
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 23.05.2013
Tidspunkt: 10:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Hartvik Hansen Ordfører FE/OL
Randi Lille Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Rebeke Tapio Medlem FRP
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tone Orvik Kollstrøm MEDL H
Frank Martin Ingilæ ORD AP
Hege Tajana Pedersen BA

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Karen Inga Vars Tone Orvik Kollstrøm V
Ansgar Aslaksen Frank Martin Ingilæ FE/OL

Merknader
Randi Lille (AP) ble enstemmig valgt som settevaraordfører etter forslag fra ordfører 
Hartvik  Hansen (Fe/Ol).
                                                                               

 Hege Tajana Pedersen (BA) møtte ikke.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Aslaug Iversen Sekretær

  Frans Eriksen       Planlegger



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.

______________________ ______________________ _______________________
Hartvik Hansen
Ordfører

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 49/2013 Godkjenning av innkalling
PS 50/2013 Godkjenning av saksliste

PS 51/2013 Godkjenning av protokoll fra 02.05.2013
PS 52/2013 Høring - Anbudsruter med hurtigbåt 2013/976

PS 53/2013 Suppleringsvalg 2013/950
PS 54/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK 2013/96

RS 26/2013 Klage over vedtak i sak 156/2012 - Dispensasjon fra 
reguleringsplan til gjenoppbygging av nedfalt gamme 
- Njárgajávri

2011/2295

RS 27/2013 Varanger Kraft Nett AS - Søknad om ny 132 kV-
ledning mellom Varangerbotn og Storvarden -
Orientering om videre behandling

2011/2173

RS 28/2013 Informasjon om utbyggingen av nødnett 2011/2314
RS 29/2013 Avtale om påfyll av næringsfond for 2013 mellom 

Tana kommune og Finnmark fylkeskommune
2013/863

RS 30/2013 Uttalelse - DPS i Tana 2013/403

PS 55/2013 Klage over evdtak i sak 156/2012 - Dispensasjon fra 
reguleringsplan til gjenoppbygging av nedfalt gamme 
- Njárgajávri

2011/2295

PS 49/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 49/2013  i Formannskapet - 23.05.2013 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 50/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 50/2013   i Formannskapet - 23.05.2013 

Behandling

Karen Inga Vars (V) fremmet følgende forslag:

RS sak 26/2013  Klage over vedtak i sak 156/2012 - Dispensasjon fra 
reguleringsplan til gjenoppbygging av nedfalt gamme – Njárgajávri løftes som sak 
i dette møtet.

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes med at det tas opp følgende tilleggssak:

Sak 55/2013 - Klage over vedtak i sak 156/2012 - Dispensasjon fra 
reguleringsplan til gjenoppbygging av nedfalt gamme – Njárgajávri.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes med at det tas opp følgende tilleggssak:

Sak 55/2013 - Klage over vedtak i sak 156/2012 - Dispensasjon fra 
reguleringsplan til gjenoppbygging av nedfalt gamme – Njárgajávri.



PS 51/2013 Godkjenning av protokoll fra 02.05.2013

Saksprotokoll saksnr. 51/2013  i Formannskapet - 23.05.2013 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:

Protokoll av 02.05.2013 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 02.05.2013 godkjennes.

PS 52/2013 Høring - Anbudsruter med hurtigbåt

Saksprotokoll saksnr. 52/2013  i Formannskapet - 23.05.2013 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken, 
med tillegssetning:

Tana kommune stiller seg negativ til bortfall av ruteforbindelser dersom det medfører at det ikke 
blir opprettet et reelt alternativ kollektiv transporttilbud.

Ruteforslaget til Finnmark fylkeskommune innebærer et elendig tilbud om kollektivtransport fra 
Tana/Øst-Finnmark til og fra Nordkynhalvøya. Dagens bussforbindelse fra Østfylket 
(Tana/Varanger) til og fra Nordkyn via Karasjok er reelt sett ikke et alternativ til båtforbindelse 
mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn. Fra Tana er det eneste reelle alternativet privattransport 
(privatbil/drosje eller tilsvarende). Et bortfall av båtrutetilbud vil få store negative konsekvenser 
for de som av ulike grunner ikke kan kjøre privatbil eller ha tilgang på slik transport. 

I dag er det bussforbindelse til Vestertana/Sjursjok og daglige avganger mellom Lakselv og 
Mehamn/Kjøllefjord, men ingen bussforbindelse over Ifjordfjellet. Med små omlegginger og 
forlenging av eksisterende bussruter, vil det være mulig å opprette bussforbindelse mellom Tana 
og Nordkyn. I tillegg bør det alternativt opprettes bussforbindelse søndagsmorgen til østfylket. 
En slik reiserute har dog betydelig lengre antatt reisetid enn med privatbil eller hurtigbåt mellom 
Smalfjord og Skjånes/Nordkyn. 

