
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 18.11.2010
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

10.11.2010

Frank M. Ingilæ
Ordfører 

Side 1



Side 2



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 150/2010 Godkjenning av innkalling
PS 151/2010 Godkjenning av saksliste
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gbnr 20/43.
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PS 154/2010 Forslag til planprogram - Havneplaner i Tana 2010/1850

PS 155/2010 Godkjenning av driftsavtale mellom Tana kommune 
og Tana og Varnager museumssiida
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PS 156/2010 Avtale med Tana Fysikalske Institutt A/S om kjøp av 
treningstilbu for ansatte- reforhandlet ny avtale.

2008/2005

PS 157/2010 Søknad fra Tana IF om støtte til NM i bryting 2011 2010/1576
PS 158/2010 Klage på vedtak - Søknad om støtte til investering i 

fiskefartøy
2010/1650

PS 159/2010 Høringsuttalelse - forslag til endringer i 
kommuneloven

2010/1846
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PS 161/2010 Stine Marie Jelti - Primærnæringsfond 2010 - søknad 
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2010/1959

PS 162/2010 Laila K.H og Trond Berntsen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond til nydyrking

2010/865

PS 163/2010 Laila Kristin Hagalid Berntsen og Trond Berntsen -
Søknad om større fra primærnæringsfondet til 
nydyrking

2010/866

PS 164/2010 Laila Kristin Hagalid Berntsen og Trond Berntsen -
søknad om støtte fra primærnæringsfond til nydyrking

2010/868

PS 165/2010 Arvid Varsi - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond til nydyrking

2010/960

PS 166/2010 Návet Doallu - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond til nydyrking

2010/1120

PS 167/2010 Per Andreas Holm - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond til nydyrking

2010/2008

PS 168/2010 Piera Andersen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet til nydyrking

2010/2047

PS 169/2010 Markus Heiberg - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond til nydyrking

2010/470

PS 170/2010 Stig Arve Eriksen - Primærnæringsfond 2010 - søknad 
om tilskudd til kjøp av melkekvoter

2010/1499
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PS 171/2010 Else og Ulf Ballo - Primærnæringsfond 2010 - søknad 
om tilskudd til kjøp av melkekvote

2010/2018

PS 172/2010 Trygve Ballo - Primærnæringsfond 2010 - søknad om 
støtte til kjøp av melkekvoter
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PS 173/2010 Marie Jelti - Primærnæringsfond 2010 - søknad om 
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PS 177/2010 Arvid Varsi - Primærnæringsfond 2010 - søknad om 
tilskudd til kjøp av melkekvoter
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PS 178/2010 Harald Persen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2010 til kjøp av melkekvote

2010/1123

PS 179/2010 Piera Andersen - Søknad om støtte fra 
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2010/2047
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tilskudd til kjøp av melkekvoter

2010/1121

PS 181/2010 Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2010 til kjøp av melkekvote

2010/1122

PS 182/2010 Markus Heiberg - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2010 til kjøp av melkekvote

2010/471

PS 183/2010 Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen -
Primærnæringsfond 2010 - søknad om kjøp av 
melkekvoter

2010/2040

PS 184/2010 Søknad om støtte fra primærnæringsfond til kjøp av 
eiendom

2009/2536

PS 185/2010 Søknad om støtte fra primærnæringsfond til kjøp av 
eiendom

2010/2015

PS 186/2010 Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til 
forsterkning av vannforsyning

2010/2048

PS 187/2010 Referatsaker/Orienteringer 2010/11
RS 40/2010 Høring - Anbud på regionale flyruter i Norge fra 1. 

april 2012
2010/2003
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PS 150/2010 Godkjenning av innkalling

PS 151/2010 Godkjenning av saksliste

PS 152/2010 Godkjenning av protokoll fra 28.10.2010



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 20/43

Arkivsaksnr: 2010/1007-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 153/2010 18.11.2010

Jordlovsbehandling - søknad om deling av eiendom gbnr 20/43.

Dokumenter i saken

1. Delingssøknad datert 27.05.2010, søker Gry Hege Lille, Austertana, 9845 Tana
2. Kart

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i jordlovens §§ 1,9 og § 12 innvilger Tana kommune søknad om fradeling av 
parsell på 9 da fra gbnr 20/43 som omsøkt. 

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av en parsell på ca 9000 m2 fra landbrukseiendom gnr 20 bnr 43 i Torhop. 

Opplysninger om eiendom gnr 20 bnr 43. 

