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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 04.12.2013
Tidspunkt: 10:00 – 15:40

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Randi Lille Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Rebeke Tapio Medlem Uavhengig repr.
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Karen Inga Vars Rebeke Tapio V
Nancy Porsanger Anti Fred Johnsen SP
Ansgar Aslaksen Hartvik Hansen Fe/Ol

Merknader
Barnas repr. i plansaker Hege Tajana Pedersen ikke møtt og ikke meldt forfall. 
Sandra Lille (AP) tiltrådte møtet kl. 10:55 under behandling av PS 119/2013.

Karen Inga Vars (V) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 127/2013, fra 
kl. 15:00 og for resten av møtet. 

Nancy Porsanger Anti (SP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 
127/2013, fra kl. 15:10 og for resten av møtet.  

Sandra Lille (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandlingen av PS 128/2013, fra kl. 
15:30 og for resten av møtet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Frode Gundersen Sekretær
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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

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 115/2013 Godkjenning av innkalling
PS 116/2013 Godkjenning av saksliste

PS 117/2013 Godkjenning av protokoll fra 31.10.2013
PS 118/2013 37/1/13 - klagesak - bygging av adkomststi til hytte 

uten at tiltaket er omsøkt.
2013/1002

PS 119/2013 Detaljregulering for Tana bru sentrum (drøfting) 2012/1800

PS 120/2013 Pilotprosjekt Kommuneplanens samfunnsdel og 
budsjett og økonomiplan. Orientering om status

2012/2807

PS 121/2013 Møteplan 2014 2013/2607
PS 122/2013 Søknad om driftstilskudd / egenandel til forprosjekt 

"Nye IFU 2015"
2013/2641

PS 123/2013 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 2013/2122

PS 124/2013 Ny selskapsavtale for Finnmark kommunsrevisjon 
IKS

2013/1711

PS 125/2013 Søknad om fritak som kommunestyrerepresentant -
Tor Asle Varsi

2013/2604

PS 126/2013 Søknad om fritak fra politiske verv - Stig Herbjørn 
Torheim

2013/2601

PS 127/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK 2013/96
PS 128/2013 Søknad om ekstraordinært driftstilskudd 2013/2701
RS 48/2013 Resultatutvikling i Varanger Kraft AS 2013 2013/2570

RS 49/2013 FSK- og KST-rapport 2013 - oppfølging av saker 2010/1905
RS 50/2013 Tanaelva - strekningen Birkestrand - Fagernes, Tana 

kommune i Finnmark - klage på avslag på søknad om 
bistand til sikringstiltak

2011/1849

RS 51/2013 Havnetiltak - regnskap
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PS 115/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 115/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 116/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 116/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

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

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker og endring på behandlingsrekkefølgen:
PS 128/2013 Søknad om ekstraordinært driftstilskudd

RS 50/2013 Tanaelva - strekningen Birkestrand - Fagernes, Tana kommune i Finnmark 
- klage på avslag på søknad om bistand til sikringstiltak

RS 51/2013 Havnetiltak - regnskap

Endring på behandlingsrekkefølgen:
PS 123/2013 behandles etter PS 126/2013 i dagens møte.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:
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PS 128/2013 Søknad om ekstraordinært driftstilskudd

RS 50/2013 Tanaelva - strekningen Birkestrand - Fagernes, Tana kommune i Finnmark 
- klage på avslag på søknad om bistand til sikringstiltak

RS 51/2013 Havnetiltak - regnskap

Endring på behandlingsrekkefølgen:
PS 123/2013 behandles etter PS 125/2013 i dagens møte.

PS 117/2013 Godkjenning av protokoll fra 31.10.2013

Saksprotokoll saksnr. 117/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

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

Protokoll fra 31.10.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 31.10.2013 godkjennes.

PS 118/2013 37/1/13 - klagesak - bygging av adkomststi til hytte uten at 
tiltaket er omsøkt.

Saksprotokoll saksnr. 118/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

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

Tidligere vedtak opprettholdes.
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 og reguleringsbestemmelsene for 
område punkt 6 innvilges ikke dispensasjon fra reguleringsplan og det gis ikke tillatelse til 
bygging av adkomststi til hytte som omsøkt. Det kreves at terrenginngrep tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand. 

