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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 04.04.2013
Tidspunkt: 11:15 – 15:00 

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Hege Tajana Pedersen Barnas repr. i plansaker
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Einar Johansen Fred Johnsen SP

Merknader

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 33/2013 Godkjenning av innkalling
PS 34/2013 Godkjenning av saksliste

PS 35/2013 Godkjenning av protokoll fra 07.03.2013
PS 36/2013 Revisjon av seniorplan for Tana kommune 2012/2810

PS 37/2013 Revidering av kommunens permisjonsreglement 2012/2596
PS 38/2013 Prosjekt "God fot" 2012/1250

PS 39/2013 Avhending/etterbruk av institusjonsbygningen i  
Austertana

X 2013/211

PS 40/2013 Avhending/etterbruk av institusjonsbygningen i 
Polmak

X 2013/732

PS 41/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK 2013/96
RS 23/2013 Kontrollrapport 2012 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Tana kommune
2012/1296

RS 24/2013 Hurtigruten - kanselleringer av anløp i Finnmark 2013/529

RS 25/2013 Porsanger kommune: Varsel om oppstart av 
kommuneplanarbeidet og offentlig ettersyn av 
planprogrammet

2012/747

PS 42/2013 Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana 2013/487

PS 33/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 33/2013 i Formannskapet - 04.04.2013 

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

Innkalling godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes. 
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PS 34/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 34/2013 i Formannskapet - 04.04.2013 

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

Saksliste godkjennes med følgende:

Tilleggssak:
PS 42/2013 Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Endring av behandlingsrekkefølgen:
PS 39/2013 behandles etter PS 35/2013 i dagens møte. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende:

Tilleggssak:
PS 42/2013 Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Endring av behandlingsrekkefølgen:
PS 39/2013 behandles etter PS 35/2013 i dagens møte. 

PS 35/2013 Godkjenning av protokoll fra 07.03.2013

Saksprotokoll saksnr. 35/2013 i Formannskapet - 04.04.2013 

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

Protokoll fra 07.0.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Protokoll fra 07.0.2013 godkjennes.

PS 36/2013 Revisjon av seniorplan for Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 36/2013 i Formannskapet - 04.04.2013 

Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til seniorpolitisk plan vedtas.

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

Det fremlagte forslag til seniorpolitisk plan vedtas med følgende endring:

Side 8: 
Kulepunkt 3 strykes
Kulepunkt 2 endres til: 62 år: Nedsatt arbeidstid til 80 % med full lønnskompensasjon

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot formannskapets innstilling: Formannskapets 
innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Det fremlagte forslag til seniorpolitisk plan vedtas med følgende endring:

Side 8: 
Kulepunkt 3 strykes
Kulepunkt 2 endres til: 62 år: Nedsatt arbeidstid til 80 % med full lønnskompensasjon

PS 37/2013 Revidering av kommunens permisjonsreglement

Saksprotokoll saksnr. 37/2013 i Formannskapet - 04.04.2013 

Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til revidert permisjonsreglement vedtas.
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet Administrasjonsutvalgets innstilling som 
formannskapets innstilling: 

Til ankeadgang:

Endring til § 5d): 

………..utover 3 dager

Det fremlagte forslag til revidert permisjonsreglement vedtas.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot formannskapets innstilling: Formannskapets 
innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Til ankeadgang:

Endring til § 5d): 

………..utover 3 dager

Det fremlagte forslag til revidert permisjonsreglement vedtas.

PS 38/2013 Prosjekt "God fot"

Saksprotokoll saksnr. 38/2013 i Formannskapet - 04.04.2013 

Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:

Det avsettes kr. 200.000 til prosjekt god fot.  Prosjektet finansieres ved bruk av regnskapsmessig 
overskudd 2012.

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

Det avsettes kr. 200.000 til prosjekt god fot.  Prosjektet finansieres ved bruk av 
disposisjonsfondet. 
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Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot formannskapets innstilling: Formannskapets 
innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Det avsettes kr. 200.000 til prosjekt god fot.  Prosjektet finansieres ved bruk av 
disposisjonsfondet. 