Sted : Torhop
Gnr./Bnr. : 20/43
Eiendomstype : Landbruk 
Parsellens areal : 9000m2

Eiendom
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Eiendomsnavn
Tana 20 43

Eier: Gry Hege Lille, Austertana, 9845 Tana
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Arealoppgave (dekar)
Fulldyrk. Overfl.dyrk/ Skog bonitet Annet Areal

Jord gj.beite S og H Middels Lav areal i alt
5,6 8,2 27,6 41,8

Kilde: Gårdskart, Skog og landskap 

Bebyggelse Gr.flate Byggeår Ant. 
Etasjer

Teknisk 
stand

På 
eiendom 
gnr/bnr

Våningshus, fritid ukjent 20/43
Landbruksbygning 20/43
Lagerbyggning 20/43

Faktiske opplysninger:
Formålet med fradeling: tomt, fritidsbolig

Eiendommen består av gnr 20 bnr 43. Det samlede arealet er ca 41,8 daa, fordelt på 5,6 daa fulldyrket og 
27,6 daa annen mark. 

På eiendommen står våningshus, driftbygning og lagerbygning. 

Etter arealplan ligger eiendommen i et LNF-område. 

Parsellen som ønskes fradelt er ikke dyrket, og består av skog/kratt og fjell. 

Planen er å opprette en tomt for fritidsbolig. 

Vurdering

Vurdering etter jordlovens § 9 
I henhold til rundskriv M-34/95 foreligger ingen nedre grense med hensyn til arealstørrelse for når 
reglene om omdisponering av dyrka mark får anvendelse, men en forutsetning vil være at arealet enten 
alene, eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi basis for jordbruksproduksjon. 
Mulighetene for å tilbakeføre areal til landbruksproduksjon skal også vurderes. 

Eiendommen er ikke dyrket og skog/kratt på eiendommen er av lav verdi. Tiltaket vil ikke medføre 
omdisponering av dyrket mark. 

Vurdering etter jordlovens § 12

Delingssøknader etter jordlovens § 12 skal i henhold til rundskriv M-34/95 vurderes etter følgende to 
hovedmomenter:

- Samfunnsinteresser av større vekt. 
- Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi. 

Momenter som skal inn i den videre skjønnsmessige vurderingen er:
- Drifts- og miljømessige hensyn.
- Godkjente planer. 
- Hensynet til kulturlandskapet.
- Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens 
§ 1. 
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Samfunnsinteresser av større vekt

Rent personlige eller private interesser defineres ikke som samfunnsinteresser av større vekt. I henhold til 
rundskriv M-34/95 kan hensynet til bosettingen betraktes som samfunnsinteresser av større vekt. 

Det foreligger ikke samfunnsinteresser av større vikt. Eiendommen ønskes opprettet som en privat tomt. 

Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi.

Eiendommens totale areal er på 41 da og det er i gårdskart registrert 13,8 da overflatedyrket areal. Det er 
ikke tilstrekklig arealtilgang for å kunne drive landbruksproduksjon. På parsellen som ønskes fradelt er 
ikke egnet til landbruksproduksjon pga topografi.  

Da i dette tilfellet et hovedhensyn er oppfylt, kan søknad om deling innvilges. Saken skal vurderes videre 
etter de fastsatte skjønnsmessige kriterier. 

Drifts- og miljømessige hensyn.

Godkjente planer. 
I gjeldende arealplan er omsøkt område LNF og hjemler ikke for tiltak som omsøkt. Søknaden må 
behandles etter søknad om dispensasjon fra arealplan.

Hensynet til kulturlandskapet.
Parsellen som ønskes fradelt ligger i et område med boliger, hytter og landbruksbygninger. Opprettelse 
av tomt vil ikke forandre kulturlandskapet nevneverdig. 

Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens § 1. 
Den overordna målsettingen med jordloven er at arealressursene skal brukas på den måten som er best 
for samfunnet og de som har yrket i landbruket. Arealressursene skal disponeres med utgangspunkt i 
fremtidige generasjoners behov.  

Arealene på eiendommen er mindre egnet til landbruksformål. 

Konklusjon:

Etter en samlet vurdering av hovedhensyn og skjønnsmessige kriterier i jordloven er deling forsvarlig. 
Søknaden kan innvilges etter jordlovens §§1, 9 og §12 . 
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Vedlegg, kart
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2010/1850-2

Saksbehandler: Tom Eirik Malin

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 154/2010 18.11.2010

Forslag til planprogram - Reguleringsplaner for havneområder i Tana

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for 4 
havneområder i Tana, jf. plan- og bygningslovens §12-3. Planarbeidene omfattes av forskrift om
konsekvensutredninger. På bakgrunn av dette legges forslag til felles planprogram for 
reguleringsområdene ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, jf. 
§ 4-1.

Saksopplysninger
Formannskapet skal i denne saken ta stilling til om kommunen skal igangsette reguleringsarbeid 
i havneområdene i Tana. Det innebærer å varsle oppstart av reguleringsarbeid for 4 
havneområder, samt sende forslag til planprogram på høring.