Begrunnelse: Omsøkte tiltak er i strid med bestemmelsene punkt 6 i gjeldende reguleringsplan.

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende endringsforslag:
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Søknad om tillatelse til adkomstvei til hytte innvilges.

Reguleringsplanen endres slik at det skal bli enklere for hyttefolk å lage en enkel ankomstvei til 
hyttene, for frakt av utstyr. Med enkel adkomstvei menes sti for ATV og ikke bilvei. 

Votering
Endringsforslag fra V ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak: Forslag fra V falt med 1 
mot 5 stemmer. 

Vedtak
Tidligere vedtak opprettholdes.
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 og reguleringsbestemmelsene for 
område punkt 6 innvilges ikke dispensasjon fra reguleringsplan og det gis ikke tillatelse til 
bygging av adkomststi til hytte som omsøkt. Det kreves at terrenginngrep tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand. 

Begrunnelse: Omsøkte tiltak er i strid med bestemmelsene punkt 6 i gjeldende reguleringsplan.

PS 119/2013 Detaljregulering for Tana bru sentrum (drøfting)

Saksprotokoll saksnr. 119/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

Behandling
Sandra Lille (AP) tiltrådte møtet kl. 10:55 under behandling av saken.

Arealplanlegger Christoffer Brenne orienterte.

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

Orienteringen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Orienteringen fra administrasjonen tas til orientering.
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PS 120/2013 Pilotprosjekt Kommuneplanens samfunnsdel og budsjett og 
økonomiplan. Orientering om status

Saksprotokoll saksnr. 120/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

Behandling
Leder i utviklingsavdelingen Svein Ottar Helander orienterte. 

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

Rådmannens beskrivelse av status i pilotprosjektet for å videreutvikle koplingen mellom 
handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel og budsjett og økonomiplantas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rådmannens beskrivelse av status i pilotprosjektet for å videreutvikle koplingen mellom 
handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel og budsjett og økonomiplantas til orientering.

PS 121/2013 Møteplan 2014

Saksprotokoll saksnr. 121/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

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

Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2014 vedtas slik:

Møtestart for alle møtene er kl. 10:00. 

Formannskapet Kommunestyret
Møtedag/-dato Møtedag/-dato
Torsdag 13. februar Torsdag 27. februar
Torsdag 27. mars Torsdag 10. april
Torsdag 8. mai Torsdag 12. juni
Onsdag 28. mai Torsdag 9. oktober 
Torsdag 21. august Torsdag 13. november
Torsdag 18. september Torsdag 18. desember
Torsdag 2. oktober
Torsdag 6. november
Torsdag 27. november
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2014 vedtas slik:

Møtestart for alle møtene er kl. 10:00. 

PS 122/2013 Søknad om driftstilskudd / egenandel til forprosjekt "Nye IFU 
2015"

Saksprotokoll saksnr. 122/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

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

1. Kommunestyret i Tana kommune slutter seg til ideen om forprosjekt «Nye IFU 2014», og 
setter av kroner 200.000 til prosjektet i budsjettet for 2014. IFU får oppdraget med å 
utarbeide prosjektplan og søke ekstern finansiering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe sammen med IFU om gjennomføring av forprosjekt 
«Nye IFU 2015 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret i Tana kommune slutter seg til ideen om forprosjekt «Nye IFU 2014», og 

setter av kroner 200.000 til prosjektet i budsjettet for 2014. IFU får oppdraget med å 

Formannskapet Kommunestyret
Møtedag/-dato Møtedag/-dato
Torsdag 13. februar Torsdag 27. februar
Torsdag 27. mars Torsdag 10. april
Torsdag 8. mai Torsdag 12. juni
Onsdag 28. mai Torsdag 9. oktober 
Torsdag 21. august Torsdag 13. november
Torsdag 18. september Torsdag 18. desember
Torsdag 2. oktober
Torsdag 6. november
Torsdag 27. november
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utarbeide prosjektplan og søke ekstern finansiering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe sammen med IFU om gjennomføring av forprosjekt 
«Nye IFU 2015 

PS 123/2013 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017

Saksprotokoll saksnr. 123/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 126/2013.

