppføre nødvendige nye byggverk for bruksrettshaver som henter en 
viktig del av sitt livsgrunnlag fra utmarka. Denne retten er betinget av festekontrakt med FeFo. 
Er vilkårene oppfylt, kan imidlertid ikke FeFo motsette seg kontraktsinngåelse.
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PS 22/2013 12/1 - søknad om fradeling til landbruksformål

Saksprotokoll saksnr. 22/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m gir Formannskapet Finnmarkseiendommen 
tillatelse til fradeling av ca. 38 daa til omsøkt formål i henhold til vedlagte kart.

Vilkår:
 Reinbeitedistrikt 7 skal kunne bruke sine nåværende flytteleier, som tidligere, og det skal 

være anledning for reinen å stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting.
 Det skal ikke føres opp permanente gjerder i området, men strømførende gjerder kan 

benyttes. Disse må tas ned for vinteren.
 Beiteområdet for bufe avgrenses til inngjerdet område.
 Det må tilrettelegges for videre bruk av eksisterende kjørespor og stier for adkomst til 

naboeiendom gbnr. 12/9 og allmenn ferdsel over eiendommen. Alternativt kan det settes 
opp port eller eventuelt bukk plassert slik at det er mulighet for å klatre over 
strømgjerdet.

Begrunnelse:
Formålet med fradelingen er i tråd med områdets status som Landbruks-, natur- og 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel.
Tillatelsen gitt med vilkår ivaretar hensynet til reindriften, kulturminner og det biologiske 
mangfoldet.
Vilkårene ivaretar også hensynet til adkomsten til naboeiendom og eksisterende stier brukt som 
ferdselsåre ned til elven og fiskeplasser samt ved bærplukking.

Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det er innhentet kunnskap fra Direktoratet for naturforvaltnings (DN) naturbase, Rapport 2009-
34 om biologisk mangfold i Deanu gielda/Tana kommune jf. § 8. Kommunen innehar også 
erfaringsbasert kunnskap om området.

På bakgrunn av tillatelsen som er gitt vil økosystemets samlede belastning ikke være stor, i tråd 
med § 10. Kartlagt svært viktig/viktig område for biologisk mangfold og erosjonsfare er tatt 
hensyn til ved at det ikke gis tillatelse til mer enn ca. 38 daa og at i overkant av 30 meter ut fra 
det eroderte område får stå uberørt. 

Å avgrense beiteområdet for bufe vil være positivt med hensyn til tråkkskader som kan føre til 
ytterligere miljøforringelse i tråd med §§ 11 og 12.

Kommunen anser kunnskapsgrunnlaget for å være sterkt og at det ikke vil være nødvendig å 
legge § 9 føre-var-prinsippet til grunn da hensynet til kartlagte svært viktige/viktige områder for 
biologisk mangfold og ytterligere erosjon blir ivaretatt.

Kommunen konkluderer med at tillatelsen gitt med tilhørende vilkår ikke vil være i strid med 
naturmangfoldlovens bestemmelser.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m gir Formannskapet Finnmarkseiendommen 
tillatelse til fradeling av ca. 38 daa til omsøkt formål i henhold til vedlagte kart.

Vilkår:
 Reinbeitedistrikt 7 skal kunne bruke sine nåværende flytteleier, som tidligere, og det skal 

være anledning for reinen å stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting.
 Det skal ikke føres opp permanente gjerder i området, men strømførende gjerder kan 

benyttes. Disse må tas ned for vinteren.
 Beiteområdet for bufe avgrenses til inngjerdet område.
 Det må tilrettelegges for videre bruk av eksisterende kjørespor og stier for adkomst til 

naboeiendom gbnr. 12/9 og allmenn ferdsel over eiendommen. Alternativt kan det settes 
opp port eller eventuelt bukk plassert slik at det er mulighet for å klatre over 
strømgjerdet.

Begrunnelse:
Formålet med fradelingen er i tråd med områdets status som Landbruks-, natur- og 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel.
Tillatelsen gitt med vilkår ivaretar hensynet til reindriften, kulturminner og det biologiske 
mangfoldet.
Vilkårene ivaretar også hensynet til adkomsten til naboeiendom og eksisterende stier brukt som 
ferdselsåre ned til elven og fiskeplasser samt ved bærplukking.

Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det er innhentet kunnskap fra Direktoratet for naturforvaltnings (DN) naturbase, Rapport 2009-
34 om biologisk mangfold i Deanu gielda/Tana kommune jf. § 8. Kommunen innehar også 
erfaringsbasert kunnskap om området.

