Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteprotokoll

Formannskapet
Rådhussalen Tana Rådhus
28.05.2014
10:00 – 15:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Hartvik Hansen
Varaordfører
Randi Lille
Medlem
Fred Johnsen
Medlem
Rebeke Tapio
Medlem
Hege Tajana Pedersen
Barnas repr. i plansaker

Representerer
Fe/Ol
AP
SP
Uavhengig repr.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Tone Orvik Kollstrøm
Medlem
Frank Martin Ingilæ
Ordfører
Sandra Lille
Medlem

Representerer
H
AP
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Ulf Ballo
Frank Martin Ingilæ
Ellen Kristina Saba
Tone Orvik Kollstrøm

Representerer
AP
H

Merknader
Barnas representant Hege Tajana Pedersen ble under behandling PS 58/2014 enstemmig
innvilget permisjon, fra kl 13.30 og for resten av møte.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jørn Aslaksen
Frode Gundersen

Stilling
Rådmann
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.

______________________
Hartvik Hansen (Fe/Ol)
Varaordfører

______________________
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 50/2014

Godkjenning av innkalling

PS 51/2014

Godkjenning av saksliste

PS 52/2014

Godkjenning av protokoll fra 08.05.2014

PS 53/2014

Søknad om fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma

2013/1977

PS 54/2014

Reguleringsplan for sameskole og flerbrukshall, Tana
bru: Mindre endring

2014/737

PS 55/2014

Detaljregulering for Hearggeguolbba industriområde:
Sluttbehandling

2011/1286

PS 56/2014

Detaljregulering for Bjørkelia Nordre, g/bnr. 37/14 og
37/66 i Seida: Sluttbehandling

2011/2673

PS 57/2014

Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana
bru - Skiippagurra: Sluttbehandling

2008/1614

PS 58/2014

Detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde

2010/117

PS 59/2014

Referatsaker/Orienteringer - FSK 280514

2014/179

PS 60/2014

Tiltak ved Deanu sámeskuvla før skolestart høsten
2014

2013/2122

RS 21/2014

Evry-saken - orientering om status

2013/338

RS 22/2014

Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av
kommunale låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing
av kommunereforma

RS 23/2014

Søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2014

2011/2145

RS 24/2014

Informasjon - mineralloven

2014/629

PS 50/2014 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll saksnr. 50/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:
Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Arkivsaksnr

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 51/2014 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll saksnr. 51/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:
Saksliste godkjennes med følgende tilleggsak:
PS 60/2014

Tiltak ved Deanu sámeskuvla før skolestart høsten 2014

PS 60/2014 behandles etter PS 58/2014 i dagens møte.

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:
Referatsak 20/2014 Forslag til etterbruk av tidligere Austertana Eldresenter, fra Austertana Bo
& Aktivitetssenter SUS fra FSK-møte 08.05.2014 fremmes som sak til neste møte i FSK.

Votering
Forslag fra varaordfører: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra SP: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggsak:
PS 60/2014

Tiltak ved Deanu sámeskuvla før skolestart høsten 2014

PS 60/2014 behandles etter PS 58/2014 i dagens møte.
Referatsak 20/2014 Forslag til etterbruk av tidligere Austertana Eldresenter, fra Austertana Bo
& Aktivitetssenter SUS fra FSK-møte 08.05.2014 fremmes som sak til neste møte i FSK.

PS 52/2014 Godkjenning av protokoll fra 08.05.2014
Saksprotokoll saksnr. 52/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende forslag:
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Protokoll fra 08.05.2014 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 08.05.2014 godkjennes.

PS 53/2014 Søknad om fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma
Saksprotokoll saksnr. 53/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
SP v/Fred Johnsen fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.

Votering
Vedtatt med 5 mot 1 stemme.

Vedtak
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.

PS 54/2014 Reguleringsplan for sameskole og flerbrukshall, Tana bru:
Mindre endring
Saksprotokoll saksnr. 54/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i
saken:
Tana kommune vedtar en mindre endring av Reguleringsplan for sameskole og flerbrukshall,
Tana bru vedtatt i Tana kommunestyre 28.05.2002. Lovgrunnlaget er gitt i plan- og
bygningslovens § 12-14.

