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Deanu gielda - Tana kommune 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom Sirma oppvekstsenter 

Dato: 02.10.2014 

Tidspunkt: 10:00 – 15:40 

 

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 

Rebeke Tapio Medlem Uavhengig representant 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Hege Tajana Pedersen Barnas representant  

Sandra Lille Medlem AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ulf Ballo Sandra Lille AP 

   

 

Merknader 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Jørn Aslaksen Rådmann  

Frode Gundersen Sekretær  

Ida Martine S. Nilsen Miljøkonsulent Møtte i sak 98 og 108/2014 

 

 

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 97/2014 Godkjenning av innkalling   

PS 98/2014 Godkjenning av saksliste   

PS 99/2014 Godkjenning av protokoll fra 18.09.2014   

PS 100/2014 Klage på formannskapets vedtak av 10.06.14, saksnr. 

64/2014- fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma til 

landbruksformål 

 2014/1709 

PS 101/2014 Kommunereform - Lokal prosesss  2014/2288 

PS 102/2014 Bygging av nytt svømmebasseng  2014/2311 

PS 103/2014 Flerbrukssenteret - langtidsutleie  2014/2286 

PS 104/2014 Tertialrapport 2. tertial   

PS 105/2014 Budsjettregulering 1 2014 (korrigert)  2013/2122 

PS 106/2014 Suppleringsvalg av kvinnelige meddommer til 

tingretten 

 2014/1842 

PS 107/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 021014  2014/179 

PS 108/2014 Klage på Formannskapets vedtak om fradeling fra 

gbnr. 7/1 i Sirma - fremsatt av Per A. Holm 

 2014/2269 

 

 

PS 97/2014 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll saksnr. 97/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

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

 

Innkalling godkjennes. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Innkalling godkjennes. 
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PS 98/2014 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll saksnr. 98/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

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

 

Sakslista godkjennes med følgende: 

 

PS 104/2014 Tertialrapport 2. tertial - trekkes fra sakslista til dagens møte.  

 

 

Tilleggssak: 

PS 108/2014 Klage på Formannskapets vedtak om fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma - 

fremsatt av Per A. Holm 

 

Saken behandles etter PS 100/2014 i dagens møte.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Sakslista godkjennes med følgende: 

 

PS 108/2014 Tertialrapport 2. tertial - trekkes fra sakslista til dagens møte.  

 

 

Tilleggssak: 

PS 109/2014 Klage på Formannskapets vedtak om fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma - 

fremsatt av Per A. Holm 

 

Saken behandles etter PS 100/2014 i dagens møte.  

 

 

PS 99/2014 Godkjenning av protokoll fra 18.09.2014 

Saksprotokoll saksnr. 99/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

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

 

Protokoll fra 18.09.2014 godkjennes. 
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Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Protokoll fra 18.09.2014 godkjennes. 

 

 

PS 100/2014 Klage på formannskapets vedtak av 10.06.14, saksnr. 64/2014- 

fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma til landbruksformål 

Saksprotokoll saksnr. 100/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

I forkant av behandling av saken gjennomførte formannskapet en befaring i området.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Tana kommune opprettholder sitt vedtak av 10.06.14, saksnr. 64/2014. 

Saken oversendes til overordnet klageinstans som er Fylkesmannen i Finnmark. 

 

Begrunnelse: 

Kommunen kan ikke finne grunnlag i klagen som betinger en omgjøring av vedtaket. 

Kommunen har vurdert og ivaretatt hensynet til reindriften i området og funnet at det er 

anledning til å fradele i tråd med plan- og bygningslovens § 20-1 m.  

 

 

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Fred Johnsen, H v/RebekeTapio, Fe/Ol 

v/Hartvik Hansen, AP v/Ulf Ballo og uavh. repr v/Rebeke Tapio:  

 

Etter befaring og samtale med begge parter gjør formannskapet slikt vedtak: 

 

Klagen tas delvis til følge.  

 

Begrunnelse: Formannskapet er av den oppfatning at begge parters næringsinteresser ivaretas 

ved en slik løsning.  

 

Det gis tillatelse til fradeling inntil 25 daa fra gbnr. 7/1 i Sirma innenfor omsøkte område B til 

landbruksformål. Tillatelsen gis med hjemmel i plb § 20-1 m og med følgende vilkår.  

