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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 26.09.2013
Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Randi Lille Medlem AP
Rebeke Tapio Medlem FRP
Fred Johnsen Medlem SP
Hege Tajana Pedersen Barnas repr. i plansaker (møtte i sak 83-88/2013)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Sandra Lille Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Per Ivar Stranden Hartvik Hansen AP
Ellen Kristina Saba Tone Orvik Kollstrøm H

Merknader
Ingen vara for Sandra Lille (AP) kunne møte.
Ellen K. Saba (H) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 97/2013, fra kl. 
13:30 og for resten av møtet.

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 83/2013 Godkjenning av innkalling
PS 84/2013 Godkjenning av saksliste

PS 85/2013 Godkjenning av protokoll fra 15.08.2013
PS 86/2013 Søknad om tomt til frisør og trafikkskole i 

Deatnodearbmi industriområde
2013/2212

PS 87/2013 Søknad om tomt i Deatnodearbmi industriområde 2013/2012

PS 88/2013 Søknad om fradeling fra gbnr. 17/121 i Boftsa 2012/2380
PS 89/2013 Endring av bevilgning gitt i kommunestyret 2012/2228

PS 90/2013 Tertialrapport 2. tertial 2013 2012/2228
PS 91/2013 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2015-2017

PS 92/2013 Ekstraordinært opptak av startlån gjennom Husbanken 2013/2180
PS 93/2013 Kommunal egenandel for Bolystprosjektet "Tana som 

vekstkommune"
2013/320

PS 94/2013 Kommunalt anskaffelsesreglement 2013/1949

PS 95/2013 Søknad om fritak som meddommer i Indre-Finnmark 
tingrett - Torstein Emanuelsen

2013/2162

PS 96/2013 Opprettelse av kommunekomité - TV-aksjonen 2013 2013/1982
PS 97/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK 2013/96

RS 40/2013 Ad veien fra Masjokdalen nord mot Gulbojok 2013/1286
RS 41/2013 Svar angående veien fra Masjokdalen nord mot 

Gulbojok
2013/1286

RS 42/2013 Klage over vedtak i sak 118/12 - tillatelse til 
gjenoppføring av gamme i Gáhpatjohkka i Tana 
kommune

2011/897

PS 83/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 83/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 84/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 84/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

Saksliste godkjennes med følgende tillegg referatsak:

RS 42/2013 Klage over vedtak i sak 118/12 - tillatelse til gjenoppføring av gamme i 
Gáhpatjohkka i Tana kommune

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tillegg referatsak:

RS 42/2013 Klage over vedtak i sak 118/12 - tillatelse til gjenoppføring av gamme i 
Gáhpatjohkka i Tana kommune

PS 85/2013 Godkjenning av protokoll fra 15.08.2013

Saksprotokoll saksnr. 85/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

Protokoll fra 15.08.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Protokoll fra 15.08.2013 godkjennes.

PS 86/2013 Søknad om tomt til frisør og trafikkskole i Deatnodearbmi 
industriområde

Saksprotokoll saksnr. 86/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

Behandling
Ellen K. Saba (H) ba formannskapet vurdere hennes habilitet i saken grunnet at hun er part i 
saken. Saba fratrådt. Formannskapet erklærte enstemmig Saba som inhabil, jf. 
Forvaltningsloven § 6 a).

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

1. Tana kommune gir tilsagn om tomt på inntil 2 da i Deatnodearbmi industriområde til 
Vegard Blien. Tomta skal benyttes til frisør og trafikkskole, og evt. forretning og kontor, 
med tilhørende parkering og oppstilling av kjøretøy.

2. Det stilles som vilkår for tildelingen at søker sier opp festekontrakten for gnr. 13 bnr. 317.
3. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
4. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og fastsetter 

den endelige utstrekningen av tomta.
5. 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. Tana kommune gir tilsagn om tomt på inntil 2 da i Deatnodearbmi industriområde til 

Vegard Blien. Tomta skal benyttes til frisør og trafikkskole, og evt. forretning og kontor, 
med tilhørende parkering og oppstilling av kjøretøy.

2. Det stilles som vilkår for tildelingen at søker sier opp festekontrakten for gnr. 13 bnr. 317.
3. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
4. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og fastsetter 

den endelige utstrekningen av tomta.
5. 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 87/2013 Søknad om tomt i Deatnodearbmi industriområde

Saksprotokoll saksnr. 87/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

1. Tana kommune gir tilsagn om tomta gnr. 13 bnr. 317 i Deatnodearbmi industriområde til 
Guttormsen Transport AS som omsøkt. Tomta skal benyttes til kontor, lager og 
sjåførfasiliteter, samt parkering for vogntog.

