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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 15.08.2013
Tidspunkt: 11:00 – 14:00

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
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Rebeke Tapio Medlem FRP
Hege Tajana Pedersen Barnas repr. i plansaker

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ellen Kristina Saba Rebeke Tapio H

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 74/2013 Godkjenning av innkalling
PS 75/2013 Godkjenning av saksliste

PS 76/2013 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2013
PS 77/2013 38/19 - klage på vedtak om avslag i byggesak, 

dispensasjon til riving av gammel hytte og bygging av 
ny hytte.

2013/1106

PS 78/2013 Klage på kommunens vedtak av 08.03.13, saksnr. 
20/2013 - fradeling fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida

2013/292

PS 79/2013 Søknad om tilleggstomt; Styro Nor AS 2013/1628
PS 80/2013 Høring - Mål og strategier i regional transportplan 

2014-2023 Må
2013/294

PS 81/2013 DNB Livsforsikring ASA - avvikling av virksomhet 
knyttet til offentlige tjenesteprodukter

2013/1834

PS 82/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK 2013/96

RS 31/2013 Uttalelse vedrørende SAS og Widerøes vinterprogram 
2014 - 2015

2013/796

RS 32/2013 VINTERPROGRAMMET 2013-2014 -
MANGLENDE SAMORDNING MELLOM SAS OG 
WIDERØE - KVELDSRUTA TIL KIRKENES

2013/796

RS 33/2013 Manglende korrespondanse på vinterruter 2013/796

RS 34/2013 Politisk uttalelse - krav om vedlikehold av 
fylkeskommunal vei i Austertana

2013/1671

RS 35/2013 Varsel om oppstart av kraftsystemutredning Finnmark 
2014

2013/1867

RS 36/2013 Møte i Dialogforum for Vindkraft i Finnmark 2013/743
RS 37/2013 Orientering om årets investeringsprosjekter 2013/1873

RS 38/2013 Utarbeidelse av kommunalt innkjøpsreglement og 
anskaffelsesstrategi

2013/1949

RS 39/2013 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt 
invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med 
etablering av snøscooterløyer

2013/1775
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PS 74/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 74/2013 i Formannskapet - 15.08.2013 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 75/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 75/2013 i Formannskapet - 15.08.2013 

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

Saksliste godkjennes med følgende tillegg referatsak:

RS 39/2013 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag, samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning 
med etablering av snøscooterløyer

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tillegg referatsak:

RS 39/2013 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag, samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning 
med etablering av snøscooterløyer
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PS 76/2013 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2013

Saksprotokoll saksnr. 76/2013 i Formannskapet - 15.08.2013 

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

Protokoll fra 06.06.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 06.06.2013 godkjennes.

PS 77/2013 38/19 - klage på vedtak om avslag i byggesak, dispensasjon til 
riving av gammel hytte og bygging av ny hytte.

Saksprotokoll saksnr. 77/2013 i Formannskapet - 15.08.2013 

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Fred Johnsen, H v/Tone O. 
Kollstrøm og Fe/Ol v/Hartvik Hansen: 

I følge plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel 2002-13, gis det dispensasjon og 
tillatelse til omsøkte tiltak.

Tana kommune ilegger tiltakshaver overtredelsesgebyr på kr. 10 000,- (ti tusen kroner).

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

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-5 jfr 11-7 og Kommuneplanens arealdel 2002-13 
punkt 2.4.2.2 jfr planbestemmelsene § 4 b punkt 6 avslår Tana kommune søknad om 
dispensasjon og tillatelse til omsøkte tiltak. Tana kommune pålegger riving av det påbegynte 
byggverket.

Tana kommune ilegger tiltakshaver overtredelsesgebyr på kr 5000,- (fem tusen kroner).

