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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 21.08.2014
Tidspunkt: 10:00 – 14:50

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Randi Lille Medlem AP
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Rebeke Tapio Medlem Uavhengig representant
Sandra Lille Medlem AP
Hege Tajana Pedersen Medlem Barnas representant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Brynly Ballari Rebeke Tapio H
Ansgar Aslaksen Sandra Lille Fe/Ol

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 70/2014 Godkjenning av innkalling
PS 71/2014 Godkjenning av saksliste

PS 72/2014 Godkjenning av protokoll fra 10.06.2014
PS 73/2014 Søknad om fradeling fra gbnr. 11/1 i Hillagurra 2013/289

PS 74/2014 Klage på formannskapets vedtak av 10.06.14, saksnr. 
64/2014- fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma til 
landbruksformål

2014/1709

PS 75/2014 Klage på gebyrstørrelsen for behandling av privat 
reguleringsforslag

2014/1577

PS 76/2014 Forslag til prosess med å koble kommuneplanens 
handlingsdel til økonomiplan

2012/2807

PS 77/2014 Budsjettregulering 1 2014 2013/2122

PS 78/2014 Økonomisk rapport 1. halvår 2014 2013/2122
PS 79/2014 Høringsuttalelse til RUP 2014/1641

PS 80/2014 Søknad om permisjon fra politiske verv - Sandra Lille 
(AP)

2014/1214

PS 81/2014 Suppleringsvalg av lagrettemedlem/meddommer til 
Hålogaland lagmannsrett

2011/2601

PS 82/2014 Suppleringsvalg for SV 2014/1356
PS 83/2014 Suppleringsvalg etter Trond-Are Anti (SfP/NSR) 2014/1575

PS 84/2014 Suppleringsvalg av ny leder i overtakstnemnda 2014/1576
PS 85/2014 Suppleringsvalg kommunal Heimevernsnemnd 2011/2442

PS 86/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 210814 2014/179
PS 87/2014 Kjøp av parkeringsareal ved starten av Sirma løypa 2012/2227

PS 88/2014 Opprettelse av kommunekomité for TV-aksjonen 2014 2014/1082
RS 30/2014 Evry-saken - orientering om status 2013/338

RS 31/2014 132 kV Rákkočearro - Varangerbotn. Krav om 
tilleggsutredninger.

2011/2173

RS 32/2014 Statliggjøring av skatteoppkrevingsfunksjonen 2014/1633
RS 33/2014 Avslag på søknad om omgjøring av privat vei til 

kommunal vei
2014/1646

RS 34/2014 Oppfordring om trafiksikkerhetstiltak - nedsettelse av 
fartsgrenser langs fylkesveger i Tana kommune

2013/1276

RS 35/2014 Lovlighetsklage - ny skole ved Tana bru 2014/51

RS 36/2014 Utbetalingsanmodning 2011/1491
RS 37/2014 FSK- og KST-rapport 1.halvår 2014 - oppfølging av 2010/1905
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saker

RS 38/2014 Redusert grunnlasgrente 2014/1936
RS 39/2014 Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 -

budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas 
ikke til følge

2014/51

PS 70/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 70/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 71/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 71/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:
PS 87/2014 Kjøp av parkeringsareal ved starten av Sirma løypa
PS 88/2014 Opprettelse av kommunekomité for TV-aksjonen 2014

RS 39/2014 Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 - budsjett 2014 og 
økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge

Endring i behandlingsrekkefølgende:
PS 87/2014 behandles etter PS 76/2014 i dagens møte. 
PS 88/2014 behandles etter PS 85/2014 i dagens møte.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:
PS 87/2014 Kjøp av parkeringsareal ved starten av Sirma løypa
PS 88/2014 Opprettelse av kommunekomité for TV-aksjonen 2014

RS 39/2014 Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 - budsjett 2014 og 
økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge

Endring i behandlingsrekkefølgende:
PS 87/2014 behandles etter PS 76/2014 i dagens møte. 
PS 88/2014 behandles etter PS 85/2014 i dagens møte.