På bakgrunn av tillatelsen som er gitt vil økosystemets samlede belastning ikke være stor, i tråd 
med § 10. Kartlagt svært viktig/viktig område for biologisk mangfold og erosjonsfare er tatt 
hensyn til ved at det ikke gis tillatelse til mer enn ca. 38 daa og at i overkant av 30 meter ut fra 
det eroderte område får stå uberørt. 

Å avgrense beiteområdet for bufe vil være positivt med hensyn til tråkkskader som kan føre til 
ytterligere miljøforringelse i tråd med §§ 11 og 12.

Kommunen anser kunnskapsgrunnlaget for å være sterkt og at det ikke vil være nødvendig å 
legge § 9 føre-var-prinsippet til grunn da hensynet til kartlagte svært viktige/viktige områder for 
biologisk mangfold og ytterligere erosjon blir ivaretatt.

Kommunen konkluderer med at tillatelsen gitt med tilhørende vilkår ikke vil være i strid med 
naturmangfoldlovens bestemmelser.



Side 11 av 20

PS 23/2013 Søknad om tomt til selveierleiligheter i F/K 4,Tana bru

Saksprotokoll saksnr. 23/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

1. Formannskapet gir tilsagn om tomt på om lag 2 daa til bygging av selveierleiligheter i
område F/K 4 ved siden av eiendom 13/ 315 i Tana bru til Næringsdrift AS (område C på 
vedlagte kartutsnitt).

2. Tomtepris, eks. refusjon for veg, vann og kloakk, er fastsatt til 27,81 kr/ m2.

3. Eventuelt feste vil bli beregnet med utgangspunkt i 1,11 kr/ m2 / år.

4. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.

5. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomssalget og fastsetter den 
endelige utstrekningen av tomtene.

6. Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom
kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten
forutgående varsel. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Formannskapet gir tilsagn om tomt på om lag 2 daa til bygging av selveierleiligheter i

område F/K 4 ved siden av eiendom 13/ 315 i Tana bru til Næringsdrift AS (område C på 
vedlagte kartutsnitt).

2. Tomtepris, eks. refusjon for veg, vann og kloakk, er fastsatt til 27,81 kr/ m2.

3. Eventuelt feste vil bli beregnet med utgangspunkt i 1,11 kr/ m2 / år.

4. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.

5. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomssalget og fastsetter den 
endelige utstrekningen av tomtene.

6. Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom
kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten
forutgående varsel. 
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PS 24/2013 Utvikling av ØFAS konsernet - strategiplan

Saksprotokoll saksnr. 24/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Tana kommune er positiv til en eierskapsstrategi for ØFAS ANS. Det framlagte forslag til 
eierskapsstrategi fremstår som godt skrevet og oversiktlig. Kommunen har imidlertid følgende 
merknader og endringsforslag til eierskapsstrategien (endringene i kursiv):

1. Innledning
Nytt kulepunkt:

 Bidra til høy kildesorteringsgrad og hindre forsøpling gjennom brukervennlige 
løsninger og god informasjon til publikum. 

2.1 Visjon
Nytt kulepunkt

 Ved å bidra til høy grad av kildesortering gjennom god og målrettet informasjon 
til innbyggerne samt brukervennlige åpningstider for gjenvinningsstasjoner og 
andre anlegg.

2.5 Miljøstasjoner.
Tillegg: 

Miljøstasjoner skal plasseres i sentrumsnær område og skiltes slik at tilgang blir 
enkel.

2.5 Gjenvinning og miljø
Tana kommune ønsker en nærmere definisjon av gjenvinningsstasjon og miljøstasjon.

Tillegg til setningen ”I den grad det etableres andre gjenvinningsanlegg….”:

I disse tilfellene skal ulike gjenvinningsløsninger vurderes opp mot et fullstendig 
klimaregnskap, hvor blant annet energibruken knyttet til transport inngår. 

2.6 Driftsmessige løsninger
Nytt tillegg:

Ved valg av ulike gjenvinningsløsninger skal vurderes i forhold til et fullstendig 
klimaregnskap hvor blant annet energibruken knyttet til transport inngår.

3.5 Miljø
Nytt avsnitt:

 ØFAS skal basere miljøløsninger på samfunnsnytte der kostnadseffektivitet og 
miljøregnskap inngår. Miljøkostnader ved valg av løsninger skal dokumenteres 
ved et fullstendig klimaregnskap. 