  

 Eiendommens sørlige grense skal gå nord for sikringssonen til det vernede 

fangstgropanlegget ID 136785. 

 Det kan oppføres permanent gjerder rundt det tildelte areal. Dette må gjøres på en slik 

måte at Reinbeitedistrikt 9 fortsatt skal kunne bruke sine nåværende flytteleier som 

tidligere. Det må lages åpninger i det inngjerdede området slik at reinen slipper gjennom 

i perioden 1. nov. – 15. Mai. 

 

De to siste punktene i formannskapets vedtak av 10.06.14 opprettholdes.  



Side 5 av 13 

 

 

 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. 

 

 

Votering 

Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot fellesforslaget: Rådmannens forslag falt 

enstemmig.  

 

 

Vedtak 

Etter befaring og samtale med begge parter gjør formannskapet slikt vedtak: 

 

Klagen tas delvis til følge.  

 

Begrunnelse: Formannskapet er av den oppfatning at begge parters næringsinteresser ivaretas 

ved en slik løsning.  

 

Det gis tillatelse til fradeling inntil 25 daa fra gbnr. 7/1 i Sirma innenfor omsøkte område B til 

landbruksformål. Tillatelsen gis med hjemmel i plb § 20-1 m og med følgende vilkår.  

  

 Eiendommens sørlige grense skal gå nord for sikringssonen til det vernede 

fangstgropanlegget ID 136785. 

 Det kan oppføres permanent gjerder rundt det tildelte areal. Dette må gjøres på en slik 

måte at Reinbeitedistrikt 9 fortsatt skal kunne bruke sine nåværende flytteleier som 

tidligere. Det må lages åpninger i det inngjerdede området slik at reinen slipper gjennom 

i perioden 1. nov. – 15. Mai. 

 

De to siste punktene i formannskapets vedtak av 10.06.14 opprettholdes.  

 

 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. 

 

 

PS 101/2014 Kommunereform - Lokal prosesss 

Saksprotokoll saksnr. 101/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende forslag som formannskapets innstilling:  

 

Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe bestående av fem politikere som skal arbeide med 

fremtidig kommunereform.  
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Arbeidsgruppen skal komme med et forslag til prosess lokalt. Viktige momenter som 

arbeidsgruppen må ta hensyn til er Regjeringens målsetting med reformen samt rettighetene i det 

samiske forvaltningsområdet og geografiske avstander. 

 

Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppen. 

 

-----  

 

Stian Lindgård hos Fylkesmannen inviteres til kommunestyrets møte 9. oktober for å holde 

innledning. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe bestående av fem politikere som skal arbeide med 

fremtidig kommunereform.  

 

Arbeidsgruppen skal komme med et forslag til prosess lokalt. Viktige momenter som 

arbeidsgruppen må ta hensyn til er Regjeringens målsetting med reformen samt rettighetene i det 

samiske forvaltningsområdet og geografiske avstander. 

 

Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppen. 

 

-----  

 

Stian Lindgård hos Fylkesmannen inviteres til kommunestyrets møte 9. oktober for å holde 

innledning.  

 

 

PS 102/2014 Bygging av nytt svømmebasseng 

Saksprotokoll saksnr. 102/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende endringsforslag: 

 

Tana kommune bygger nytt 25 meters opplæringsbasseng i henhold til alternativ 1 innenfor en 

kostnadsramme på kr 39,1 mill inkl mva. 

Oppstart bygningsarbeid skjer våren 2015 med ferdigstillelse samtidig som nytt skolebygg i 

2016. 

Investeringskostnaden innarbeides i budsjett 2015 og økonomiplanen. 

 

 

SP v/Fred Johnsen fremmet utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes til neste møte i formannskapet. 
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Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte i formannskapet. 

 

PS 103/2014 Flerbrukssenteret - langtidsutleie 

Saksprotokoll saksnr. 103/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

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

innstilling: 

 

Den delen av Flerbrukssenteret som tidligere ikke er festet av TKE AS, eiendom 13/275/0/2, 

leies ut til Tana kommunale eiendomsselskap. 

Leieperioden settes til 40 år fra 1.10.2014. 

Avtalt leiebeløp for hele leieperioden kr 1 500 000 betales innen 15.12.2014 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Den delen av Flerbrukssenteret som tidligere ikke er festet av TKE AS, eiendom 13/275/0/2, 

leies ut til Tana kommunale eiendomsselskap. 