Tana kommune merker seg også følgende uttalelse fra fylkeskommunen: 

”Fylkeskommunen åpner opp for kommunal medfinansiering i denne anbudsrunden dersom 
kommunene mener å ha et behov som de vil dekke ut over de fylkeskommunale rammene og tilbud”.



Uttalelsen tolkes som at båtforbindelsen mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn kan bli 
opprettholdt dersom kommunen stiller seg positiv til en medfinansiering av denne ruta. Tana 
kommune stiller seg kritisk til at kommunene skal være medfinansiør på oppgaver som 
fylkeskommunen har ansvaret for. Dette kan også minne om utpressing mot kommunene, noe vi 
tar sterk avstand i fra. 

Tana kommune oppfordrer fylkeskommunen til å legge fram et budsjett/kalkyle på hva de sparer 
på å legge ned båtruteforbindelsen mellom Smalfjord og Nordkyn/Skjånes. I tillegg oppfordres  
fylkeskommunen til å legge fram kalkyler på å opprette bussforbindelse mellom 
Tanabru/Smalfjord/Sjursjok og Ifjord som korresponderer med eksisterende bussruter mellom 
Lakselv og Nordkyn i tillegg til en bussruteforbindelse på søndager fra Nordkyn og til Tana. 
Disse kalkylene forventer kommunen å få til høring før det gjøres eventuelle endringer i dagens 
ruteforbindelser mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn.

Tilleggssetning:

Tana kommune viser til vedlagte innspill fra Sverre Pedersen og Eivind M. Pettersen som følger 
saken.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune stiller seg negativ til bortfall av ruteforbindelser dersom det medfører at det ikke 
blir opprettet et reelt alternativ kollektiv transporttilbud.

Ruteforslaget til Finnmark fylkeskommune innebærer et elendig tilbud om kollektivtransport fra 
Tana/Øst-Finnmark til og fra Nordkynhalvøya. Dagens bussforbindelse fra Østfylket 
(Tana/Varanger) til og fra Nordkyn via Karasjok er reelt sett ikke et alternativ til båtforbindelse 
mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn. Fra Tana er det eneste reelle alternativet privattransport 
(privatbil/drosje eller tilsvarende). Et bortfall av båtrutetilbud vil få store negative konsekvenser 
for de som av ulike grunner ikke kan kjøre privatbil eller ha tilgang på slik transport. 

I dag er det bussforbindelse til Vestertana/Sjursjok og daglige avganger mellom Lakselv og 
Mehamn/Kjøllefjord, men ingen bussforbindelse over Ifjordfjellet. Med små omlegginger og 
forlenging av eksisterende bussruter, vil det være mulig å opprette bussforbindelse mellom Tana 
og Nordkyn. I tillegg bør det alternativt opprettes bussforbindelse søndagsmorgen til østfylket. 
En slik reiserute har dog betydelig lengre antatt reisetid enn med privatbil eller hurtigbåt mellom 
Smalfjord og Skjånes/Nordkyn. 

Tana kommune merker seg også følgende uttalelse fra fylkeskommunen: 

”Fylkeskommunen åpner opp for kommunal medfinansiering i denne anbudsrunden dersom 
kommunene mener å ha et behov som de vil dekke ut over de fylkeskommunale rammene og tilbud”.

Uttalelsen tolkes som at båtforbindelsen mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn kan bli 
opprettholdt dersom kommunen stiller seg positiv til en medfinansiering av denne ruta. Tana 
kommune stiller seg kritisk til at kommunene skal være medfinansiør på oppgaver som 



fylkeskommunen har ansvaret for. Dette kan også minne om utpressing mot kommunene, noe vi 
tar sterk avstand i fra. 

Tana kommune oppfordrer fylkeskommunen til å legge fram et budsjett/kalkyle på hva de sparer 
på å legge ned båtruteforbindelsen mellom Smalfjord og Nordkyn/Skjånes. I tillegg oppfordres  
fylkeskommunen til å legge fram kalkyler på å opprette bussforbindelse mellom 
Tanabru/Smalfjord/Sjursjok og Ifjord som korresponderer med eksisterende bussruter mellom 
Lakselv og Nordkyn i tillegg til en bussruteforbindelse på søndager fra Nordkyn og til Tana. 
Disse kalkylene forventer kommunen å få til høring før det gjøres eventuelle endringer i dagens 
ruteforbindelser mellom Smalfjord og Skjånes/Nordkyn.

Tilleggssetning:

Tana kommune viser til vedlagte innspill fra Sverre Pedersen og Eivind M. Pettersen som følger 
saken.

