Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteprotokoll

Formannskapet
Rådhussalen Tana rådhus
29.11.2018
10:00 – 16:20

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Frank Martin Ingilæ
Ordfører
Liz Utsi
Varaordfører
Einar Johansen
Medlem
Astrid Johanna Kjølås
Medlem
Hartvik Hansen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
SV
Uavh. repr.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Odd Erik Solbakk
Frank Martin Ingilæ
Jill Anne Aslaksen
Liz Utsi

Representerer
SáB/SfP
AP

Merknader
Odd Erik Solbakk og Jill Anne Aslaksen møtte kun i PS 128/2018.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jørn Aslaksen
Frode Gundersen

Stilling
Rådmann
Utvalgssekretær

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
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 115/2018

Godkjenning av innkalling

PS 116/2018

Godkjenning av saksliste

PS 117/2018

Godkjenning av protokoll fra 01.11.2018

PS 118/2018

Søknad om punktfeste for eksisterende byggverk ved
Njuorggánvuopmi: Ny behandling

PS 119/2018

Søknad om punktfeste for utmarksbygg v/ Máskevárri:
Ny behandling

PS 120/2018

Detaljregulering av Tanabru sentrum: Utvidelse av
planområdet og nytt varsel om planoppstart

2012/1800

PS 121/2018

Detaljregulering for et område av Jouvlajohka/Julelva:
sluttbehandling

2017/1282

PS 122/2018

Gjenkjøp av leasingbiler

2018/2454

PS 123/2018

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

2018/1863

PS 124/2018

Supplering av mannlig meddommer til IndreFinnmark tingrett 2017-2020

2018/2540

PS 125/2018

Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2019

2018/2465

PS 126/2018

Referatsaker/Orienteringer FSK 291118

2016/357

PS 127/2018

Ansettelsessak - ID 752 Personalleder

X

2018/2153

PS 128/2018

Ansettelsessak - ID 753 Virksomhetsleder
utviklingsavdeling

X

2018/2154

RS 39/2018

Melding om vedtak fra Finnmark fylkeskommunes
fylkesting - flyavgifter må reduseres

2018/2349

RS 40/2018

Høring av forslag til forskrift om gjennomføring av
havneforordningen i norsk rett

2018/2319

RS 41/2018

Tanahall AS - Årsrapport med regnskap og
revisjonsberetning for 2017

2017/648

RS 42/2018

Søknad om støtte til brøyting av Høyholmveien

2018/738

RS 43/2018

Svar på søknad om økonomisk støtte - Jusshjelpa i
Nord—Norge

2018/2383

RS 44/2018

Svar på fra Øst Finnmark Regionråd henvendelse om
rekefiske i fjordene i Finnmark
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Arkivsaksnr

PS Søknad om punktfeste for eksisterende byggverk ved Njuorggánvuopmi:
Ny behandling
PS 115/2018 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll saksnr. 115/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 116/2018 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll saksnr. 116/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saksliste godkjennes med følgende:
PS 118 og 119/2018 utsettes.
PS 127 og 128/2018 behandles som siste saker i dagens møte.
Tilleggssak:
RS 44/2018
Finnmark

Svar på henvendelser fra Øst-Finnmark Regionråd om rekefiske i fjordene i

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende:
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PS 118 og 119/2018 utsettes.
PS 127 og 128/2018 behandles som siste saker i dagens møte.
Tilleggssak:
RS 44/2018
Finnmark

Svar på henvendelser fra Øst-Finnmark Regionråd om rekefiske i fjordene i

PS 117/2018 Godkjenning av protokoll fra 01.11.2018
Saksprotokoll saksnr. 117/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra 01.11.2018 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 01.11.2018 godkjennes.

PS 118/2018 Søknad om punktfeste for eksisterende byggverk ved
Njuorggánvuopmi: Ny behandling
Saksprotokoll saksnr. 118/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Jf. godkjenning av sakslista, saken utsettes.
Votering
Vedtak
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PS 119/2018 Søknad om punktfeste for utmarksbygg v/ Máskevárri: Ny
behandling
Saksprotokoll saksnr. 119/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Jf. godkjenning av sakslista, saken utsettes.
Votering
Vedtak

PS 120/2018 Detaljregulering av Tanabru sentrum: Utvidelse av planområdet
og nytt varsel om planoppstart
Saksprotokoll saksnr. 120/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Tana kommune varsler utvidelse av reguleringsområdet for Tanabru sentrum slik det framgår av
vedlagte kartskisser. Formålet med utvidelsen er å sikre arealer for et kompetansesenter for
laksefiske og elvesamisk kultur (Joddu), å sikre et fullstendig nett for gang-/sykkelveier i
kommunesenteret, vurdere et areal for snødeponi, samt å regulere alle arealer avsatt til
sentrumsformål i kommunedelplanen for sentrumsområdet, også privat grunn. Hjemmelen er
gitt i plan- og bygningsloven § 12-8.

