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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet (ekstraordinært)
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 10.06.2014
Tidspunkt: 15:00 – 16:50

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Randi Lille Medlem AP
Fred Johnsen Medlem SP
Rebeke Tapio Medlem Uavhengig repr.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Sandra Lille Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ulf Ballo Sandra Lille AP
Brynly Ballari Tone Orvik Kollstrøm H

Merknader
Ulf Ballo (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av PS 68/2014 grunnet 
henting av andres barn i barnehagen, fra kl. 16:20 og inntil videre. 

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 61/2014 Godkjenning av innkalling
PS 62/2014 Godkjenning av saksliste

PS 63/2014 Godkjenning av protokoll fra 28.05.2014
PS 64/2014 Søknad om fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma 2013/1977

PS 65/2014 Etterbruk av tidligere Austertana eldresenter (trukket) 2014/967
PS 66/2014 Regnskap og årsberetning 2013 2014/423

PS 67/2014 Folkehelse i Tana 2014-2016 - kunnskapsgrunnlaget 2014/159
PS 68/2014 Folkehelseplan 2014-2016 2014/159

PS 69/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 100614 2014/179
RS 25/2014 Brøyterode 1 og 3 - ending av avtale 2013/56

RS 26/2014 Brøyterode 5 Alleknjarg 2013/56
RS 27/2014 Brøying av rode 10 2013/56

RS 28/2014 Brøyting av rode 14 2013/56
RS 29/2014 Brev - FSK møte 10.06.14 2013/56

PS 61/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 61/2014 i Formannskapet - 10.06.2014 

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

Innkalling godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes. 
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PS 62/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 62/2014 i Formannskapet - 10.06.2014 

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

Saksliste godkjennes med følgende:
≠ Etter mottatt e-post 10.06.14 fra Austertana Bo & Aktivitetssenter SUS trekkes PS 

65/2014 fra sakslista. 
≠ Tillegg referatsak: RS 29/2014 Brev - FSK møte 10.06.14

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende:

≠ Etter mottatt e-post 10.06.14 fra Austertana Bo & Aktivitetssenter SUS trekkes PS 
65/2014 fra sakslista. 

≠ Tillegg referatsak: RS 29/2014 Brev - FSK møte 10.06.14

PS 63/2014 Godkjenning av protokoll fra 28.05.2014

Saksprotokoll saksnr. 63/2015 i Formannskapet - 10.06.2014 

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag:

Jf. oppmøte i møte 28.05.14: Sandra Lille (AP) hadde meldt forfall til møtet. Protokollen 
korrigeres. 

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

Protokoll fra 28.05.2014 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Protokoll fra 28.05.2014 godkjennes med følgende korrigering:

Jf. oppmøte i møte 28.05.14: Sandra Lille (AP) hadde meldt forfall til møtet. Protokollen 
korrigeres. 

PS 64/2014 Søknad om fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma

Saksprotokoll saksnr. 64/2014 i Formannskapet - 10.06.2014 

Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:

Fradeling av arealet på 35 dekar gbnr 7/1 Sirma innvilges. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende endringsforslag:

Endring kulepunkt 2:
≠ Reinbeitedistrikt 9 må fortsatt kunne bruke sine nåværende flyttleier som tidligere.  

Rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Det gis tillatelse til fradeling av inntil 35 daa fra gbnr. 7/1 i Sirma innenfor omsøkte område B 
til landbruksformål. 
Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m og med følgende vilkår:

≠ Eiendommens sørlige grense skal gå nord for sikringssonen til det vernede 
fangstgropanlegget ID 136785.

≠ Reinbeitedistrikt 9 skal kunne bruke sine nåværende flyttleier som tidligere og det skal 
være anledning for reinen å stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting.

≠ Det skal ikke føres permanente gjerder i området. Strømførende gjerder kan settes opp, 
men må tas ned for vinteren.

≠ Den gamle kjerre/hesteveien som skal benyttes som adkomst må holdes åpen for allmenn 
ferdsel.

≠ Eventuell utbedring av adkomstvei må ikke innebære; asfaltering, større fyllinger og 
skjæringer i terreng eller unødig skogrydding.

Begrunnelse:
Formålet med fradelingen er i tråd med områdets status som Landbruks-, natur- og 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Kommunen anser landbruksnæringen i Sirma for å 
være svært viktig og en del av den elvesamiske kulturen jf. Finnmarkslovens § 10. Jamføre 
samme lovs paragraf er denne næringen dermed likestilt med reindriften.

Tillatelsen gitt med vilkår ivaretar hensynet til reindriften (Reindriftslovens § 22), kulturminner 
og allmenn ferdsel. 

Vurdering etter naturmangfoldloven (NML):
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Det er innhentet kunnskap fra Miljødirektoratets (MD) naturbase og artsdatabanken (artskart) jf. 
§ 8. 
Kommunen kan ikke se at det befinner seg noen vernede, truede, sårbare eller prioriterte arter, 
naturtyper eller områder i det omsøkte området eller langs tiltenkt adkomstvei. 

Kommunen kan ikke se at en eventuell fradeling vil påvirke økosystemet jf. § 10 nevneverdig. 
Kommunen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å legge § 9 
føre-var-prinsippet til grunn. 
Kommunen konkluderer med at tillatelsen ikke vil være i strid med naturmangfoldlovens 
bestemmelser.

Til informasjon
o Kommunen gjør oppmerksom på aktsomhetsplikten jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om

kulturminner (kulturminneloven). Skulle det under arbeid i marken komme fram
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses og melding sendes areal- og
kulturvernavd. hos Finnmark Fylkeskommune og/eller Sametinget (ved samiske 
kulturminner) omgående.