PS 39/2013 Avhending/etterbruk av institusjonsbygningen i  Austertana

Saksprotokoll saksnr. 39/2013 i Formannskapet - 04.04.2013 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 35/2013 i dagens møte. 

Møtet ble lukket, med lovhjemmel i kommunelovens § 31 (5). 

Saksdokumenter utdelt på rødt papir, samlet inn etter at saken var ferdig behandlet. 

Habilitetsvurderinger
Ordfører Frank M. Ingilæ ba formannskapet vurdere habiliteten til han selv, Randi Lille og 
Sandra Lille. Ordfører er gift med Randi Lille som er søster til samboer av en tilbyder. Sandra 
Lille er datter til Randi. Alle fratrådte. 

Varamedlem Liz Utsi (AP), Per Ivar Henriksen (AP) og Ansgar Aslaksen (Fe/Ol) tiltrådte møte 
til habilitetsvurderingen.  

Formannskapet vurdering og votering:
- Randi Lille ble enstemmig erklært inhabil, jf. Forvaltingsloven § 6 b) 
- Frank M. Ingilæ ble med 5 mot 2 stemmer erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven § 6, 

særegne forhold
- Sandra Lille ble enstemmig erklært som habil til å behandle saken og tiltrådte møtet 

Det ble reist spørsmål om habilitet for Liz Utsi på grunn av at en tilbyder er hennes tante. Liz 
Utsi fratrådte. Formannskapet erklærte enstemmig Liz Utsi som habil til å behandle saken. Utsi 
tiltrådte møtet igjen. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag som formannskapets innstilling: 

I henhold til innkomne bud gis rådmannen fullmakt til å selge bygningsmassen i Austertana til 
det høyeste budet. 

Ved eventuelt en ny budrunde må begge tilbydere gis mulighet til å gi et høyere bud dersom de 
måtte ønske det.
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Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk siste setning i sitt forslag. 

Rådmannens forslag til vedtak punkt 4 - 6 som formannskapets innstilling: 

4. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.
5. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.
6. Eiendommen overtas straks selger har flyttet ut, senest 1. mai 2014.

Votering
Forslag fra Fe/Ol: Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
I henhold til innkomne bud gis rådmannen fullmakt til å selge bygningsmassen i Austertana til 
det høyeste budet. 

4. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.
5. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.
6. Eiendommen overtas straks selger har flyttet ut, senest 1. mai 2014.

Merknad:
Etter at PS 40/2013 i dagens møte var ferdig behandlet vedtok FSK enstemmig av PS 39 og 
40/2013 ikke lengre skal være unntatt offentlighet. Sak PS 39 og 40/2013 gjøres offentlig. 

PS 40/2013 Avhending/etterbruk av institusjonsbygningen i Polmak

Saksprotokoll saksnr. 40/2013 i Formannskapet - 04.04.2013 

Behandling
Møtet ble lukket, med lovhjemmel i kommunelovens § 31 (5). 

Saksdokumenter utdelt på rødt papir, samlet inn etter at saken var ferdig behandlet. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:

I henhold til innkommet bud gis rådmannen fullmakt til å selge bygningsmassen i Polmak til 
budgiver. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk sitt forslag. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag:



Side 8 av 11

Nytt pkt. 8 til rådmannens forslag til vedtak:
Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.

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

1. Det vises til vedtak i kommunestyret i sak 95/2012 om avhending av bygningsmassen som 
blir ledig som følge av den vedtatte omleggingen av pleie og omsorgsstrukturen.

2. Eiendommen Polmak aldershjem med gnr. 40 bnr. 54/73/108/109 selges til Stig Arve 
Eriksen.

3. Salgssum settes til kr. 500.000,-
4. Tana kommune aksepterer forbeholdet om bruksendring.
5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om overdragelse av eiendommen.
6. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.
7. Eiendommen overtas straks selger har flyttet ut, senest 1. mai 2014.