Votering
Fellesforslag fra SP, H og Fe/Ol ble satt opp mot forslag fra ordfører (rådm. forslag):
Fellesforslaget vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
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Vedtak
I følge plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel 2002-13, gis det dispensasjon og 
tillatelse til omsøkte tiltak.

Tana kommune ilegger tiltakshaver overtredelsesgebyr på kr. 10 000,- (ti tusen kroner).

PS 78/2013 Klage på kommunens vedtak av 08.03.13, saksnr. 20/2013 -
fradeling fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida

Saksprotokoll saksnr. 78/2013 i Formannskapet - 15.08.2013 

Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:

Tana kommune omgjør sitt vedtak av 07.03.13, saksnr. 20/2013. Tana kommune fatter med 
dette nye realitetsvedtak som følger:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, jf. plan- og bygningslovens § 11-6, avslår Tana 
kommune søknaden fra Ingvald Andreas Ravna om fradeling 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. Ifølge kommuneplanens arealdel skal all
utbygging på strekningen Mohkeveaijohka (Vestre Seida) – Lismajohka skje på bakgrunn av
arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplan. Kommunen kan ikke se at det finnes grunnlag som
tilsier at det blir gitt dispensasjon til fradeling slik omsøkt.

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

Tana kommune omgjør ikke sitt vedtak av 07.03.2013 i sak 20/2013 – fradeling fra gbnr. 13/14 
Vestre Seida.

Formannskapet mener at det er viktig at unge mennesker skal kunne bygge og bo i vår 
kommune. I denne saken kan formannskapet heller ikke se at det er noen konflikt i forhold til 
eksempelvis: dyrka mark, naboer, andre næringer, naturmangfold, fremtidige planer, flom, ras 
etc. Det er allerede spredt bosetting i bygda Vestre Seida, så en ny bolig i området vil ikke 
oppleves som noe vesentlig inngrep, men heller et positivt tilskudd.

Saken dreier seg om en ung familie som ønsker å bygge og bo i den bygda man har sine røtter i 
og nærhet til sin familie. Kommunestyret har i sin gjeldende arealplan lagt til grunn at det skal 
være mulig for å få dispensasjon til bygging av frittstående boliger hvis det ikke er til ulempe for 
andre interesser. Denne dispensasjonen gis i et område som er rett i grensesonen for dette 
generelle prinsippet vedtatt i arealplanen av 2002. Fradelingen som formannskapet har gitt 
dispensasjon til, har svært få ulemper for omgivelser og annen bruk av området.
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Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene som er at folketallet i kommunen 
kan gå ned.

Tillatelsen vil heller ikke gi vesentlige ulemper for helse, miljø og sikkerhet og tilgjengelighet.

De viktigste nasjonale eller regionale rammer og mål som kan være påvirket er bruken av 
potensielt oppdyrkbar mark. Det området som fradeles kan formannskapet ikke se vil berøre 
dette i noe særlig grad.

Formannskapet i Tana er svært overrasket over at Fylkesmannen griper inn i småsaker hvor det 
ikke vesentlige nasjonale eller regionale rammer og mål som brytes.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot forslag fra ordfører: Forslag fra ordfører 
enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune omgjør ikke sitt vedtak av 07.03.2013 i sak 20/2013 – fradeling fra gbnr. 13/14 
Vestre Seida.

Formannskapet mener at det er viktig at unge mennesker skal kunne bygge og bo i vår 
kommune. I denne saken kan formannskapet heller ikke se at det er noen konflikt i forhold til 
eksempelvis: dyrka mark, naboer, andre næringer, naturmangfold, fremtidige planer, flom, ras 
etc. Det er allerede spredt bosetting i bygda Vestre Seida, så en ny bolig i området vil ikke 
oppleves som noe vesentlig inngrep, men heller et positivt tilskudd.