Hartvik Hansen (uavh. repr.) fremmet følgende endringsforslag:
Endring av rådmannens forslag i 2. setning:
Formålet med utvidelsen er også å sikre mulig arealer for et kompetansesenter for laksefiske og
elvesamisk kultur (Joddu), dersom dette senteret blir bygd ved Tanabru. Det er også mulig å
sikre (videre samme som rådm. forslag)
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Astrid Kjølås (SV) og
Hartvik Hansen (uavh. repr.):
Formannskapet mener at området på vestsiden av Tanaelva mellom E6 og elva fra Seidajohka til
bebyggelsen ved Guoikkamielli må vurderes regulert i forbindelse med kommuneplanens
arealdel.
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Votering
Forslag fra Hartvik Hansen: Falt med 1 mot 4 stemmer.
Rådmannens forslag: Enstemmig vedtatt.
Fellesforslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune varsler utvidelse av reguleringsområdet for Tanabru sentrum slik det framgår av
vedlagte kartskisser. Formålet med utvidelsen er å sikre arealer for et kompetansesenter for
laksefiske og elvesamisk kultur (Joddu), å sikre et fullstendig nett for gang-/sykkelveier i
kommunesenteret, vurdere et areal for snødeponi, samt å regulere alle arealer avsatt til
sentrumsformål i kommunedelplanen for sentrumsområdet, også privat grunn. Hjemmelen er
gitt i plan- og bygningsloven § 12-8.
Formannskapet mener at området på vestsiden av Tanaelva mellom E6 og elva fra Seidajohka til
bebyggelsen ved Guoikkamielli må vurderes regulert i forbindelse med kommuneplanens
arealdel.

PS 121/2018 Detaljregulering for et område av Jouvlajohka/Julelva:
sluttbehandling
Saksprotokoll saksnr. 121/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak som formannskapets
innstilling:
Tana kommune vedtar Detaljregulering for et området av Jouvlajohka/Julelva. Hjemmelen er
gitt i plan- og bygningslovens § 12-12.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune vedtar Detaljregulering for et området av Jouvlajohka/Julelva. Hjemmelen er
gitt i plan- og bygningslovens § 12-12.
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PS 122/2018 Gjenkjøp av leasingbiler
Saksprotokoll saksnr. 122/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Formannskapet vedtar ved bruk av Kml § 13 – «hasteparagrafen» å akseptere tilbudet om
gjenkjøp av tre leasingbiler til en kostnad på kr. 340.000. Anskaffelsen finansieres med
låneopptak på til sammen 340 000. Lånets avdragstid fastsettes til anleggsmidlets levetid, 10 år.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet vedtar ved bruk av Kml § 13 – «hasteparagrafen» å akseptere tilbudet om
gjenkjøp av tre leasingbiler til en kostnad på kr. 340.000. Anskaffelsen finansieres med
låneopptak på til sammen 340 000. Lånets avdragstid fastsettes til anleggsmidlets levetid, 10 år.

PS 123/2018 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Saksprotokoll saksnr. 123/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak som formannskapets
innstilling:
Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede
tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på
2 279 992. Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige
resultat slik at budsjettet balanserer.
Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 73 971 770 eksklusiv momskompensasjon. Til
finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 29 045 000.
Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.
Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn:
1. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.
2. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:
2.1. Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
2.2. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.
2.3. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring.
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2.4. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt.
2.5. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre
objekter de forvalter.
3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 736 476 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77
% av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 956 463.
4. Eiendomsskatt:
4.1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven §§2 og 3.
4.2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av
eiendomsskatt i hele kommunen.
4.3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4 ‰. For bolig og fritidseiendom er
eiendomsskattesatsen 3,25‰ jf bokstav a.
4.4. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.
4.5. Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter
eiendomsskattelovens § 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).
4.6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008.
4.7. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale
gebyrene.
4.8. 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:
4.9. 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.
Bygninger for religiøse aktiviteter.
Helsebygninger.
Fengsels og beredskapsbygninger.
Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter.
4.10. Eiendomsskattegrunnlaget økes med en kontorjustering på 8% i 2019. Dette er en
oppfølging av tidligere vedtak.
5. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt.
6. Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter drøftinger med
tillitsvalgte.
7. Dersom den eksisterende potten med startlån på ca 3,5 mill brukes opp i løpet av året, kan det tas
opp inntil 2 mill i nye startlån.
8. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov.
9. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT.
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10. Sirma skole nedlegges fra 1.1.2019.
11. Austertana skole nedlegges fra august 2019. Drifta i barnehagen i oppvekstsenteret
opprettholdes.
12. Avtalen med Nesseby kommune om bokbussen sies opp på grunn av vesentlige endringer i
finansieringen av tilbudet. Det tas sikte på at ny avtale kan inngås når den økonomiske
situasjonen er avklart.
Økonomiplanvedtak
Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:
2019: Mindreforbruk kr 2 279 992
2020: Mindreforbruk kr 2 238 865
2021: Mindreforbruk kr 2 237 623
2022: Mindreforbruk kr 2 269 969