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Fe/Ol: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
1. Det vises til vedtak i kommunestyret i sak 95/2012 om avhending av bygningsmassen som 

blir ledig som følge av den vedtatte omleggingen av pleie og omsorgsstrukturen.
2. Eiendommen Polmak aldershjem med gnr. 40 bnr. 54/73/108/109 selges til Stig Arve 

Eriksen.
3. Salgssum settes til kr. 500.000,-
4. Tana kommune aksepterer forbeholdet om bruksendring.
5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om overdragelse av eiendommen.
6. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.
7. Eiendommen overtas straks selger har flyttet ut, senest 1. mai 2014.
8. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.

Merknad:
Etter at PS 40/2013 var ferdig behandlet vedtok FSK enstemmig av saken, samt PS 39/2013 i 
dagens møte, ikke lengre skal være unntatt offentlighet. Sak PS 39 og 40/2013 gjøres offentlig. 

PS 41/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 41/2013 i Formannskapet - 04.04.2013 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:
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RS 23/2013 Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tana 
kommune

RS 24/2013 Hurtigruten - kanselleringer av anløp i Finnmark

RS 25/2013 Porsanger kommune: Varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet og 
offentlig ettersyn av planprogrammet

Referatsakene tas til orienteringer.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Ordfører Frank M. Ingilæ orienterte om:
- møte med Utsjok kommune ang. en eventuell flytting av gammel Tana bru
- skal på møte med Tollvesenet i Tromsø neste uke 
- neste FSK-møte blir sannsynligvis avhold på Tana vidg. skole 

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- prosjekt som binder sammen samfunnsdelen og økonomiplanen
- minnebauta i nedre Tana - sak til OKU 
- mulig 4 bud på gamle Esso-stasjonen, Skipagurra
- rapporter fra arbeidstilsynet om Sirma og Seida skole - til OKU 
- mm ansettelser: lærerstilling i Sirma vanskelig, mange og gode søkere til lærerstillinger i  

Boftsa, arealplanlegger ingen søkere
- at Fylkesmannen har påklaget Ravna-fradelingen i V. Seida 

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 
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RS 23/2013 Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Tana kommune

RS 24/2013 Hurtigruten - kanselleringer av anløp i Finnmark

RS 25/2013 Porsanger kommune: Varsel om oppstart av 
kommuneplanarbeidet og offentlig ettersyn av planprogrammet

PS 42/2013 Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Saksprotokoll saksnr. 42/2013 i Formannskapet - 04.04.2013 

Behandling
Saksdokumenter utsendt pr e-post 03.04.13. Utdelt i møte. 

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

1. Tana kommune igangsetter en anskaffelsesprosess med sikte på å bygge ut fiber på 
strekningen Tana bru – Bonakas i 2013. Det tas forbehold om ekstern finansiering. Det 
søkes om midler fra FFK og/eller Høykom.

2. Det settes av inntil 1 mill til tiltaket i 2013, midlene bevilges fra disposisjonsfondet.
3. Tilsvarende skal det utredes muligheter for fiberutbygging fra Sandlia til 

Austertana/Leirpollen i 2014. 
4. Det igangsettes utredning med tanke på å bygge ut mobildekningen både geografisk og for 

å sikre høyest mulig hastighet i mobilnettet.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
1. Tana kommune igangsetter en anskaffelsesprosess med sikte på å bygge ut fiber på 

strekningen Tana bru – Bonakas i 2013. Det tas forbehold om ekstern finansiering. Det 
søkes om midler fra FFK og/eller Høykom.

2. Det settes av inntil 1 mill til tiltaket i 2013, midlene bevilges fra disposisjonsfondet.
3. Tilsvarende skal det utredes muligheter for fiberutbygging fra Sandlia til 

Austertana/Leirpollen i 2014. 
4. Det igangsettes utredning med tanke på å bygge ut mobildekningen både geografisk og for 

å sikre høyest mulig hastighet i mobilnettet.
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