Saken dreier seg om en ung familie som ønsker å bygge og bo i den bygda man har sine røtter i 
og nærhet til sin familie. Kommunestyret har i sin gjeldende arealplan lagt til grunn at det skal 
være mulig for å få dispensasjon til bygging av frittstående boliger hvis det ikke er til ulempe for 
andre interesser. Denne dispensasjonen gis i et område som er rett i grensesonen for dette 
generelle prinsippet vedtatt i arealplanen av 2002. Fradelingen som formannskapet har gitt 
dispensasjon til, har svært få ulemper for omgivelser og annen bruk av området.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene som er at folketallet i kommunen 
kan gå ned.

Tillatelsen vil heller ikke gi vesentlige ulemper for helse, miljø og sikkerhet og tilgjengelighet.

De viktigste nasjonale eller regionale rammer og mål som kan være påvirket er bruken av 
potensielt oppdyrkbar mark. Det området som fradeles kan formannskapet ikke se vil berøre 
dette i noe særlig grad.

Formannskapet i Tana er svært overrasket over at Fylkesmannen griper inn i småsaker hvor det 
ikke vesentlige nasjonale eller regionale rammer og mål som brytes.
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PS 79/2013 Søknad om tilleggstomt; Styro Nor AS

Saksprotokoll saksnr. 79/2013 i Formannskapet - 15.08.2013 

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

1. Tana kommune gir tilsagn om tomt på om lag 5,8 da som tillegg til gnr. 13 bnr. 308 i 
Deatnodearbmi industriområde til Styro Nor Eiendom AS som omsøkt. Tomta skal 
benyttes til utvidelse av eksisterende fabrikklokaler.

2. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
3. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og fastsetter 

den endelige utstrekningen av tomta.
4. Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. 

Det resterende industriområdet nord for det omsøkte tillegget beholdes som en reserve for 
framtidige utvidelser av produksjonslokalene til Styro Nor AS, og evt. virksomheter som kan 
dra nytte av overskuddsvarmen fra fabrikken. Andre aktører vil styres til ledig areal i Grenveien 
industriområde, og framtidig industriområde nord for Tana bru som er under regulering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tana kommune gir tilsagn om tomt på om lag 5,8 da som tillegg til gnr. 13 bnr. 308 i 

Deatnodearbmi industriområde til Styro Nor Eiendom AS som omsøkt. Tomta skal 
benyttes til utvidelse av eksisterende fabrikklokaler.

2. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
3. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og fastsetter 

den endelige utstrekningen av tomta.
4. Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. 

Det resterende industriområdet nord for det omsøkte tillegget beholdes som en reserve for 
framtidige utvidelser av produksjonslokalene til Styro Nor AS, og evt. virksomheter som kan 
dra nytte av overskuddsvarmen fra fabrikken. Andre aktører vil styres til ledig areal i Grenveien 
industriområde, og framtidig industriområde nord for Tana bru som er under regulering. 

PS 80/2013 Høring - Mål og strategier i regional transportplan 2014-2023 Må

Saksprotokoll saksnr. 80/2013 i Formannskapet - 15.08.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
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En regional transportplan 2014-2023 har stor betydning for en sjø- og landtransportkommune 
som Tana. Veier og kollektivtransport er avgjørende for Tana brus senterfunksjon men også for 
befolkningens muligheter til å få tilgang til varer og tjenester. Hva som er fylkeskommunens
prioriteringer og politikk innenfor samferdsel har sammen med Nasjonal transportplan stor 
betydning for Tana kommune. Det er derfor positivt at kommunen blir involvert i planprosessen 
og får mulighet til å komme med innspill og merknader til planen.

Tana kommune har følgende merknader og innspill til planen:

Overordnede mål og strategier for regional transportplan
Av oversendte dokumenter synes det ikke helt klart hva som er ”ønsket utvikling” for transport 
og infrastruktur i perioden. Kommunen har lagt til grunn at det er hovedmålsettingene og 
målsettingene for innsatsområdene som utgjør ”ønsket utvikling” i planperioden. 