Leieperioden settes til 40 år fra 1.10.2014. 

Avtalt leiebeløp for hele leieperioden kr 1 500 000 betales innen 15.12.2014 

 

 

PS 104/2014 Tertialrapport 2. tertial 

Saksprotokoll saksnr. 104/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

Saken trukket jf. behandling av saksliste til dagens møte.  

 

Votering 
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Vedtak 

 

 

PS 105/2014 Budsjettregulering 1 2014 (korrigert) 

Saksprotokoll saksnr. 105/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 30.09.14. Utdelt i møte.  

 

I innstillingen er det en skrivefeil. Under «Investeringer» endres «Nettoøkning i driftsbudsjettet» 

til «Nettoøkning i investeringsbudsjettet». 

 

 

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

innstilling: 

 

1. Budsjettet reguleres slik tabellen under viser: 

 

  Drift   

Ansvar Tekst Beløp 

Nettoøkning i driftsbudsjettet   

2440 Feil grunnlag private barnehager 1 000 000 

4040 Økte kostnader kjøkkentjenester 200 000 

4060 Økte kostnader kjøkkentjenester 200 000 

4060 Lokal bostøtte Kst 6/2014 200 000 

6050 Etablering av pilotprosjekt Kst 7/2014. Intern reg. 700 000 

6050 Luk midler fra Krd. Intern reg. -400 000 

6050 Skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Intern reg.  -300 000 

6100 Frivillighetssentral Kst 8/2014 80 000 

6100 Frisklivsentral Kst 9/2014 100 000 

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 183 261 

Finansiering   

1000 Lavere aktivitet enn forutsatt -400 000 

1230 Samisk språkutvikling -205 000 

1240 Differanse vakant studiesenter -100 000 

4000 Innsparinger -400 000 

5080 Mindreforbruk Nav -350 000 

6000 Innsparing utviklingsavdeling -300 000 

9030 Renta har holdt seg på 2,25. Budsjett 2,5 -400 000 

9050 Tilbakebet pensjon 2013 -1 752 158 

9050 Restpott lønnsvekst -250 000 

  Investeringer   

Ansvar Tekst Beløp 
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Nettoøkning i investeringsbudsjettet   

  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   

2440 Feil grunnlag private barnehager 1 000 000 

4040 Økte kostnader kjøkkentjenester 200 000 

4060 Økte kostnader kjøkkentjenester 200 000 

4060 Lokal bostøtte Kst 6/2014 200 000 

6050 Etablering av pilotprosjekt Kst 7/2014. Intern reg. 700 000 

6050 Luk midler fra Krd. Intern reg. -400 000 

6050 Skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Intern reg.  -300 000 

6100 Frivillighetssentral Kst 8/2014 80 000 

6100 Frisklivsentral Kst 9/2014 100 000 

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 183 261 

Finansiering   

1000 Lavere aktivitet enn forutsatt -400 000 

1230 Samisk språkutvikling -205 000 
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1240 Differanse vakant studiesenter -100 000 

4000 Innsparinger -400 000 

5080 Mindreforbruk Nav -350 000 

6000 Innsparing utviklingsavdeling -300 000 

9030 Renta har holdt seg på 2,25. Budsjett 2,5 -400 000 

9050 Tilbakebet pensjon 2013 -1 752 158 

9050 Restpott lønnsvekst -250 000 

  Investeringer   

Ansvar Tekst Beløp 

Nettoøkning i investeringsbudsjettet   

  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 106/2014 Suppleringsvalg av kvinnelige meddommer til tingretten 

Saksprotokoll saksnr. 106/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

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

 

Kommunestyret supplerer med ny kvinnelig meddommer til Indre Finnmark tingrett, etter Aud 

Trosten, for resten av valgperiode slik: …………………………………………… 

 

Funksjonstiden er til 31. desember 2016.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Kommunestyret supplerer med ny kvinnelig meddommer til Indre Finnmark tingrett, etter Aud 

Trosten, for resten av valgperiode slik: …………………………………………… 

 

Funksjonstiden er til 31. desember 2016.  