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. Dersom

kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten
forutgående varsel.

Tana kommune gjør oppmerksom på at det skal settes opp gjerde i eiendomsgrensa mot 
friluftsområdet, jf. reguleringsbestemmelsene § 3.3.2.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tana kommune gir tilsagn om tomta gnr. 13 bnr. 317 i Deatnodearbmi industriområde til 

Guttormsen Transport AS som omsøkt. Tomta skal benyttes til kontor, lager og 
sjåførfasiliteter, samt parkering for vogntog.

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. Dersom

kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten
forutgående varsel.

Tana kommune gjør oppmerksom på at det skal settes opp gjerde i eiendomsgrensa mot 
friluftsområdet, jf. reguleringsbestemmelsene § 3.3.2.

PS 88/2013 Søknad om fradeling fra gbnr. 17/121 i Boftsa

Saksprotokoll saksnr. 88/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
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Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges søknaden slik omsøkt. Kommunen 
setter følgende vilkår til fradelingen:

• Et vegetasjonsbelte på 30 meter fra brinken mot Tanavassdraget inn på parsellen skal 
opprettholdes. Det tillates ikke bygging eller andre tiltak innenfor dette området. 

Begrunnelse:
Omsøkte område ligger utenfor sentrumsområdet hvor det heter seg i planbestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel at ”Kommunen vil ha lempelig dispensasjonspraksis når det gjelder 
boligbygging i LNF områder…”. Videre viser kommunens vurderinger til at hensynene bak 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven det dispenseres fra ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. 
Kommunens vurdering etter naturmangfoldloven viser at NML §§ 8-12 ikke er til hinder for en 
innvilgelse av søknaden
Omsøkte område er sikret vann, avløp og adkomst. 
NVEs skredatlas viser at omsøkte område ikke ligger innenfor aktsomhets-, fare- eller 
risikoområder for flom eller skred.
Til informasjon:

• Kommunen gjør oppmerksom på at alle fremtidige tiltak innenfor 100-metersbeltet er 
avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven og må omsøkes til kommunen.

• Vi minner også om at dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre 
strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og Finnmark Fylkeskommune v/areal- og kulturvernavd. omgående, 
jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven).

• Før oppmåling kan foretas av omsøkt fradeling, må søker ha i orden eiendomsforholdet 
vedrørende grenseutvidelse for arealet som berører Finnmarkseiendommen gbnr. 17/1.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges søknaden slik omsøkt. Kommunen 
setter følgende vilkår til fradelingen:

• Et vegetasjonsbelte på 30 meter fra brinken mot Tanavassdraget inn på parsellen skal 
opprettholdes. Det tillates ikke bygging eller andre tiltak innenfor dette området. 

Begrunnelse:
Omsøkte område ligger utenfor sentrumsområdet hvor det heter seg i planbestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel at ”Kommunen vil ha lempelig dispensasjonspraksis når det gjelder 
boligbygging i LNF områder…”. Videre viser kommunens vurderinger til at hensynene bak 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven det dispenseres fra ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. 
Kommunens vurdering etter naturmangfoldloven viser at NML §§ 8-12 ikke er til hinder for en 
innvilgelse av søknaden
Omsøkte område er sikret vann, avløp og adkomst. 
NVEs skredatlas viser at omsøkte område ikke ligger innenfor aktsomhets-, fare- eller 
risikoområder for flom eller skred.
Til informasjon:
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• Kommunen gjør oppmerksom på at alle fremtidige tiltak innenfor 100-metersbeltet er 
avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven og må omsøkes til kommunen.

• Vi minner også om at dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre 
strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og Finnmark Fylkeskommune v/areal- og kulturvernavd. omgående, 
jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven).

• Før oppmåling kan foretas av omsøkt fradeling, må søker ha i orden eiendomsforholdet 
vedrørende grenseutvidelse for arealet som berører Finnmarkseiendommen gbnr. 17/1.

PS 89/2013 Endring av bevilgning gitt i kommunestyret

Saksprotokoll saksnr. 89/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

Tidligere vedtak i kst 95/2012 ”Det bevilges ytterligere kr 50.000,- til rulleski/rullestolløype 
Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over ubundet investeringsfond” endres til:

Det bevilges kr 50 000 til rulleski/rullestolløype til Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over 
disposisjonsfond. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tidligere vedtak i kst 95/2012 ”Det bevilges ytterligere kr 50.000,- til rulleski/rullestolløype 
Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over ubundet investeringsfond” endres til:

Det bevilges kr 50 000 til rulleski/rullestolløype til Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over 
disposisjonsfond. 