Det savnes en nærmere beskrivelse av hva samfunnsmål for transportsystemet innebærer og hva 
slags konsekvenser det har for satsingsområdene, strategiene og for et handlingsprogram. 
Målsettingene og strategiene i satsingsområdene har stor fokus på verdiskaping, mens det er 
vanskelig å finne noen målsettinger eller strategier som viser hvordan fylkeskommunen skal 
følge opp helse og miljø i planen. 

Forslaget til samfunnsmål tar sikte på å ”favne alt og alle” da transportsystemet både skal bidra 
til en bærekraftig utvikling for attraktive byer og for attraktive bygder i Finnmark. I 
høringsutkastet er det mange satsingsområder, mål og strategier rettet mot byer og 
transportkorridorer men det er vanskelig å finne målsettinger og strategier knyttet til 
målsettingen om å skape attraktive bygder i Finnmark.

Satsingsområder, mål og strategier. 
Planutkastet har 10 ”satsingsområder” som fremstår som overlappende i mer eller mindre grad. 
10 satsingsområder er i overkant mange. Det bidrar til at planen fremstår som litt ”ufokusert” 
med hensyn til viktige utfordringene som Finnmark står overfor de neste 10 årene. Det er også 
vanskelig å se de store forskjellene på satsingsområder som ”Riksveger”, ”Fylkesveger”, ”By, 
knutepunkt og transportkorridorer” og ”Internasjonale muligheter”. 

Planforslagets resultatmål er blant annet å sette fokus på befolkningens og næringslivets 
transportbehov. Da er det kanskje ikke nødvendig å ha så mange satsingsområder. 
Fylkeskommunen bør se på mulighetene til å samle satsingsområdene ”Riksveger”, 
”Fylkesveger”, ”Internasjonale muligheter” og ”regionale og lokale lufthavner” inn under 
satsingsområdet ”By, knutepunkt og transportkorridorer”. 

Satsingsområder som berører transporttilbud, herunder kollektiv trafikk, bør også vurderes 
samordnet og eventuelt slått sammen. Det gjelder satsingsområdene ”kollektiv trafikk” og 
”hurtigruta og flyruter”.

Planen er ment å vise fylkets ambisjoner. Ambisjonene går utenfor det som fylkeskommunen 
har direkte ansvar for. Det gjelder blant annet seilingsmønsteret for hurtigruten og 
flyrutetilbudet i Finnmark. Det kan nok være på sin plass å ha en offentlig regional holdning til 
hurtigruten og flyrutetilbud, men det kan skape usikkerhet om hvorvidt fylkeskommunen selv 
skal engasjere seg operativt i tilbudene. I forslaget fremgår bla. at det er et mål at ”rutetilbudet i 
Finnmark er effektiv internt i fylket og med resten av landet”. Retningen (strategien) som 
fylkeskommunen skal gå er blant annet å ”opprettholde dagens seilingsmønster for hurtigruta” 
og sikre regulariteten for hurtigruta. Det kan forstås som at fylkeskommunen selv skal gå inn på 
operatørsiden eller bidra økonomisk til at transporttilbud fortsetter. Et alternativ til dette er at de 
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politiske ønskene mht. hurtigruten og flyrutetilbud flyttes til fylkesplanen, mens den regionale 
transportplanen tar for seg målsettinger og tiltak som fylkekommunen direkte har ansvar for. 
Tilsvarende gjelder for Statlige vegpakker.

Planen har mye fokus på utvikling og sentrerer seg omkring knutepunkter og 
transportkorridorer. Det synes kommunen er flott. Det kan bidra til å gi retning på ønsket 
utvikling for fylket. Satsingsområdet ”By, knutepunkter og transportkorridorer” kan derfor være 
den sentrale delen i planen. Det er samtidig et politisk ønske om attraktive bygder (jfr. 
Samfunnsmålet). Kommunen mener at det kan være formålstjenlig å sette ”minstestandarder” 
for infrastruktur og transportmuligheter, herunder kollektiv transport for områder som ikke 
defineres som vekstområder av fylkeskommunen.