PS 72/2014 Godkjenning av protokoll fra 10.06.2014

Saksprotokoll saksnr. 72/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Protokoll fra 10.06.2014 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 10.06.2014 godkjennes.

PS 73/2014 Søknad om fradeling fra gbnr. 11/1 i Hillagurra

Saksprotokoll saksnr. 73/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Det gis tillatelse til fradeling av ca. 120 daa fra gbnr. 11/1 i Hillagurra til landbruksformål slik 
omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m.
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Begrunnelse:
Formålet med fradelingen er i tråd med områdets status som Landbruks-, natur- og 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel.
Ingen berørte høringsinstanser har gått imot eller hatt noen merknader til søknaden.

Kommunen har vurdert omsøkte tiltak etter Naturmangfoldloven og baserer sitt
kunnskapsgrunnlag jf. Naturmangfoldloven (NML) § 8 på informasjon hentet fra
fylkesatlas for Finnmark (nordatlas) og artsdatabanken (artskart). Kommunen kan ikke se
at en eventuell fradeling vil påvirke økosystemet jf. NML § 10 nevneverdig. Kommunen
kjenner ikke til og kan heller ikke se at det finnes noe verneverdig/viktig/sårbare
naturtyper.
Kommunen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å
legge NML § 9 føre-var-prinsippet til grunn og konkluderer med at naturmangfoldloven
ikke er til hinder for en tillatelse til fradeling i dette tilfellet.

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
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det gis tillatelse til fradeling av ca. 120 daa fra gbnr. 11/1 i Hillagurra til landbruksformål slik 
omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m.

Begrunnelse:
Formålet med fradelingen er i tråd med områdets status som Landbruks-, natur- og 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel.
Ingen berørte høringsinstanser har gått imot eller hatt noen merknader til søknaden.

Kommunen har vurdert omsøkte tiltak etter Naturmangfoldloven og baserer sitt
kunnskapsgrunnlag jf. Naturmangfoldloven (NML) § 8 på informasjon hentet fra
fylkesatlas for Finnmark (nordatlas) og artsdatabanken (artskart). Kommunen kan ikke se
at en eventuell fradeling vil påvirke økosystemet jf. NML § 10 nevneverdig. Kommunen
kjenner ikke til og kan heller ikke se at det finnes noe verneverdig/viktig/sårbare
naturtyper.
Kommunen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å
legge NML § 9 føre-var-prinsippet til grunn og konkluderer med at naturmangfoldloven
ikke er til hinder for en tillatelse til fradeling i dette tilfellet.

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
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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 74/2014 Klage på formannskapets vedtak av 10.06.14, saksnr. 64/2014-
fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma til landbruksformål

Saksprotokoll saksnr. 74/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

Behandling
Fellesforslag fra SP v/Fred Johnsen, AP v/Randi Lille, Fe/Ol v/ Hartvik Hansen og Ansgar 
Aslaksen, H v/Brynli Ballari og Tone O. Kollstrøm

Klagen tas delvis til følge.
- Det tillates inngjerding av jorder 
- Ved evt. utbedring av adkomstvei så må det utføres på en skånsom måte med minst 

mulig inngrep

Fellesforslaget ble ikke realitetsbehandlet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet utsettelsesforslag:

Saken utsettes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes.

PS 75/2014 Klage på gebyrstørrelsen for behandling av privat 
reguleringsforslag

Saksprotokoll saksnr. 75/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Tana kommune opprettholder behandlingsgebyret for Detaljregulering for Bjørkelia Nordre.
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SP v/Fred Johnsen fremmet følgende endringsforslag:

Tana kommune reduserer behandlingsgebyret for Detaljregulering for Bjørkelia Nordre med 
25 %, til kr 31 830,-.

Votering
Forslag fra ordfører ble satt opp mot endringsforslag fra SP: Ordførerens forslag vedtatt med 6 
mot 1 stemme.

Vedtak
Tana kommune opprettholder behandlingsgebyret for Detaljregulering for Bjørkelia Nordre.