3.8 Utbytte
Endret avsnitt:

 Selskapet kan utbetale utbytte til eierne fra tjenester som ikke er lovpålagte 
(næringsavfall og lignende) dersom selskapets økonomiske stilling tilsier det. 
Styret foreslår utbyttestrategi.
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4.3.2 Materialgjenvinning
Tillegg –

 og/eller har stor miljøeffekt.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune er positiv til en eierskapsstrategi for ØFAS ANS. Det framlagte forslag til 
eierskapsstrategi fremstår som godt skrevet og oversiktlig. Kommunen har imidlertid følgende 
merknader og endringsforslag til eierskapsstrategien (endringene i kursiv):

2. Innledning
Nytt kulepunkt:

 Bidra til høy kildesorteringsgrad og hindre forsøpling gjennom brukervennlige 
løsninger og god informasjon til publikum. 

2.1 Visjon
Nytt kulepunkt

 Ved å bidra til høy grad av kildesortering gjennom god og målrettet informasjon 
til innbyggerne samt brukervennlige åpningstider for gjenvinningsstasjoner og 
andre anlegg.

2.5 Miljøstasjoner.
Tillegg: 

Miljøstasjoner skal plasseres i sentrumsnær område og skiltes slik at tilgang blir 
enkel.

2.5 Gjenvinning og miljø
Tana kommune ønsker en nærmere definisjon av gjenvinningsstasjon og miljøstasjon.

Tillegg til setningen ”I den grad det etableres andre gjenvinningsanlegg….”:

I disse tilfellene skal ulike gjenvinningsløsninger vurderes opp mot et fullstendig 
klimaregnskap, hvor blant annet energibruken knyttet til transport inngår. 

2.6 Driftsmessige løsninger
Nytt tillegg:

Ved valg av ulike gjenvinningsløsninger skal vurderes i forhold til et fullstendig 
klimaregnskap hvor blant annet energibruken knyttet til transport inngår.

3.5 Miljø
Nytt avsnitt:

 ØFAS skal basere miljøløsninger på samfunnsnytte der kostnadseffektivitet og 
miljøregnskap inngår. Miljøkostnader ved valg av løsninger skal dokumenteres 
ved et fullstendig klimaregnskap. 

3.8 Utbytte
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Endret avsnitt:
 Selskapet kan utbetale utbytte til eierne fra tjenester som ikke er lovpålagte 
(næringsavfall og lignende) dersom selskapets økonomiske stilling tilsier det. 
Styret foreslår utbyttestrategi.

4.3.2 Materialgjenvinning
Tillegg –

 og/eller har stor miljøeffekt.

PS 25/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013

Saksprotokoll saksnr. 25/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Tana formannskap vedtar den framlagte plan for aktuelle brannverntiltak 2013.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana formannskap vedtar den framlagte plan for aktuelle brannverntiltak 2013.

PS 26/2013 Eiermelding for Tana kommune 2013. Utkast

Saksprotokoll saksnr. 26/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Utkast til eiermelding for Tana kommune 2013 fremlegges for kommunestyret for endelig 
vedtak.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Utkast til eiermelding for Tana kommune 2013 fremlegges for kommunestyret for endelig 
vedtak.

PS 27/2013 Bolyst prosjekt i Tana

Saksprotokoll saksnr. 27/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Formannskapet vedtar å fremme vedlagte søknad om bolyst pilotprosjekt 2013 innenfor 
tema: ”Utviklingsprosjekt rettet mot ungdom” overfor KRD. 

Tana kommune søker om kr 450 000 til gjennomføring av et hovedprosjekt innen bolyst.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Formannskapet vedtar å fremme vedlagte søknad om bolyst pilotprosjekt 2013 innenfor 
tema: ”Utviklingsprosjekt rettet mot ungdom” overfor KRD. 

Tana kommune søker om kr 450 000 til gjennomføring av et hovedprosjekt innen bolyst.

PS 28/2013 Søknad om tilskudd til etablering av dressurbane

Saksprotokoll saksnr. 28/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om økonomisk støtte til etablering av dressurbane og lysanlegg for dressursbane avslås.

Begrunnelse
Det er ikke avsatt midler for omsøkte formål i budsjettet.

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:
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Søknad om økonomisk støtte til etablering av dressurbane og lysanlegg ved idrettsanlegget i 
Holmfjell innvilges med kr. 30 000,-

Summen inndekkes fra formannskapets pott.

Votering
Forslag fra FrP ble satt opp mot rådm. forslag: Forslag fra FrP enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om økonomisk støtte til etablering av dressurbane og lysanlegg ved idrettsanlegget i 
Holmfjell innvilges med kr. 30 000,-

Summen inndekkes fra formannskapets pott.