PS 53/2013 Suppleringsvalg

Saksprotokoll saksnr. 53/2013  i Formannskapet - 23.05.2013 

Behandling

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:

Formannskapet sender saken til kommunestyret som innstilling uten navn:

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Arne Røberg (AP) for resten av 
valgperioden 2011-2015:

1. Som ny nestleder i overtakstnemnda velges: ……………………………………………...

2. Som ny nestleder i klagenemnda (fra KST) velges: ……………………………………....

3. Som nytt 4. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for felleslista AP, Fe/Ol, SfP/NSR 
og SV velges: ………………………………………………………………

4. Som nytt fast medlem i Rådet for funksjonshemmede (fra Helsesportslaget IL Forsøk)
velges: ……………………………………………………………..

5. Som ny styreleder i Tana kommunale eiendomsselskap KF velges: 
…………………………………

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak

Formannskapet sender saken til kommunestyret som innstilling uten navn:

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Arne Røberg (AP) for resten av 
valgperioden 2011-2015:

1. Som ny nestleder i overtakstnemnda velges: ……………………………………………...

2. Som ny nestleder i klagenemnda (fra KST) velges: ……………………………………....

3. Som nytt 4. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget for felleslista AP, Fe/Ol, SfP/NSR 
og SV velges: ………………………………………………………………

4. Som nytt fast medlem i Rådet for funksjonshemmede (fra Helsesportslaget IL Forsøk)
velges: ……………………………………………………………..

5. Som ny styreleder i Tana kommunale eiendomsselskap KF velges: 
…………………………………

PS 54/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 54/2013  i Formannskapet - 23.05.2013 

Behandling

RS 26/2013 Dispensasjon fra reguleringsplan til gjenoppbygging av nedfalt 
gamme – Njárgajávri behandles som egen sak PS 55/2013.

Følgende saker ble referert:



RS 27/2013 Varanger Kraft Nett AS - Søknad om ny 132 kV-ledning mellom 
Varangerbotn og Storvarden - Orientering om videre behandling

RS 28/2013 Informasjon om utbyggingen av nødnett

RS 29/2013 Avtale om påfyll av næringsfond for 2013 mellom Tana kommune og 
Finnmark fylkeskommune

RS 30/2013 Uttalelse - DPS i Tana

Rådmannen orienterte om:

≠ Budsjettregulering

≠ Rektorstillingen ved sameskolen

≠ Store kostnader ved bygging av rundkjøringa til Tollpost/Eik

≠ Trafo til den nye tannklinikken

≠ IT stilling holdes vakant inntil videre

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) orienterte om: 

Representantskapsmøtet til IKAF – Interkommunalt arkiv i Finnmark.

Votering

Vedtak

Referatsakene/orienteringene tas til orientering.



RS 26/2013 Klage over vedtak i sak 156/2012 - Dispensasjon fra 
reguleringsplan til gjenoppbygging av nedfalt gamme - Njárgajávri

RS 27/2013 Varanger Kraft Nett AS - Søknad om ny 132 kV-ledning mellom 
Varangerbotn og Storvarden - Orientering om videre behandling

RS 28/2013 Informasjon om utbyggingen av nødnett

RS 29/2013 Avtale om påfyll av næringsfond for 2013 mellom Tana kommune 
og Finnmark fylkeskommune

RS 30/2013 Uttalelse - DPS i Tana

PS 55/2013 Klage over evdtak i sak 156/2012 - Dispensasjon fra 
reguleringsplan til gjenoppbygging av nedfalt gamme - Njárgajávri

Saksprotokoll saksnr. 55/2013  i Formannskapet - 23.05.2013 

Behandling

V/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag:

Fylkesmannen i Troms avgjørelse kan ikke godtas.
I Fylkesmannens faktagrunnlag er sedvaner, tradisjonell bruk og den historiske bakgrunnen lite 
inkludert.
Historisk er de fleste gammer i samiske områder etablert på sedvanemessig grunnlag, sedvanen 
går lengere tilbake i tid enn norske lover, og veldig få av gammene er av den grunn ikke 
formalisert etter norsk lovgivning. Dette må innarbeides bedre i de forvaltningspraksiser som 
berører naturbruk i våre områder.

Tana kommune opprettholder kommunens tidligere vedtak under særlige grunner å gi 
dispensasjon fra reguleringsplan til gjenoppbygging av nedfalt gamme i Njargajavri, Erik 
Trosten.

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:

Tana kommune beklager sterkt at Fylkesmannen i Troms tilsidesetter lokaldemokratiet i 
gammesaken.  Kommunen viser og til at Finnmarkskommisjonen ved behandling av rettigheter i 
Nesseby berører gammebygging som viser til at gammebrukerne har sine rettigheter i 
nærområdet. Dette er også sammenfallende med slike rettigheter i Tana.

Votering

Forslagene fra ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) og V/Karen Inga Vars ble satt opp mot 
hverandre:

Forslaget fra ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme for Venstres 
forslag.



Vedtak

Tana kommune beklager sterkt at Fylkesmannen i Troms tilsidesetter lokaldemokratiet i 
gammesaken.  Kommunen viser og til at Finnmarkskommisjonen ved behandling av rettigheter i 
Nesseby berører gammebygging som viser til at gammebrukerne har sine rettigheter i 
nærområdet. Dette er også sammenfallende med slike rettigheter i Tana.