Side 4 av 10

De aktuelle arealene er allerede berørt av inngrep. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 kommer derfor
ikke til anvendelse.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune vedtar en mindre endring av Reguleringsplan for sameskole og flerbrukshall,
Tana bru vedtatt i Tana kommunestyre 28.05.2002. Lovgrunnlaget er gitt i plan- og
bygningslovens § 12-14.
De aktuelle arealene er allerede berørt av inngrep. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 kommer derfor
ikke til anvendelse.

PS 55/2014 Detaljregulering for Hearggeguolbba industriområde:
Sluttbehandling
Saksprotokoll saksnr. 55/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som
formannskapets innstilling:
Tana kommune vedtar Detaljregulering for Hearggeguolbba industriområde. Plankartet
revideres og oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt
planregister i samråd med Statens Kartverk.
Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.2 side 11.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune vedtar Detaljregulering for Hearggeguolbba industriområde. Plankartet
revideres og oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt
planregister i samråd med Statens Kartverk.
Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.2 side 11.
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PS 56/2014 Detaljregulering for Bjørkelia Nordre, g/bnr. 37/14 og 37/66 i
Seida: Sluttbehandling
Saksprotokoll saksnr. 56/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Uavhengig repr. Rebeke Tapio ba formannskapet vurdere hennes habilitet i saken grunnet at hun
er beboer i området. Tapio fratrådte møtet under formannskapets vurdering. Formannskapet
erklærte enstemmig Tapio som habil i saken.

Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som
formannskapets innstilling:
Tana kommune vedtar Detaljregulering for Bjørkelia Nordre. Plankartet revideres og
oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister i
samråd med Statens Kartverk.
Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.9 side 22-24.

Uavhengig repr. Rebeke Tapio fremmet følgende tilleggsforslag:
Trafikksikkerhet:
Busslommer/snuplass for skolebarna må være med i reguleringsplanen.

Votering
Forslag fra varaordfører: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra uavh. repr.: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune vedtar Detaljregulering for Bjørkelia Nordre. Plankartet revideres og
oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister i
samråd med Statens Kartverk.
Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter
naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.9 side 22-24.

Tillegg:
Trafikksikkerhet:
Busslommer/snuplass for skolebarna må være med i reguleringsplanen.
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PS 57/2014 Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru Skiippagurra: Sluttbehandling
Saksprotokoll saksnr. 57/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Tana kommune Kommunedelplan for
sentrumsområdet Luftjok - Tana bru – Skiippagurra med følgende justeringer og endringer:
1) Det framtidige industriområdet I 2 i Vestre Seida tas ut av planen og legges ut som
hensynssone reindrift.
2) Det framtidige uttaksområdet i Lišmmajohka massetak reduseres til området øst for
høyspentlinja av hensyn til reindriftsnæringa.
3) Det framtidige boligområdet B04 innenfor det gamle massetaket i Seida
Alternativ a: Opprettholdes som framtidig utbyggingsområde.
Alternativ b: Opprettholdes som eksisterende friluftsområde.
4) Plankartet revideres og oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for
arealplan og digitalt planregister i samråd med Statens Kartverk.

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 2:
Det framtidige uttaksområdet i Lišmmajohka massetak opprettholdes som i planen. Dette
området er av meget stor verdi som fremtidig industriområde og uttak av grus og sand til
utbyggingsformål. På sikt kan masseuttaket gi grunnlag for nye arbeidsplasser og ny aktivitet for
Tana. I forbindelse med utvikling av området skal kommunen ha tett dialog med reindriften evt.
andre interesser.

Varaordfører v/Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ny bestemmelse:
På eksisterende eiendommer med bolig i LNFR-områder, kan det tillates bygd garasje på inntil
70 m2 etter søknad om tiltak, uten at det kreves søknad om dispensasjon.
Begrunnelse:
I Tana har det vært praksis at det gis tillatelse til slike garasjer i uregulerte områder. Hittil har
slike søknader krevd dispensasjon. Bestemmelsen ovenfor vil forenkle saksbehandlingen, fordi
søker ikke behøver å måtte søke dispensasjon for tiltak om uansett vil få tillatelse.