PS 76/2014 Forslag til prosess med å koble kommuneplanens handlingsdel til 
økonomiplan

Saksprotokoll saksnr. 76/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Den videre prosessen med kommuneplanens handlingsdel foregår etter følgende retningslinjer:

A: Utviklingsverksted med kommunestyret (evt. med flere aktører).
1. Handlingsprogram/økonomiplan som ledelsesverktøy. Innspill og drøfting.
2. Diskusjon og prioritering av politikkområder. Økonomisk ramme.

Antall politikkområder reduseres. Politikkområdene følger politisk organisering. Ønskede 
tiltak plasseres under følgende politikkområder. 

1. Næringsutvikling
2. Miljø, landbruk og utmark.
3. Oppvekst og kultur
4. Helse og omsorg

B. Prioritering av tiltak
≠ Kommunestyret (eventuelt med flere aktører) deler seg etter politikkområdene. 

Deltakerne arbeider deretter med:
- Status og utfordringer innenfor politikkområdene

- Prioritering av tiltak.

C. Utkast til handlingsprogram
- Høring og offentlig ettersyn.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Den videre prosessen med kommuneplanens handlingsdel foregår etter følgende retningslinjer:

A: Utviklingsverksted med kommunestyret (evt. med flere aktører).
1. Handlingsprogram/økonomiplan som ledelsesverktøy. Innspill og drøfting.
2. Diskusjon og prioritering av politikkområder. Økonomisk ramme.

Antall politikkområder reduseres. Politikkområdene følger politisk organisering. Ønskede 
tiltak plasseres under følgende politikkområder. 

1. Næringsutvikling
2. Miljø, landbruk og utmark.
3. Oppvekst og kultur
4. Helse og omsorg

B. Prioritering av tiltak
≠ Kommunestyret (eventuelt med flere aktører) deler seg etter politikkområdene. 

Deltakerne arbeider deretter med:
- Status og utfordringer innenfor politikkområdene

- Prioritering av tiltak.

C. Utkast til handlingsprogram
- Høring og offentlig ettersyn.

PS 77/2014 Budsjettregulering 1 2014

Saksprotokoll saksnr. 77/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 15.08.2014. Utdelt i møtet. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Budsjettet reguleres slik tabellen under viser:

Drift
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
4060 Lokal bostøtte Kst 6/2014 200 000
6100 Frivillighetssentral Kst 8/2014 80 000
6100 Frisklivsentral Kst 9/2014 100 000
6050 Etablering av pilotprosjekt Kst 7/2014 700 000
6050 Luk midler fra Krd -400 000
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6050 Skjønnsmidler fra Fylkesmannen -300 000
9000 Svikt rammetilskudd 754 000
9000 Svikt skatteinntekter 879 000
9000 For mye budsjettert eiendomskatt annen eiendom 348 058
9000 For lite budsjettert eiendomsskatt boliger og fr.boliger 361 839

Til disposisjon 334 261
Finansiering
9050 Tilbakebet pensjon 2013 -1 752 158
9000 Innsparing utviklingsavdeling -300 000
5060 Innsparing botjenesten, feil budsjettert -300 000
1240 Differanse vakant studiesenter -100 000
9030 Renta har holdt seg på 2,25. Budsjett 2,5 -400 000
1230 Samisk språkutvikling -205 000

Investeringer
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet

Fibernett Tanabru/Langnes Kst 28/2014 2 000 000
Nytt industriområde Kst 38/2014 4 850 000
Andre investeringer Kst 38/2014 1 000 000
Tiltak Deanu Sámeskuvla Kst 37/2014 400 000
Innskudd ny pensjonsording 5 400 000
Til disposisjon

Finansiering
Låneopptak Kst 28/2014 -2 000 000
Låneopptak Kst 38/2014 -5 850 000
Låneopptak Kst 37/2014 -400 000
Salg/leie av flerbrukssenter til TKE -1 500 000
Salgsinntekt Polmak aldershjem -500 000
Momskompensasjon investeringer -3 400 000