 

 

PS 107/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 021014 

Saksprotokoll saksnr. 107/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer: 

 

Rådmann Jørn Aslaksen: 

- Fiskefond for tiltak for oppgang av fisk i Julaelva (notat utdelt i møte) 

- Ikke tildelt fiber-midler 

- Trolig ikke begrensninger i låneopptak 

- Eldresenteret i Austertana solgt for kr. 350 000 inkl. inventar. Avtalt beløp utbetales til 

foreningene 

- En av språkkonsulentene får 1.års permisjon  

- ePhorte5: jobbsøk og ebrev 

- Frivilligsentralen, ansettelse straks 

- Nytt industriområde, Doffin 

- Fått melding om nedbrent gamme, mulig forurensningssak  

- NAV-leder skal lyses ut 

- Nødnett ca ½ mill. i utgifter  

- Overføring av kirkeeiendommer, to ble uteglemt, de tilføyes 

- Trafikksikkerhetsmidler, fem søknader 

 

 

Orienteringene tas til orientering.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Orienteringene tas til orientering.  
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PS 108/2014 Klage på Formannskapets vedtak om fradeling fra gbnr. 7/1 i 

Sirma - fremsatt av Per A. Holm 

Saksprotokoll saksnr. 108/2014 i Formannskapet - 02.10.2014  

Behandling 

Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 25.09.14. Utdelt i møte. Saken ble behandlet etter PS 

100/2014 i dagens møte. I forkant av behandling av saken gjennomførte formannskapet en 

befaring i området.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Tana kommune opprettholder sitt vedtak av 10.06.14, saksnr. 64/2014. 

Saken oversendes til overordnet klageinstans som er Fylkesmannen i Finnmark. 

 

Begrunnelse: 

Kommunen kan ikke finne grunnlag i klagen som betinger en omgjøring av vedtaket. 

Kommunen har vurdert og ivaretatt hensynet til reindriften i området og funnet at det er 

anledning til å fradele i tråd med plan- og bygningslovens § 20-1 m.  

 

 

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Fred Johnsen, H v/RebekeTapio, Fe/Ol 

v/Hartvik Hansen, AP v/Ulf Ballo og uavh. repr v/Rebeke Tapio:  

 

Etter befaring og samtale med begge parter gjør formannskapet slikt vedtak: 

 

Klagen tas delvis til følge.  

 

Begrunnelse: Formannskapet er av den oppfatning at begge parters næringsinteresser ivaretas 

ved en slik løsning.  

 

Det gis tillatelse til fradeling inntil 25 daa fra gbnr. 7/1 i Sirma innenfor omsøkte område B til 

landbruksformål. Tillatelsen gis med hjemmel i plb § 20-1 m og med følgende vilkår.  

  

 Eiendommens sørlige grense skal gå nord for sikringssonen til det vernede 

fangstgropanlegget ID 136785. 

 Det kan oppføres permanent gjerder rundt det tildelte areal. Dette må gjøres på en slik 

måte at Reinbeitedistrikt 9 fortsatt skal kunne bruke sine nåværende flytteleier som 

tidligere. Det må lages åpninger i det inngjerdede området slik at reinen slipper gjennom 

i perioden 1. nov. – 15. Mai. 

 

De to siste punktene i formannskapets vedtak av 10.06.14 opprettholdes.  

 

 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. 
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Votering 

Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot fellesforslaget: Rådmannens forslag falt 

enstemmig.  

 

 

Vedtak 

Etter befaring og samtale med begge parter gjør formannskapet slikt vedtak: 

 

Klagen tas delvis til følge.  

 

Begrunnelse: Formannskapet er av den oppfatning at begge parters næringsinteresser ivaretas 

ved en slik løsning.  

 

Det gis tillatelse til fradeling inntil 25 daa fra gbnr. 7/1 i Sirma innenfor omsøkte område B til 

landbruksformål. Tillatelsen gis med hjemmel i plb § 20-1 m og med følgende vilkår.  

  

 Eiendommens sørlige grense skal gå nord for sikringssonen til det vernede 

fangstgropanlegget ID 136785. 

 Det kan oppføres permanent gjerder rundt det tildelte areal. Dette må gjøres på en slik 

måte at Reinbeitedistrikt 9 fortsatt skal kunne bruke sine nåværende flytteleier som 

tidligere. Det må lages åpninger i det inngjerdede området slik at reinen slipper gjennom 

i perioden 1. nov. – 15. Mai. 

 

De to siste punktene i formannskapets vedtak av 10.06.14 opprettholdes.  

 

 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. 

 

 

 