Kommunen er positiv til satsingsområdet ”Trafikksikkerhet” og har ingen merknader til 
målsettinger og strategier her. 

Oppsummert foreslås det at planen vurderes strukturert i fire satsingsområder:

Dette forslaget mener vi kan tydeliggjøre hvor fylkeskommunen vil satse og bedre tilbudet i 
forhold til dagens nivå (punkt 1 og 4) og på hvilke områder det handler om å opprettholde 
samferdselstilbud, gjerne på dagens nivå (etter en minste standard) (punkt 2). 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: 

Det må bygges en veiforbindelse fra Hemningsberg til Syltefjord.

Votering
Forslag fra ordfører (rådm. forslag.): Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Fe/Ol: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
En regional transportplan 2014-2023 har stor betydning for en sjø- og landtransportkommune 
som Tana. Veier og kollektivtransport er avgjørende for Tana brus senterfunksjon men også for 
befolkningens muligheter til å få tilgang til varer og tjenester. Hva som er fylkeskommunens 
prioriteringer og politikk innenfor samferdsel har sammen med Nasjonal transportplan stor 

1. By, knutepunkter og transportkorridorer
- Som sentreres omkring utvikling, verdiskaping med mer. 

2. Transporttilbud i perifere områder
-   Som sentreres omkring opprettholdelse av 

”minstestandarder” for infrastruktur og kollektiv transport. 
Det kan bidra til å oppfylle fylkeskommunens 
samfunnsmål om også bygder skal være attraktive.

3. Rutetransporttilbudet i fylket og inn og ut av fylket (buss, båt, fly og 
hurtigrute)

a. Punkt 3 kan også utgå som eget punkt og innholdet flyttes til 1 
og 2.

4. Trafikksikkerhet
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betydning for Tana kommune. Det er derfor positivt at kommunen blir involvert i planprosessen 
og får mulighet til å komme med innspill og merknader til planen.

Tana kommune har følgende merknader og innspill til planen:

Overordnede mål og strategier for regional transportplan
Av oversendte dokumenter synes det ikke helt klart hva som er ”ønsket utvikling” for transport 
og infrastruktur i perioden. Kommunen har lagt til grunn at det er hovedmålsettingene og 
målsettingene for innsatsområdene som utgjør ”ønsket utvikling” i planperioden. 

Det savnes en nærmere beskrivelse av hva samfunnsmål for transportsystemet innebærer og hva 
slags konsekvenser det har for satsingsområdene, strategiene og for et handlingsprogram. 
Målsettingene og strategiene i satsingsområdene har stor fokus på verdiskaping, mens det er 
vanskelig å finne noen målsettinger eller strategier som viser hvordan fylkeskommunen skal 
følge opp helse og miljø i planen. 

Forslaget til samfunnsmål tar sikte på å ”favne alt og alle” da transportsystemet både skal bidra 
til en bærekraftig utvikling for attraktive byer og for attraktive bygder i Finnmark. I 
høringsutkastet er det mange satsingsområder, mål og strategier rettet mot byer og 
transportkorridorer men det er vanskelig å finne målsettinger og strategier knyttet til 
målsettingen om å skape attraktive bygder i Finnmark.

Satsingsområder, mål og strategier. 
Planutkastet har 10 ”satsingsområder” som fremstår som overlappende i mer eller mindre grad. 
10 satsingsområder er i overkant mange. Det bidrar til at planen fremstår som litt ”ufokusert” 
med hensyn til viktige utfordringene som Finnmark står overfor de neste 10 årene. Det er også 
vanskelig å se de store forskjellene på satsingsområder som ”Riksveger”, ”Fylkesveger”, ”By, 
knutepunkt og transportkorridorer” og ”Internasjonale muligheter”. 