PS 29/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 29/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker: 

RS 11/2013 Varsel om oppstart og utkast til planprogram
RS 12/2013 Klage fra Fylkesmannen i Finnmark på Tana kommunes vedtak om tillatelse  

til gjenoppføring av nedfalt gamme ved Njárgajávri i Tana kommune -
anmodning om oppnevning av settefylkesmann

RS 13/2013 Settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven
RS 14/2013 Foreløpig svar i forvaltningssak

RS 15/2013 Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene i 2013
RS 16/2013 Søknad om tilskudd - Lysthuset
RS 17/2013 3. kaffekok i Austertana - VM snøkiting 2013
RS 18/2013 Søknad om økonomisk støtte - VAKE 2013
RS 19/2013 Søknad om sponsing av idrettsesong 2013
RS 20/2013 Søknad om støtte til gjennomføring av prosjekt "Skiippagurra Renseanlegg" 

- Tana kommune

RS 21/2013 Tana kommune - skiippagurra renseanlegg - søknad om tilskudd

RS 22/2013 Regionaluviklingsmidler 2013 - tilsagn om tilskudd på inntil kr 1.000.000,-
til utbygging

RS 16-18/2013 ble løftet til politisk sak 30-32/2013
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Referatsakene ble tatt til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- valg av nytt økonomisystem 
- planlagt møte med Varanger Bynett, samt prosess med Telenor og NetCom for utbedring 

av dekning mobilnett
- om planlagt møte med Utsjok kommune om evt. flytting av Tana bru 
- Skipagurra salg av lager, venter på takst 
- asylmottak i kommune - personer har forespurt om egnede lokaler i kommunen
- regnskap 2012 sendt revisjon 1.mars, viser overskudd på 2,57 mill.
- servicebygg i Torhop, adm. er ferdig med leieavtale for andelslaget 
- vann til Seida, nye Bjørklia boligfelt 
- ulykke med skoleelev ved Seida skole 7.3.13

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 
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RS 11/2013 Varsel om oppstart og utkast til planprogram

RS 12/2013 Klage fra Fylkesmannen i Finnmark på Tana kommunes vedtak 
om tillatelse  til gjenoppføring av nedfalt gamme ved Njárgajávri i Tana 
kommune - anmodning om oppnevning av settefylkesmann

RS 13/2013 Settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven

RS 14/2013 Foreløpig svar i forvaltningssak

RS 15/2013 Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene i 
2013

RS 16/2013 Søknad om tilskudd - Lysthuset

RS 17/2013 3. kaffekok i Austertana - VM snøkiting 2013

RS 18/2013 Søknad om økonomisk støtte - VAKE 2013

RS 19/2013 Søknad om sponsing av idrettsesong 2013

RS 20/2013 Søknad om støtte til gjennomføring av prosjekt "Skiippagurra 
Renseanlegg" - Tana kommune

RS 21/2013 Tana kommune - skiippagurra renseanlegg - søknad om tilskudd

RS 22/2013 Regionaluviklingsmidler 2013 - tilsagn om tilskudd på inntil kr 
1.000.000,- til utbygging

PS 30/2013 Søknad om tilskudd - Lysthuset

Saksprotokoll saksnr. 30/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Søknad om tilskudd til delfinansiering av sjekkpunkt og leir på Stjernevann i forbindelse med 
VAKE-VM innvilges med kr. 15 000,-

Dekkes over formannskapets disposisjon. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Søknad om tilskudd til delfinansiering av sjekkpunkt og leir på Stjernevann i forbindelse med 
VAKE-VM innvilges med kr. 15 000,-

Dekkes over formannskapets disposisjon. 

PS 31/2013 3. kaffekok i Austertana - VM snøkiting 2013

Saksprotokoll saksnr. 31/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Søknad om støtte til gjennomføring av et kulturarrangement i Austertana 6. – 13. april 2013 
innvilges med kr. 20 000,-  

Dekkes over formannskapets disposisjon.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om støtte til gjennomføring av et kulturarrangement i Austertana 6. – 13. april 2013 
innvilges med kr. 20 000,-  

Dekkes over formannskapets disposisjon.

PS 32/2013 Søknad om økonomisk støtte - VAKE 2013

Saksprotokoll saksnr. 32/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

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

Søknad om støtte til gjennomføring av Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) innvilges med kr. 
10 000,-

Dekkes over formannskapets disposisjon.



Side 20 av 20

Votering
Enstemmig vedtatt. |

Vedtak
Søknad om støtte til gjennomføring av Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) innvilges med kr. 
10 000,-

Dekkes over formannskapets disposisjon.