Votering
Det ble votert på følgende måte:

1. Forslag fra SP: Falt med 2 mot 5 stemmer.
2. Rådmannens forslag til vedtak unntatt kulepunkter: Vedtatt 6 mot 1
3. Punktvis votering av kulepunkter:

Nr. 1: Enstemmig vedtatt.
Nr. 2: Rådmannens forslag ble satt opp mot endringsforsalg fra Fe/Ol: Forslag fra Fe/Ol 
enstemmig vedtatt.
Nr. 3: Enstemmig vedtatt.
Nr. 4: Enstemmig vedtatt.
Nr. 5: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det gis tillatelse til fradeling av inntil 35 daa fra gbnr. 7/1 i Sirma innenfor omsøkte område B 
til landbruksformål. 
Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m og med følgende vilkår:

≠ Eiendommens sørlige grense skal gå nord for sikringssonen til det vernede 
fangstgropanlegget ID 136785.

≠ Reinbeitedistrikt 9 må fortsatt kunne bruke sine nåværende flyttleier som tidligere.  
≠ Det skal ikke føres permanente gjerder i området. Strømførende gjerder kan settes opp, 

men må tas ned for vinteren.
≠ Den gamle kjerre/hesteveien som skal benyttes som adkomst må holdes åpen for allmenn 

ferdsel.
≠ Eventuell utbedring av adkomstvei må ikke innebære; asfaltering, større fyllinger og 

skjæringer i terreng eller unødig skogrydding.

Begrunnelse:
Formålet med fradelingen er i tråd med områdets status som Landbruks-, natur- og 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Kommunen anser landbruksnæringen i Sirma for å 
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være svært viktig og en del av den elvesamiske kulturen jf. Finnmarkslovens § 10. Jamføre 
samme lovs paragraf er denne næringen dermed likestilt med reindriften.

Tillatelsen gitt med vilkår ivaretar hensynet til reindriften (Reindriftslovens § 22), kulturminner 
og allmenn ferdsel. 

Vurdering etter naturmangfoldloven (NML):
Det er innhentet kunnskap fra Miljødirektoratets (MD) naturbase og artsdatabanken (artskart) jf. 
§ 8. 
Kommunen kan ikke se at det befinner seg noen vernede, truede, sårbare eller prioriterte arter, 
naturtyper eller områder i det omsøkte området eller langs tiltenkt adkomstvei. 

Kommunen kan ikke se at en eventuell fradeling vil påvirke økosystemet jf. § 10 nevneverdig. 
Kommunen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å legge § 9 
føre-var-prinsippet til grunn. 
Kommunen konkluderer med at tillatelsen ikke vil være i strid med naturmangfoldlovens 
bestemmelser.

Til informasjon
o Kommunen gjør oppmerksom på aktsomhetsplikten jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om

kulturminner (kulturminneloven). Skulle det under arbeid i marken komme fram
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses og melding sendes areal- og
kulturvernavd. hos Finnmark Fylkeskommune og/eller Sametinget (ved samiske 
kulturminner) omgående.

PS 65/2014 Etterbruk av tidligere Austertana eldresenter

Saksprotokoll saksnr. 65/2014 i Formannskapet - 10.06.2014 

Behandling
Jf. godkjenning av saksliste trekkes saken fra dagens møte. 

Votering

Vedtak

PS 66/2014 Regnskap og årsberetning 2013

Saksprotokoll saksnr. 66/2014 i Formannskapet - 10.06.2014 

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

Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Tana kommune, godkjennes slik det foreligger.
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Med forbehold av at kontrollutvalgets behandling ikke har vesentlige merknader. 

Votering
Rådmannens forslag: Enstemmig vedtatt. 
Tillegg fra ordfører: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Tana kommune, godkjennes slik det foreligger 
med forbehold av at kontrollutvalgets behandling ikke har vesentlige merknader. 

PS 67/2014 Folkehelse i Tana 2014-2016 - kunnskapsgrunnlaget

Saksprotokoll saksnr. 67/2014 i Formannskapet - 10.06.2014 

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

”Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse i Tana 2013-2016” godkjennes og oppdateres i sin helhet i 
2016.  

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
”Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse i Tana 2013-2016” godkjennes og oppdateres i sin helhet i 
2016.  

PS 68/2014 Folkehelseplan 2014-2016

Saksprotokoll saksnr. 68/2014 i Formannskapet - 10.06.2014 

Behandling
Ulf Ballo (AP) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av saken grunnet henting av 
andres barn i barnehagen, fra kl. 16:20 og inntil videre. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:
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Tana kommune vedtar Folkehelseplan 2013- 2016. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Tana kommune vedtar Folkehelseplan 2013- 2016. 

PS 69/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 100614

Saksprotokoll saksnr. 69/2014 i Formannskapet - 10.06.2014 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 25/2014 Brøyterode 1 og 3 - ending av avtale
RS 26/2014 Brøyterode 5 Alleknjarg

RS 27/2014 Brøyting av rode 10
RS 28/2014 Brøyting av rode 14

RS 29/2014 Brev - FSK møte 10.06.14

Referatsakene tas til orientering.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen:
- Gebyr for reguleringsplan i Bjørkelia

Ordfører Frank M. Ingilæ:
- Orienterte fra deltakelse i møte i referansegruppe for kommunereformen 

Varaordfører Hartvik Hansen:
- Skjema for barmarksdisp.

Orienteringene tas til orientering. 
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 25/2014 Brøyterode 1 og 3 - ending av avtale

RS 26/2014 Brøyterode 5 Alleknjarg

RS 27/2014 Brøying av rode 10

RS 28/2014 Brøyting av rode 14

RS 29/2014 Brev - FSK møte 10.06.14