PS 90/2013 Tertialrapport 2. tertial 2013

Saksprotokoll saksnr. 90/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

Rapporten tas til orientering. 
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rapporten tas til orientering. 

PS 91/2013 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2015-2017

Saksprotokoll saksnr. 91/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

Behandling
Økonomisjefen Sissel Saua orienterte om status for budsjett 2014.

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

Orienteringen tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Orienteringen tas til orientering.

PS 92/2013 Ekstraordinært opptak av startlån gjennom Husbanken

Saksprotokoll saksnr. 92/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av startlån på kr. 1.500.000,- for videre 
tildeling til privatpersoner i forbindelse med utbedring, refinansiering og etablering i egen bolig. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av startlån på kr. 1.500.000,- for videre 
tildeling til privatpersoner i forbindelse med utbedring, refinansiering og etablering i egen bolig. 

PS 93/2013 Kommunal egenandel for Bolystprosjektet "Tana som 
vekstkommune"

Saksprotokoll saksnr. 93/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

Budsjetterte midler kr. 250.000 på ansvarskapittel 6000: Rekruttering og tilbakeflytting nyttes 
som kommunens egenandel i Bolystprosjektet ”Tana som vekstkommune” initiert av 
Ungdomsrådet.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Budsjetterte midler kr. 250.000 på ansvarskapittel 6000: Rekruttering og tilbakeflytting nyttes 
som kommunens egenandel i Bolystprosjektet ”Tana som vekstkommune” initiert av 
Ungdomsrådet.

PS 94/2013 Kommunalt anskaffelsesreglement

Saksprotokoll saksnr. 94/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

Tana kommune vedtar framlagte forslag til anskaffelsesreglement. Reglementet evalueres og 
oppdateres hvert andre år.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune vedtar framlagte forslag til anskaffelsesreglement. Reglementet evalueres og 
oppdateres hvert andre år.

PS 95/2013 Søknad om fritak som meddommer i Indre-Finnmark tingrett -
Torstein Emanuelsen

Saksprotokoll saksnr. 95/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

Torstein Emanuelsen innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Indre Finnmark tingrett for 
inneværende periode (01.01.13 – 31.12.16).

Som ny mannelig meddommer for resten av valgperiode velges: 
……………………………………………..

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Torstein Emanuelsen innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Indre Finnmark tingrett for 
inneværende periode (01.01.13 – 31.12.16).

Som ny mannelig meddommer for resten av valgperiode velges: 
……………………………………………..

PS 96/2013 Opprettelse av kommunekomité - TV-aksjonen 2013

Saksprotokoll saksnr. 96/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

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

Tana kommune deltar på årets TV-aksjon, og følgende personer oppnevnes som medlemmer i 
kommunekomiteen for TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelse: Formannskapet 

Som sekretær fungerer rådmannen.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune deltar på årets TV-aksjon, og følgende personer oppnevnes som medlemmer i 
kommunekomiteen for TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelse: Formannskapet 

Som sekretær fungerer rådmannen.

PS 97/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 97/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

Behandling
Ellen K. Saba (H) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken, fra kl. 13:30 
og for resten av møtet.

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 40/2013 Ad veien fra Masjokdalen nord mot Gulbojok
RS 41/2013 Svar angående veien fra Masjokdalen nord mot Gulbojok

RS 42/2013 Klage over vedtak i sak 118/12 - tillatelse til gjenoppføring av gamme i 
Gáhpatjohkka i Tana kommune

RS 42/2013 ettersendt pr. e-post 23.09.13 og utdelt i møtet. 

Referatsakene tas til orientering.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslasken:
- Om bom ved skiskytterstadion, idrettsrådet fått anmodning å bidra (orienteringen ble tatt 

under sak 89/2013)
- Seida skole, angående luftkvalitet på klasserom på u-trinnet
- Bruflytting, lite trolig pga dårlig kvalitet
- Om kommende sak om bruflytting
- Evry-saken, rettsak nærmer seg, men åpen for forlik
- Ny revisor, kostnadsøking 
- Pensjon – flytting til KLP
- Skuterløyper, mindre og større endringer
- Om skolemat, sak til OKU i høst
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Orienteringene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 40/2013 Ad veien fra Masjokdalen nord mot Gulbojok

RS 41/2013 Svar angående veien fra Masjokdalen nord mot Gulbojok

RS 42/2013 Klage over vedtak i sak 118/12 - tillatelse til gjenoppføring av 
gamme i Gáhpatjohkka i Tana kommune