Votering
Det ble votert punktvis og etter følgende rekkefølge:
- Første setning i rådmannens forslag: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 1 i rådmannens forslag: Enstemmig vedtatt.
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Punkt 2 i rådmannens forslag ble satt opp mot endringsforslag fra AP: Endringsforslaget
enstemmig vedtatt.
I rådmannens forslag ble punkt 3a satt opp mot punkt 3b: punkt 3a enstemmig vedtatt.
Punkt 4 i rådmannens forslag: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra varaordfører: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Tana kommune Kommunedelplan for
sentrumsområdet Luftjok - Tana bru – Skiippagurra med følgende justeringer og endringer:
1) Det framtidige industriområdet I 2 i Vestre Seida tas ut av planen og legges ut som
hensynssone reindrift.
2) Det framtidige uttaksområdet i Lišmmajohka massetak opprettholdes som i planen.
Dette området er av meget stor verdi som fremtidig industriområde og uttak av grus
og sand til utbyggingsformål. På sikt kan masseuttaket gi grunnlag for nye
arbeidsplasser og ny aktivitet for Tana. I forbindelse med utvikling av området skal
kommunen ha tett dialog med reindriften evt. andre interesser.
3) Det framtidige boligområdet B04 innenfor det gamle massetaket i Seida
Alternativ a: Opprettholdes som framtidig utbyggingsområde.
4) Plankartet revideres og oppdateres i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for
arealplan og digitalt planregister i samråd med Statens Kartverk.
Ny bestemmelse:
På eksisterende eiendommer med bolig i LNFR-områder, kan det tillates bygd garasje på inntil
70 m2 etter søknad om tiltak, uten at det kreves søknad om dispensasjon.
Begrunnelse:
I Tana har det vært praksis at det gis tillatelse til slike garasjer i uregulerte områder. Hittil har
slike søknader krevd dispensasjon. Bestemmelsen ovenfor vil forenkle saksbehandlingen, fordi
søker ikke behøver å måtte søke dispensasjon for tiltak om uansett vil få tillatelse.

PS 58/2014 Detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde
Saksprotokoll saksnr. 58/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Barnas representant Hege Tajana Pedersen ble under behandling av saken enstemmig innvilget
permisjon, fra kl 13.30 og for resten av møte.

Varaordfører Hartvik Hansen (fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som
formannskapets innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for
Harrevann friluftsområde.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for
Harrevann friluftsområde.

PS 59/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 280514
Saksprotokoll saksnr. 59/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Saken ble behandlet som siste sak i dagens møte.

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:
RS 21/2014

Evry-saken - orientering om status

RS 22/2014

Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale
låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma

RS 23/2014

Søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2014

RS 24/2014

Informasjon - mineralloven

Referatsakene tas til orientering.

Det ble i møtet gikk følgende orienteringer:
Møtet ble lukket under første orientering fra rådmannen.
Rådmann Jørn Aslaksen orienterte videre om:
- Bassengalternativer
- Innkjøps- og ansettelsesstopp
- Kommuneproposisjonen

Økonomisjef Sissel Saua orienterte om:
- Tertialrapport

Orienteringene tas til orientering.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering.

PS 60/2014 Tiltak ved Deanu sámeskuvla før skolestart høsten 2014
Saksprotokoll saksnr. 60/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Saksdokumenter utdelt i møtet. Saken ble behandlet etter PS 58/2014 i dagens møte.
Møtet ble lukket under behandling av saken, jf. kommuneloven § 31-2

Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som
formannskapets innstilling:
Tiltak for å sikre hems og uteområdet ved Deanu sámeskuvla vedtas innenfor en ramme på 400
000 eksl mva. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tiltak for å sikre hems og uteområdet ved Deanu sámeskuvla vedtas innenfor en ramme på 400
000 eksl mva. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

RS 21/2014 Evry-saken - orientering om status
RS 22/2014 Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale
låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma
RS 23/2014 Søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2014
RS 24/2014 Informasjon - mineralloven
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