Planforslagets resultatmål er blant annet å sette fokus på befolkningens og næringslivets 
transportbehov. Da er det kanskje ikke nødvendig å ha så mange satsingsområder. 
Fylkeskommunen bør se på mulighetene til å samle satsingsområdene ”Riksveger”, 
”Fylkesveger”, ”Internasjonale muligheter” og ”regionale og lokale lufthavner” inn under 
satsingsområdet ”By, knutepunkt og transportkorridorer”. 

Satsingsområder som berører transporttilbud, herunder kollektiv trafikk, bør også vurderes 
samordnet og eventuelt slått sammen. Det gjelder satsingsområdene ”kollektiv trafikk” og 
”hurtigruta og flyruter”.

Planen er ment å vise fylkets ambisjoner. Ambisjonene går utenfor det som fylkeskommunen 
har direkte ansvar for. Det gjelder blant annet seilingsmønsteret for hurtigruten og 
flyrutetilbudet i Finnmark. Det kan nok være på sin plass å ha en offentlig regional holdning til 
hurtigruten og flyrutetilbud, men det kan skape usikkerhet om hvorvidt fylkeskommunen selv 
skal engasjere seg operativt i tilbudene. I forslaget fremgår bla. at det er et mål at ”rutetilbudet i 
Finnmark er effektiv internt i fylket og med resten av landet”. Retningen (strategien) som 
fylkeskommunen skal gå er blant annet å ”opprettholde dagens seilingsmønster for hurtigruta” 
og sikre regulariteten for hurtigruta. Det kan forstås som at fylkeskommunen selv skal gå inn på 
operatørsiden eller bidra økonomisk til at transporttilbud fortsetter. Et alternativ til dette er at de 
politiske ønskene mht. hurtigruten og flyrutetilbud flyttes til fylkesplanen, mens den regionale 
transportplanen tar for seg målsettinger og tiltak som fylkekommunen direkte har ansvar for. 
Tilsvarende gjelder for Statlige vegpakker.
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Planen har mye fokus på utvikling og sentrerer seg omkring knutepunkter og 
transportkorridorer. Det synes kommunen er flott. Det kan bidra til å gi retning på ønsket 
utvikling for fylket. Satsingsområdet ”By, knutepunkter og transportkorridorer” kan derfor være 
den sentrale delen i planen. Det er samtidig et politisk ønske om attraktive bygder (jfr. 
Samfunnsmålet). Kommunen mener at det kan være formålstjenlig å sette ”minstestandarder” 
for infrastruktur og transportmuligheter, herunder kollektiv transport for områder som ikke 
defineres som vekstområder av fylkeskommunen.

Kommunen er positiv til satsingsområdet ”Trafikksikkerhet” og har ingen merknader til 
målsettinger og strategier her. 

Oppsummert foreslås det at planen vurderes strukturert i fire satsingsområder:

Dette forslaget mener vi kan tydeliggjøre hvor fylkeskommunen vil satse og bedre tilbudet i 
forhold til dagens nivå (punkt 1 og 4) og på hvilke områder det handler om å opprettholde 
samferdselstilbud, gjerne på dagens nivå (etter en minste standard) (punkt 2). 

Tillegg:

Det må bygges en veiforbindelse fra Hemningsberg til Syltefjord.

PS 81/2013 DNB Livsforsikring ASA - avvikling av virksomhet knyttet til 
offentlige tjenesteprodukter

Saksprotokoll saksnr. 81/2013 i Formannskapet - 15.08.2013 

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

1. Tana kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 fra DNB liv til KLP.

2. Likviditetseffekt av underreservering i forhold til innføring av ny levealderstariff per 
1.januar 2014, anslått til ca 5 mill., dekkes av premiefond i Dnb.