2. Tana kommune tar opp lån på kr 9 050 000 til finansiering av vedtatte 
investeringer.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Budsjettet reguleres slik tabellen under viser:

Drift
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
4060 Lokal bostøtte Kst 6/2014 200 000
6100 Frivillighetssentral Kst 8/2014 80 000
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6100 Frisklivsentral Kst 9/2014 100 000
6050 Etablering av pilotprosjekt Kst 7/2014 700 000
6050 Luk midler fra Krd -400 000
6050 Skjønnsmidler fra Fylkesmannen -300 000
9000 Svikt rammetilskudd 754 000
9000 Svikt skatteinntekter 879 000
9000 For mye budsjettert eiendomskatt annen eiendom 348 058
9000 For lite budsjettert eiendomsskatt boliger og fr.boliger 361 839

Til disposisjon 334 261
Finansiering
9050 Tilbakebet pensjon 2013 -1 752 158
9000 Innsparing utviklingsavdeling -300 000
5060 Innsparing botjenesten, feil budsjettert -300 000
1240 Differanse vakant studiesenter -100 000
9030 Renta har holdt seg på 2,25. Budsjett 2,5 -400 000
1230 Samisk språkutvikling -205 000

Investeringer
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet

Fibernett Tanabru/Langnes Kst 28/2014 2 000 000
Nytt industriområde Kst 38/2014 4 850 000
Andre investeringer Kst 38/2014 1 000 000
Tiltak Deanu Sámeskuvla Kst 37/2014 400 000
Innskudd ny pensjonsording 5 400 000
Til disposisjon

Finansiering
Låneopptak Kst 28/2014 -2 000 000
Låneopptak Kst 38/2014 -5 850 000
Låneopptak Kst 37/2014 -400 000
Salg/leie av flerbrukssenter til TKE -1 500 000
Salgsinntekt Polmak aldershjem -500 000
Momskompensasjon investeringer -3 400 000

2. Tana kommune tar opp lån på kr 9 050 000 til finansiering av vedtatte 
investeringer.

PS 78/2014 Økonomisk rapport 1. halvår 2014

Saksprotokoll saksnr. 78/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 15.08.2014. Utdelt i møtet. I tillegg ble tre sider som ikke 
var kommet med i rapporten utdelt i møte (bygningsdrift/anleggsdrift). 

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

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Rapporten tas til orientering. 

PS 79/2014 Høringsuttalelse til RUP

Saksprotokoll saksnr. 79/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Utfordringer og problemstillinger som er i planen er relevante og høyst aktuelle også for Tana 
kommune. 

I planen er det stor fokus på næringsklynger for å få til mer næringsutvikling. I Tana har det 
vært forsøkt å skape miljøer (eller mindre klynger av kompetansebedrifter) sentrert rundt 
næringshagekonseptet og det har vært samarbeidsprosjekter innenfor reiseliv. Fokuset på å 
skape miljøer eller klynger har ikke vært spesielt suksessfulle. En kan derfor stille spørsmål om 
ikke antallet og tettheten av bedrifter er såpass små at det vil være svært vanskelig å kunne 
utvikle næringsklynger som er konkurransedyktige og nærmest selvutviklende i en større 
sammenheng? 

Når det gjelder næringsutvikling så vil det være mer relevant og betydningsfullt for Tana å få 
opp antall nyetableringer (entreprenørskap) og ha fokus på rekruttering av arbeidskraft både til 
næringsliv og arbeidsliv. Av det vi kan se så tar RUPen i liten grad for seg utvikling av 
entreprenørskap utenom etablering av nettverk og klynger. Utvikling av entreprenørskap bør inn 
i planen. 

RUPens fokus på rekruttering av arbeidskraft samsvarer godt med kommunens utfordringer, slik 
at vi ikke har noen merknader til dette. 

Når det gjelder langsiktig og helhetlig planlegging så arbeider kommunen både med 
planprosesser og infrastruktur knyttet til næringsutvikling. Kommunen har etter hvert bra 
kapasitet på dette og kan selv bidra til resultatmålene innenfor dette området.