Rådmannen har 04.12.13 korrigert noe i sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Ny versjon 
utdelt i møtet. 

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

Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, 
innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas 
med et mindreforbruk på 1 230 429. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 56 657 500 eksklusive momskompensasjon. Bevilgninger til
nybygg/ nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i
investeringsbudsjettet i budsjettåret søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 35 628 500. 
Ubrukte lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til en 
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.
3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:

 Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
 Gebyrer og betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.
 Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres etter faktisk endring.  
 Andre gebyrer: Økes med 3 % (økning) med mindre annet er sagt.
 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de 

forvalter. 

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 644 165 fra 1. jan i budsjettåret. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 836 579.

5 Eiendomsskatt
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av

eiendomsskatt i hele kommunen.
5.3 Eiendomsskattesatsen er 3 promille.
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 
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§ 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-
2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.

5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene.
5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for 

eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:
 Barnehager og skolebygninger
 Museer og kunstgalleri
 Idrettsbygninger og helsestudio
 Kulturhus
 Bygning for religiøse aktiviteter
 Helsebygninger
 Fengsels og beredskapsbygning
 Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

6 Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.
7 Budsjett for kontroll og tilsynsordning for vedtas slik kontrollutvalget har innstilt.
8 Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 2 500 000.
9 Tana kommune tar opp driftskreditt på 20 millioner 
10 Rådmannen gis fullmakt til å igangsette en konkurranseutsetting av forprosjekt for ny skole ved 

Tana bru etter formannskapets innstilling den 4. desember. Konkurransen utlyses med 
forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret 18. desember.

Økonomiplanvedtak:
Tana kommunes økonomiplan for 2014-17 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:
2014: mindreforbruk kr. 1 230 429,-
2015: mindreforbruk kr. 3 766 826,-
2016: mindreforbruk kr. 3 160 162,-
2017: mindreforbruk kr. 3 673 054,-

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, 
innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas 
med et mindreforbruk på 1 230 429. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 56 657 500 eksklusive momskompensasjon. Bevilgninger til
nybygg/ nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i
investeringsbudsjettet i budsjettåret søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 35 628 500. 
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Ubrukte lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til en 
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.
3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:

 Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
 Gebyrer og betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.
 Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres etter faktisk endring.  
 Andre gebyrer: Økes med 3 % (økning) med mindre annet er sagt.
 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de 

forvalter. 

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 644 165 fra 1. jan i budsjettåret. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 836 579.

5 Eiendomsskatt
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av

eiendomsskatt i hele kommunen.
5.3 Eiendomsskattesatsen er 3 promille.
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 

§ 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-
2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.

5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene.
5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for 

eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:
 Barnehager og skolebygninger
 Museer og kunstgalleri
 Idrettsbygninger og helsestudio
 Kulturhus
 Bygning for religiøse aktiviteter
 Helsebygninger
 Fengsels og beredskapsbygning
 Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

6 Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.
7 Budsjett for kontroll og tilsynsordning for vedtas slik kontrollutvalget har innstilt.
8 Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 2 500 000.
9 Tana kommune tar opp driftskreditt på 20 millioner 
10 Rådmannen gis fullmakt til å igangsette en konkurranseutsetting av forprosjekt for ny skole ved 

Tana bru etter formannskapets innstilling den 4. desember. Konkurransen utlyses med 
forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret 18. desember.

Økonomiplanvedtak:
Tana kommunes økonomiplan for 2014-17 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
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resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:
2014: mindreforbruk kr. 1 230 429,-
2015: mindreforbruk kr. 3 766 826,-
2016: mindreforbruk kr. 3 160 162,-
2017: mindreforbruk kr. 3 673 054,-

PS 124/2013 Ny selskapsavtale for Finnmark kommunsrevisjon IKS

Saksprotokoll saksnr. 124/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

Behandling
Det ble reist spørsmål om habilitet for Karen Inga Vars (V) som er kommunenes representant i 
selskapet, og til Tone O. Kollstrøm (H) som sitter i styret i selskapet. Formannskapet erklærte 
enstemmig Vars og Kollstrøm som habil i saken da dette er et heleid kommunalt selskap. 