Bakgrunn
Grunnlaget for oppstart av reguleringsarbeid for havneområder i Tana er forankret i 
kommunestyrets vedtak i sak 8/2010. Formannskapet har i møte den 14.10.2010 angitt hvilke 
områder som skal tas med i planarbeidet og hvilke tiltak som ønskes avklart gjennom 
reguleringsarbeidene.

Vedlagte forslag til planprogram inneholder øvrige saksopplysninger og beskriver den videre 
planprosessen.
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Vurdering
Tana kommune ønsker å legge forholdene til rette for nærings- og fritidsaktivitet i 
fjordområdene. Disse formålene vil sikres gjennom reguleringsarbeidene. Forslaget til 
planprogram beskriver tiltakene som skal gjennomføres og den videre planprosessen på en god 
måte. Rådmannen anbefaler derfor at det varsles igangsetting av reguleringsarbeid og at 
forslaget til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 
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REGULERINGSPLANER FOR 

HAVNEOMRÅDER I TANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
 

18.11.2010 

 

TANA KOMMUNE  
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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Plannavn REGULERING AV HAVNER I TANA KOMMUNE  
Arkivsak ID 2010/1850 

Formål/Hensikt 

 

Regulering av formål i havneområdene til sjørelatert virksomhet. 

Planavgrensning 

 

Havneområdene i henholdsvis Šuoššjohka, Torhop, Smalfjord og 

Austertana 

Sammendrag  

 

Foreliggende planprogram omfatter fire områder som ønskes regulert til 

sjørelaterte formål. Planprogrammet presenterer innholdet i de forskjellige 

planområdene samt hensyn til medvirkning og framdriftsplan. 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram: Februar 2011 

Utarbeidelse av planforslag: Januar – mai 2011 

Høring av planforslag: Juni - september 2011 

Egengodkjenning av plan: November 2011 

Organisering Arbeidet organiseres og utarbeides av utviklingsavdelingen. 

Havneutvalget består av 3 medlemmer og er satt sammen av medlemmer 

fra kommunestyret. Det er formannskapet som skal vedta planprogrammet 

og orienteres i forhold til reguleringsprosessen. Kommunestyret er øverste 

ansvarlige myndighet og skal vedta de endelige reguleringsplanene. 

 

 

 

 

 

Forord 
Regulering av havneområdene i Tana skjer etter ønske fra politisk nivå i kommunen. Det er 

nedsatt et havneutvalg som i samarbeid med rådmannen har arbeidet med forskjellige 

problemstillinger, herunder økt bruk og dermed mangel på gode fortøyningsplasser. Det er et 

overordnet ønske å stadfeste eksisterende bruk samt legge til rette for utvidet bruk innenfor 

næringsvirksomhet og fritidsaktiviteter. 

 

Foreliggende planprogram omfatter fire områder som ønskes regulert til sjørelaterte formål. 

Det gjelder Šuoššjohka, Gohppi / Torhop, Ráttovuotna / Smalfjord og Juovlavuotna / 

Austertana. Planprogrammet presenterer innholdet i de forskjellige planområdene samt 

hensyn til medvirkning og framdriftsplan. 

 

Forslaget til planprogram vil være på høring frem til 15. januar 2011. 

 

 

Tana kommune 

 

 

November 2010
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1. Innledning 

1.1 Mandat 
Grunnlaget for oppstart av reguleringsarbeid for havneområder i Tana er forankret i 

kommunestyrets vedtak i sak 8/2010. Formannskapet har i møte den 14.10.2010 angitt hvilke 

områder som skal tas med i planarbeidet og hvilke tiltak som ønskes avklart gjennom 

reguleringsarbeidene. 

1.2 Formål med planarbeidet 
Tana kommune ønsker å legge forholdene til rette for nærings- og fritidsaktivitet i 

fjordområdene. Disse formålene vil sikres gjennom reguleringsarbeidene. 

 

Formålet med planprogrammet er å: 

 Klargjøre formålet med planarbeidet 

 Redegjøre for rammer og premisser avklart gjennom overordnet plan 

 Beskrive antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder valg av metode 

 Beskrive opplegg for informasjon og medvirkning 

 

Planprogrammet skal ikke beskrive alle mulige effekter av aktuelle tiltak, men begrenses til 

tema der man forventer vesentlige virkninger. Detaljeringen legges på et nivå som er 

tilstrekkelig for å fatte en beslutning. Planprogrammet skal sikre en forutsigbar planprosess. 

1.3 Planavgrensing 
Planavgrensingen fremgår av oversiktskart med ortofoto som viser de forskjellige 

reguleringsområdenes avgrensinger. Områdeavgrensingene er utarbeidet på bakgrunn av 

drøftinger i Formannskapet og Havneutvalget, og omfatter de arealene som har betydning for 

bruken av havneområdene.  