Samlet sett treffer RUPen bra i forhold til Tanas utfordringer og behov. Med litt mer fokus på 
utvikling av entreprenørskap når det gjelder næringsutvikling, så vil planen treffe bra i forhold 
til kommunens utfordringer. 
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Utfordringer og problemstillinger som er i planen er relevante og høyst aktuelle også for Tana 
kommune. 

I planen er det stor fokus på næringsklynger for å få til mer næringsutvikling. I Tana har det 
vært forsøkt å skape miljøer (eller mindre klynger av kompetansebedrifter) sentrert rundt 
næringshagekonseptet og det har vært samarbeidsprosjekter innenfor reiseliv. Fokuset på å 
skape miljøer eller klynger har ikke vært spesielt suksessfulle. En kan derfor stille spørsmål om 
ikke antallet og tettheten av bedrifter er såpass små at det vil være svært vanskelig å kunne 
utvikle næringsklynger som er konkurransedyktige og nærmest selvutviklende i en større 
sammenheng? 

Når det gjelder næringsutvikling så vil det være mer relevant og betydningsfullt for Tana å få 
opp antall nyetableringer (entreprenørskap) og ha fokus på rekruttering av arbeidskraft både til 
næringsliv og arbeidsliv. Av det vi kan se så tar RUPen i liten grad for seg utvikling av 
entreprenørskap utenom etablering av nettverk og klynger. Utvikling av entreprenørskap bør inn 
i planen. 

RUPens fokus på rekruttering av arbeidskraft samsvarer godt med kommunens utfordringer, slik 
at vi ikke har noen merknader til dette. 

Når det gjelder langsiktig og helhetlig planlegging så arbeider kommunen både med 
planprosesser og infrastruktur knyttet til næringsutvikling. Kommunen har etter hvert bra 
kapasitet på dette og kan selv bidra til resultatmålene innenfor dette området.

Samlet sett treffer RUPen bra i forhold til Tanas utfordringer og behov. Med litt mer fokus på 
utvikling av entreprenørskap når det gjelder næringsutvikling, så vil planen treffe bra i forhold 
til kommunens utfordringer. 

PS 80/2014 Søknad om permisjon fra politiske verv - Sandra Lille (AP)

Saksprotokoll saksnr. 80/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

Behandling
Randi Lille (AP) ba formannskapet vurdere hennes habilitet da hun er mor til søker.
Frank M. Ingilæ (AP) ba formannskapet vurdere hans habilitet da han er gift med mor til søker. 
Fred Johnsen (SP) ba formannskapet vurdere hans habilitet da han onkel til søker.
Alle fratrådte møte under formannskapets habilitetsvurdering. Varaordfører møteleder.

Formannskapet avgjorde habiliteten slik:
- Randi Lille ble enstemmig erklært som inhabil, jf. forvaltningslovens § 6 b)
- Frank M. Ingilæ ble enstemmig erklært som inhabil, jf. forvaltningslovens § 6 b)
- Fred Johnsen ble enstemmig erklært som habil i saken.
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Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra H v/Brynli Ballari og Tone O. 
Kollstrøm, Fe/Ol v/Hartvik Hansen og Ansgar Aslasken:

Sandra Lille innvilges permisjon fra sine politiske verv for perioden juni 2014 – juni 2015. 

Begrunnelse: Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere eller resten av valgperioden, 
den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Votering
Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Sandra Lille innvilges permisjon fra sine politiske verv for perioden juni 2014 – juni 2015. 

Begrunnelse: Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere eller resten av valgperioden, 
den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

PS 81/2014 Suppleringsvalg av lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland 
lagmannsrett

Saksprotokoll saksnr. 81/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Kommunestyret foretar suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille slik:

Som ny mannlig lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett velges: 
………………………………………………..

Funksjonstiden er til 31. desember 2016. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret foretar suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille slik:
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Som ny mannlig lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett velges: 
………………………………………………..

Funksjonstiden er til 31. desember 2016. 

PS 82/2014 Suppleringsvalg for SV

Saksprotokoll saksnr. 82/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille (SV) for resten 
av valgperioden 2011-2015:

1. Som ny nestleder i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR og 
SV velges: ……………………………………

2. Som nytt 3. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret for 
grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR og SV velges: …………………………………….......

3. Som nytt 1. varamedlem i miljø- og landbruks- og utmarksutvalget for grupperingen AP, 
Fe/Ol, SfP/NSR og SV velges: ……………………………………………………

4. Som ny fast representant og personlig vararepresentant for SV i valgnemnda velges: 
a) fast representant  …………………………………………………
b) personlig vara     …………………………………………………

5. Som fast representant til representantskapet i Norasenteret IKS velges: 
……………………………………………………

6. Som 3. vararepresentant til Øst-Finnmark Regionråd (for posisjonen) velges: 
……………………………………………………

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille (SV) for resten 
av valgperioden 2011-2015:

1. Som ny nestleder i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR og 
SV velges: ……………………………………
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2. Som nytt 3. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret for 
grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR og SV velges: …………………………………….......

3. Som nytt 1. varamedlem i miljø- og landbruks- og utmarksutvalget for grupperingen AP, 
Fe/Ol, SfP/NSR og SV velges: ……………………………………………………

4. Som ny fast representant og personlig vararepresentant for SV i valgnemnda velges: 
a) fast representant  …………………………………………………
b) personlig vara     …………………………………………………

5. Som fast representant til representantskapet i Norasenteret IKS velges: 
……………………………………………………

6. Som 3. vararepresentant til Øst-Finnmark Regionråd (for posisjonen) velges: 
……………………………………………………

PS 83/2014 Suppleringsvalg etter Trond-Are Anti (SfP/NSR)

Saksprotokoll saksnr. 83/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Trond-Are Anti (SfP/NSR) for resten av 
valgperioden 2011-2015:

1. Som nytt fast medlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR 
og SV velges: ……………………………………

2. Som personlig vararepresentant for SfP/NSR i valgnemnda velges: 
……………………………………………………

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Trond-Are Anti (SfP/NSR) for resten av 
valgperioden 2011-2015:

1. Som nytt fast medlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR 
og SV velges: ……………………………………
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2. Som personlig vararepresentant for SfP/NSR i valgnemnda velges: 
……………………………………………………

PS 84/2014 Suppleringsvalg av ny leder i overtakstnemnda

Saksprotokoll saksnr. 84/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg i overtakstnemnda:

Som ny leder i overtakstnemnda for resten av valgperioden 2011-2015 velges: …………………

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg i overtakstnemnda:

Som ny leder i overtakstnemnda for resten av valgperioden 2011-2015 velges: …………………

PS 85/2014 Suppleringsvalg kommunal Heimevernsnemnd

Saksprotokoll saksnr. 85/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

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

Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg i kommunal Heimevernsnemnd:

Som fast medlem i kommunal Heimevernsnemnd velges: ……………………………………..

Funksjonstiden er til 31.12.2015. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg i kommunal Heimevernsnemnd:

Som fast medlem i kommunal Heimevernsnemnd velges: ……………………………………..

Funksjonstiden er til 31.12.2015. 

PS 86/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 210814

Saksprotokoll saksnr. 86/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 30/2014 Evry-saken - orientering om status
RS 31/2014 132 kV Rákkočearro - Varangerbotn. Krav om tilleggsutredninger.

RS 32/2014 Statliggjøring av skatteoppkrevingsfunksjonen
RS 33/2014 Avslag på søknad om omgjøring av privat vei til kommunal vei

RS 34/2014 Oppfordring om trafiksikkerhetstiltak - nedsettelse av fartsgrenser langs 
fylkesveger i Tana kommune

RS 35/2014 Lovlighetsklage - ny skole ved Tana bru
RS 36/2014 Utbetalingsanmodning

RS 37/2014 FSK- og KST-rapport 1.halvår 2014 - oppfølging av saker
RS 38/2014 Redusert grunnlasgrente

RS 39/2014 Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 - budsjett 2014 og 
økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge

Referatsakene tas til orientering.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen:
- Arbeidskirketomta, ikke tinglyst på kommunen, dermed vanskelig å fradele til andre 

formål
- Arctic-trail alternativet i Skiippagurra ikke sannsynlig
- Flyktninger, eritreere. Leier kontor på Tanatorget til flyktningetjenesten. Nye 

flyktningeboliger, forsinkelse 
- Frivillighetssentralen, kontor på Tanatorget
- Fylkesmannen skal ha tilsyn på omsorgssenteret
- NAV-leder, egen eller felles med Nesseby?
- Pensjon, redusert grunnlagsrente, økte utgifter
- Skuterløype-saken, kan ikke behandles
- Se på muligheten for å slå sammen hj.tj og oms.bol
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- Tilskudd til private barnehager
- Innvilget kr.100 000 fra fylkesmannen til avdukningsseremoni av Minnesmonumentet 
- Bredband sliter med dekning i Harrelv/Holmefjell

Ordfører Frank M. Ingilæ:
- Om møte med Kystverket ang. farleden til Leirpollen, befaring på Høyholmen og møte

på Elkem. Kystverket er i gang med planlegging.
- Deltar på møte i Grensevassdragskommisjonen i Rovaniemi (sept.)
- Ny sentrum skole, Mats-Hus fikk oppdraget etter ny anbudsrunde 
- Samferdselsministeren var på besøk i Tana i sommer, møte med kommunen om 

samferdselsutfordringer i Tana
- Mobilsender 3G i drift i Masjok. Flere 3G sender kommer i drift. 
- Fylkesmannen har invitert kommunen til møte i Honningsvåg om 

kommunesammenslåing 

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

PS 87/2014 Kjøp av parkeringsareal ved starten av Sirma løypa

Saksprotokoll saksnr. 87/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 18.08.2014. Utdelt i møte. Saken ble behandlet etter PS 
76/2014 i dagens møte.

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

Det vises til tilbud fra Fefo om å kjøpe eiendom 7/132 i Sirma.
Formannskapet vedtar å kjøpe eiendommen for kr 22 346,-.
Dekningen tas i budsjettreguleringen.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Det vises til tilbud fra Fefo om å kjøpe eiendom 7/132 i Sirma.
Formannskapet vedtar å kjøpe eiendommen for kr 22 346,-.
Dekningen tas i budsjettreguleringen.

PS 88/2014 Opprettelse av kommunekomité for TV-aksjonen 2014

Saksprotokoll saksnr. 88/2014 i Formannskapet - 21.08.2014 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 18.08.2014. Utdelt i møte. Saken ble behandlet etter PS 
85/2014 i dagens møte.

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

Tana kommune deltar på årets TV-aksjon som går til Kirkens Nødhjelp. Følgende oppnevnes 
som medlemmer i kommunekomiteen for TV-aksjonen: Formannskapet faste medlemmer.

Som sekretær fungerer rådmannen.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune deltar på årets TV-aksjon som går til Kirkens Nødhjelp. Følgende oppnevnes 
som medlemmer i kommunekomiteen for TV-aksjonen: Formannskapet faste medlemmer.

Som sekretær fungerer rådmannen.
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RS 30/2014 Evry-saken - orientering om status

RS 31/2014 132 kV Rákkočearro - Varangerbotn. Krav om 
tilleggsutredninger.

RS 32/2014 Statliggjøring av skatteoppkrevingsfunksjonen

RS 33/2014 Avslag på søknad om omgjøring av privat vei til kommunal vei

RS 34/2014 Oppfordring om trafiksikkerhetstiltak - nedsettelse av 
fartsgrenser langs fylkesveger i Tana kommune

RS 35/2014 Lovlighetsklage - ny skole ved Tana bru

RS 36/2014 Utbetalingsanmodning

RS 37/2014 FSK- og KST-rapport 1.halvår 2014 - oppfølging av saker

RS 38/2014 Redusert grunnlasgrente

RS 39/2014 Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 - budsjett 2014 og 
økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge