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

Kommunestyret i Tana godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Finnmark kommunerevisjon 
IKS.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret i Tana godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Finnmark kommunerevisjon 
IKS.

PS 125/2013 Søknad om fritak som kommunestyrerepresentant - Tor Asle 
Varsi

Saksprotokoll saksnr. 125/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

Behandling
Karen Inga Vars (V) ba formannskapet om en habilitetsvurdering da hun er svigerbror til søker. 
Vars fratrådte møtet. Formannskapet erklærte enstemmig Vars som inhabil, jf. 
Forvaltningsloven § 6 b).

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:
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Kommunestyret innvilger ikke Tor Asle Varsi fritak som kommunestyrerepresentant for AP for 
resten av valgperioden. 

Begrunnelsene som oppgis i søknaden er ikke tilstrekkelig nok for å kunne frita Varsi fra vervet 
som kommunestyrerepresentant.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret innvilger ikke Tor Asle Varsi fritak som kommunestyrerepresentant for AP for 
resten av valgperioden. 

Begrunnelsene som oppgis i søknaden er ikke tilstrekkelig nok for å kunne frita Varsi fra vervet 
som kommunestyrerepresentant.

PS 126/2013 Søknad om fritak fra politiske verv - Stig Herbjørn Torheim

Saksprotokoll saksnr. 126/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

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

Kommunestyret innvilger ikke Stig Herbjørn Torheim fritak fra sine politiske verv i helse- og 
omsorgsutvalget og i kommunestyret. 

Begrunnelsene som oppgis i søknaden er ikke tilstrekkelig nok for å kunne frita Torheim fra sine 
politiske verv.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret innvilger ikke Stig Herbjørn Torheim fritak fra sine politiske verv i helse- og 
omsorgsutvalget og i kommunestyret. 

Begrunnelsene som oppgis i søknaden er ikke tilstrekkelig nok for å kunne frita Torheim fra sine 
politiske verv.
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PS 127/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 127/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

Behandling
Karen Inga Vars (V) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken, fra kl. 
15:00 og for resten av møtet. 

Nancy Porsanger Anti (SP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken, fra 
kl. 15:10 og for resten av møtet.  

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 48/2013 Resultatutvikling i Varanger Kraft AS 2013

RS 49/2013 FSK- og KST-rapport 2013 - oppfølging av saker
RS 50/2013 Tanaelva - strekningen Birkestrand - Fagernes, Tana kommune i 

Finnmark - klage på avslag på søknad om bistand til sikringstiltak

RS 51/2013 Havnetiltak - regnskap

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- KLP overgangen ser til å gå i orden
- IA-avtalen forlenges inntil ny er på plass

Ordfører Frank M. Ingilæ orienterte om:
- Tre jubileum neste år 
- At FSK-medlemmer må jobbe med å komme med forslag på supplering av to mannlige 

meddommere til tingretten før KST-møte 18.12

Jon Arild Aslaksen, daglig leder av TKE KF, orienterte om:
- Status omkring bygging av flyktningeboliger 

Orienteringene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

PS 128/2013 Søknad om ekstraordinært driftstilskudd

Saksprotokoll saksnr. 128/2013 i Formannskapet - 04.12.2013 

Behandling
Sandra Lille (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandlingen av saken, fra kl. 15:30 og 
for resten av møtet.

Søknad fra IL Forsøk ettersendt pr. e-post 03.12.2013 og utdelt i møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet forslag:

Formannskapet innvilges IL Forsøk kr. 30 000,- i ekstraordinære driftsmidler. 

Dekkes inn over formannskapets konto.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet innvilges IL Forsøk kr. 30 000,- i ekstraordinære driftsmidler. 

Dekkes inn over formannskapets konto.

RS 48/2013 Resultatutvikling i Varanger Kraft AS 2013

RS 49/2013 FSK- og KST-rapport 2013 - oppfølging av saker

RS 50/2013 Tanaelva - strekningen Birkestrand - Fagernes, Tana kommune i 
Finnmark - klage på avslag på søknad om bistand til sikringstiltak

RS 51/2013 Havnetiltak - regnskap