Egenkapitaltilskuddet på ca 5 mill. dekkes av salg av flerbrukssenteret til Tana kommunale 

1. By, knutepunkter og transportkorridorer
- Som sentreres omkring utvikling, verdiskaping med mer. 

2. Transporttilbud i perifere områder
-   Som sentreres omkring opprettholdelse av 

”minstestandarder” for infrastruktur og kollektiv transport. 
Det kan bidra til å oppfylle fylkeskommunens 
samfunnsmål om også bygder skal være attraktive.

3. Rutetransporttilbudet i fylket og inn og ut av fylket (buss, båt, fly og 
hurtigrute)

b. Punkt 3 kan også utgå som eget punkt og innholdet flyttes til 1 
og 2.

4. Trafikksikkerhet
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eiendomsselskap og frie midler i investeringsregnskapet.

Nødvendig budsjettregulering legges fram som sak for kommunestyret før årets slutt. 

3. Folkevalgtordningen følger den vanlige TPO ordningen for ansatte.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
1. Tana kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 fra DNB liv til KLP.

2. Likviditetseffekt av underreservering i forhold til innføring av ny levealderstariff per 
1.januar 2014, anslått til ca 5 mill., dekkes av premiefond i Dnb.

Egenkapitaltilskuddet på ca 5 mill. dekkes av salg av flerbrukssenteret til Tana kommunale 
eiendomsselskap og frie midler i investeringsregnskapet.

Nødvendig budsjettregulering legges fram som sak for kommunestyret før årets slutt. 

3. Folkevalgtordningen følger den vanlige TPO ordningen for ansatte.

PS 82/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 82/2013 i Formannskapet - 15.08.2013 

Behandling
I RS 37/2013 Orientering om årets investeringsprosjekter er orienteringen endret fra rådmannen. 
Utdelt i møtet. 

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 31/2013 Uttalelse vedrørende SAS og Widerøes vinterprogram 2014 - 2015

RS 32/2013 VINTERPROGRAMMET 2013-2014 - MANGLENDE SAMORDNING 
MELLOM SAS OG WIDERØE - KVELDSRUTA TIL KIRKENES

RS 33/2013 Manglende korrespondanse på vinterruter
RS 34/2013 Politisk uttalelse - krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i 

Austertana

RS 35/2013 Varsel om oppstart av kraftsystemutredning Finnmark 2014

RS 36/2013 Møte i Dialogforum for Vindkraft i Finnmark
RS 37/2013 Orientering om årets investeringsprosjekter
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RS 38/2013 Utarbeidelse av kommunalt innkjøpsreglement og anskaffelsesstrategi
RS 39/2013 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag, samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning 
med etablering av snøscooterløyer

Referatsakene tas til orientering.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- Henvendelse fra Vadsø kommune om å kjøpe landbrukstjenester fra Tana kommune 

(ordfører ba administrasjonen om også ta kontakt med Sør-Varanger kommune)

Ordfører Frank M. Ingilæ orienterte om:
- Temadag for ”Næringslivets dag” for kommunestyret 
- En arbeidsgruppe settes ned for å forberede seg mot denne dagen med følgende 

medlemmer: Ordfører, Einar Johansen og Ellen K. Saba

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering.
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RS 31/2013 Uttalelse vedrørende SAS og Widerøes vinterprogram 2014 -
2015

RS 32/2013 VINTERPROGRAMMET 2013-2014 - MANGLENDE 
SAMORDNING MELLOM SAS OG WIDERØE - KVELDSRUTA TIL 
KIRKENES

RS 33/2013 Manglende korrespondanse på vinterruter

RS 34/2013 Politisk uttalelse - krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i 
Austertana

RS 35/2013 Varsel om oppstart av kraftsystemutredning Finnmark 2014

RS 36/2013 Møte i Dialogforum for Vindkraft i Finnmark

RS 37/2013 Orientering om årets investeringsprosjekter

RS 38/2013 Utarbeidelse av kommunalt innkjøpsreglement og 
anskaffelsesstrategi

RS 39/2013 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt invitasjon til å søke 
om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyer