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede
tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på
2 279 992. Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige
resultat slik at budsjettet balanserer.
Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 73 971 770 eksklusiv momskompensasjon. Til
finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 29 045 000.
Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.
Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn:
1. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.
2. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:
2.1. Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
2.2. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.
2.3. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring.
2.4. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt.
2.5. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre
objekter de forvalter.
3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 736 476 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77
% av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 956 463.
4. Eiendomsskatt:
4.1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven §§2 og 3.
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4.2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av
eiendomsskatt i hele kommunen.
4.3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4 ‰. For bolig og fritidseiendom er
eiendomsskattesatsen 3,25‰ jf bokstav a.
4.4. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.
4.5. Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter
eiendomsskattelovens § 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).
4.6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008.
4.7. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale
gebyrene.
4.8. 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:
4.9. 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.
Bygninger for religiøse aktiviteter.
Helsebygninger.
Fengsels og beredskapsbygninger.
Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter.
4.10. Eiendomsskattegrunnlaget økes med en kontorjustering på 8% i 2019. Dette er en
oppfølging av tidligere vedtak.
5. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt.
6. Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter drøftinger med
tillitsvalgte.
7. Dersom den eksisterende potten med startlån på ca 3,5 mill brukes opp i løpet av året, kan det tas
opp inntil 2 mill i nye startlån.
8. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov.
9. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT.
10. Sirma skole nedlegges fra 1.1.2019.
11. Austertana skole nedlegges fra august 2019. Drifta i barnehagen i oppvekstsenteret
opprettholdes.
12. Avtalen med Nesseby kommune om bokbussen sies opp på grunn av vesentlige endringer i
finansieringen av tilbudet. Det tas sikte på at ny avtale kan inngås når den økonomiske
situasjonen er avklart.
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Økonomiplanvedtak
Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:
2019: Mindreforbruk kr 2 279 992
2020: Mindreforbruk kr 2 238 865
2021: Mindreforbruk kr 2 237 623
2022: Mindreforbruk kr 2 269 969

PS 124/2018 Supplering av mannlig meddommer til Indre-Finnmark tingrett
2017-2020
Saksprotokoll saksnr. 124/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag til vedtak som formannskapets innstilling:
Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg av meddommer til Indre-Finnmark tingrett for
resten av valgperioden 2017-2020: Jon-Christer Mudenia

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg av meddommer til Indre-Finnmark tingrett for
resten av valgperioden 2017-2020: Jon-Christer Mudenia

PS 125/2018 Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2019
Saksprotokoll saksnr. 125/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteplan for kommunestyret, formannskapet og valgstyret 2019 vedtas slik:
Kommunestyret
14. februar
4. april
13. juni
10. oktober
14. november

Formannskapet
31. januar
21. mars
23. mai
6. juni
22. august
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Valgstyret
Ved behov samtidig med
møter i formannskapet, og
9. og 10. september

12. desember

31. oktober
28. november

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Møteplan for kommunestyret, formannskapet og valgstyret 2019 vedtas slik:
Kommunestyret
14. februar
4. april
13. juni
10. oktober
14. november
12. desember

Formannskapet
31. januar
21. mars
23. mai
6. juni
22. august
31. oktober
28. november

Valgstyret
Ved behov samtidig med
møter i formannskapet, og
9. og 10. september

PS 126/2018 Referatsaker/Orienteringer FSK 291118
Saksprotokoll saksnr. 126/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Det ble i møte gitt følgende referatsaker:
RS 39/2018

Melding om vedtak fra Finnmark fylkeskommunes fylkesting - flyavgifter
må reduseres

RS 40/2018

Høring av forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i
norsk rett

RS 41/2018

Tanahall AS - Årsrapport med regnskap og revisjonsberetning for 2017

RS 42/2018

Søknad om støtte til brøyting av Høyholmveien

RS 43/2018

Svar på søknad om økonomisk støtte - Jusshjelpa i Nord—Norge

RS 44/2018

Svar på henvendelse fra Øst-Finnmark regionråd om rekefiske i fjordene i
Finnmark

Referatsakene tas til orientering.
Det ble i møte gitt følgende orienteringer:
Ordfører Frank M. Ingilæ:
- om deltakelse på møter om Austertana skole i Austertana, og Sirma skole i Sirma om
grenskolesamarbeid
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Hartvik Hansen:
- om IKAF representantskapsmøte om kjøp av bygning
Rådmann Jørn Aslaksen:
- KPMG er valgt som advokat ifm vurderinger av eiendomsskatt fra vindkraftverk
- Om privat boligområde i Vestre Seida
- Om søknad om tomt til boliger ved barnehagen
- Om veien forbi tingretten
- Om vei til lensmannskontoret
Orienteringene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering.

PS 127/2018 Ansettelsessak - ID 752 Personalleder
Saksprotokoll saksnr. 127/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Saksdokumenter utdelt i møte på rødt papir. Samlet inn etter behandlingen. Møte lukket under
behandling av saken, jf. kommuneloven § 31-3.

Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Arnfinn Bønå tilbys stillingen som personalleder. Dersom han ikke tar imot stillingen tilbys
stillingen til John Vegard Seim Soini og Olga Eriksen som reserver i nevnte rekkefølge.
Stillingsbeskrivelsen fastsettes som foreslått.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Arnfinn Bønå tilbys stillingen som personalleder. Dersom han ikke tar imot stillingen tilbys
stillingen til John Vegard Seim Soini og Olga Eriksen som reserver i nevnte rekkefølge.
Stillingsbeskrivelsen fastsettes som foreslått.

PS 128/2018 Ansettelsessak - ID 753 Virksomhetsleder utviklingsavdeling
Saksprotokoll saksnr. 128/2018 i Formannskapet - 29.11.2018
Behandling
Innstillingsdokument fra rekrutteringsselskapet Noodt&Reiding utdelt i møte på rødt papir.
Innsigelse fra HTV Fagforbundet datert 29.11.18 utdelt i møte på rødt papir. Dokumentene samlet
inn etter behandlingen. Møte lukket under behandling av saken, jf. kommuneloven § 31-3.

Habilitet:
Ordfører Frank M. Ingilæ erklærte seg inhabil da han selv er søker til stillingen. Ingilæ fratrådt.
Formannskapet erklært enstemmig Ingilæ som inhabil, jf. forvaltningsloven § 6 a).
Rådmannen Jørn Aslaksen erklærte seg inhabil da ordfører på mange måter hans overordnede.
Rådmannen fratrådte møte. Formannskapet erklærte enstemmig rådmannen som inhabil, jf.
forvaltningsloven § 6, særegne forhold.
Varamedlem Odd Erik Solbakk (SáB/SfP) tiltrådte møte.
Varaordfører Liz Utsi erklærte seg som inhabil da hun er kjæreste med bror til søker Frank M.
Ingilæ. Utsi fratrådte møte. Varamedlem Jill Anne Aslaksen tiltrådte møte. Formannskapet
erklærte enstemmig Utsi som inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, særegne forhold.
Hartvik Hansen (uavh. repr.) ble valgt som setteordfører.
Formannskapet hadde i løpet av behandlingen av saken telefonisk kontakt med Noodt&Reiding
for avklaringer.
Innstilling fra Noodt&Reiding:
1. Frank Martin Ingilæ
2. Lars Smeland
Setteordfører Hartvik Hansen (uavh. repr.) fremmet følgende forslag:
Tana kommune vil kjøre en ny ansettelsesprosess da det framkommer en del usikre prosessuelle
forhold. Det er bl.a. kommet inn innsigelser fra Hovedtillitsvalgt.
Vi vil også oppfordre nåværende søkere om å søke på nytt.
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Votering
Innstilling: Falt med 2 mot 3 stemmer.
Forslag fra uavh. repr. Hartvik Hansen: Vedtatt med 3 mot 2 stemmer

Vedtak
Tana kommune vil kjøre en ny ansettelsesprosess da det framkommer en del usikre prosessuelle
forhold. Det er blant kommet inn innsigelser fra Hovedtillitsvalgt.
Vi vil også oppfordre nåværende søkere om å søke på nytt.

RS 39/2018 Melding om vedtak fra Finnmark fylkeskommunes fylkesting flyavgifter må reduseres
RS 40/2018 Høring av forslag til forskrift om gjennomføring av
havneforordningen i norsk rett
RS 41/2018 Tanahall AS - Årsrapport med regnskap og revisjonsberetning
for 2017
RS 42/2018 Søknad om støtte til brøyting av Høyholmveien
RS 43/2018 Svar på søknad om økonomisk støtte - Jusshjelpa i Nord—Norge
RS 44/2018 Svar på henvendelse fra Øst-Finnmark Regionråd om rekefiske i
fjordene i Finnmark
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