1.4 Lovgrunnlaget 
Plan- og bygningslovens kapittel 12 gir rammene for saksbehandlingen og innholdet i 

reguleringsplaner. Kravet til planprogram for reguleringsplaner er gitt i plan- og 

bygningslovens §§ 12-9 og 4-1. 

 

Plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger gir nærmere 

bestemmelser om konsekvensutredning for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger § 6 utdyper lovteksten og gir 

detaljerte bestemmelser om innholdet i planprogrammet. 

 

I forskriften framgår det også hvilke tiltak som skal behandles etter forskriften og hvilke tiltak 

som skal vurderes etter forskriften. For de planlagte tiltakene er det følgende punkter som er 

relevante: 

 

 Lystbåthavner med mer enn 20 båtplasser skal vurderes etter forskriftens § 4. 

 Fiskerihavner, offshore-relaterte havneinstallasjoner og utvidelse eller vesentlig endret 

bruk av eksisterende havner skal vurderes etter forskriftens § 4. 
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De planlagte tiltakene er i seg selv små, men samlet vurderer kommunen det slik at de 

omfattes av forskriftens § 4. Samtidig har forskriften en henvisning til bruk av planprogram i 

§ 14: ”Planprogram kan benyttes til å avklare og fastsette overordnede rammebetingelser 

(…) flere pågående reguleringsplanprosesser innenfor et større område.” 

1.5 Planstatus og planer som ligger til grunn for arbeidet 
Det er ingen overordnede planer som legger føringer for utarbeidelse av reguleringsplaner i de 

aktuelle havneområdene. I dag er det kun havna i Torhop som er regulert. De øvrige 

områdene er kun omfattet av kommuneplanens arealdel der de er lagt ut til følgende formål: 

 

Šuoššjohka: Landområdene – LNF-formål. 

  Sjøområdene – akvakulturformål. 

 

Smalfjord: Landområdene – LNF-formål. 

  Sjøområdene – flerbruksformål i vann. 

 

Austertana: Landområdene – LNF og spredt ervervsformål. 

  Sjøområdene – flerbruksformål i vann. 

2. Planprosess 

2.1 Organisering 
Tana kommune er ansvarlig planmyndighet og vedtar planprogram og reguleringsplan etter 

vurdering av høringsuttalelser. Havneutvalget er satt ned som arbeidsgruppe i forbindelse med 

tilrettelegging i havneområdene i Tana kommune, og har en rådgivende funksjon i 

reguleringsprosessen.  

 

Rådmannen har det administrative ansvaret og rapporterer til formannskapet. Formannskapet 

skal vedta planprogram, mens kommunestyret vedtar reguleringsplanene. 

2.2 Fremdriftsplan 
Tana kommune ser for seg følgende tidsplan for planprosessen: 

 
Milepæl Planaktivitet Tidspunkt 
Oppstart av planprosessen   18.11.2010 

 Oppstartsannonse  23.11.2010 

 Høring av planprogram 23.11. – 15.01.2011 

   

Fastsetting av planprogram Bearbeide innspill Jan 2011 – feb 2011 

 FSK-behandling Feb 2011 

 Utarbeiding av planforslag Jan – mai 2011 

Førstegangsbehandling av 

planforslag  

Behandling av planforslag i 

FSK 

Mai 2011 

 Evt. justering av 

planforslaget 

Mai - juni 2011 

Offentlig ettersyn  Juni – sept 2011 

 Justering av planforslag Sep – nov 2011 

Sluttbehandling i FSK/KST Behandling i FSK/KST November 2011 
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Formannskapet har angitt en prioritering av planområdene. Planene vil bli utarbeidet paralellt 

og fortløpende etter følgende rangering: Šuoššjohka, Gohppi/Torhop, Ráttovuotna/Smalfjord, 

Juovlavuotna/Austertana. 

2.3 Medvirkning 
Planprogrammet og regelverket for konsekvensutredninger sikrer at man i store plansaker får 

en bred medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det 

anledning til å påvirke både hvilke spørsmål som er viktige og hvilke som bør utredes. 

 

Det vil bli arrangert møter der berørte myndigheter, berørte parter, og interesseorganisasjoner 

herunder bygdelag blir invitert. Målet er at berørte parter og de som har interesser i området 

får informasjon om planene, og at de samtidig får anledning til å komme med innspill til 

planleggings- og utredningsarbeidet. 

 

I den videre prosessen vil Tana kommune vurdere behovet for evt. folkemøter i bygdene. 

Tabellen nedenfor viser et forslag til medvirkning i den videre prosessen. 

 

 

Deltaker/ målgruppe Planaktivitet Tidspunkt 
Alle innbyggere, lag og 

foreninger i kommunen og 

sektormyndigheter 

Informasjon om 

planoppstart og høring av 

planprogrammet med 

forespørsel om innspill. 

Mulig å komme med 

innspill på kommunens 

hjemmeside.  

November 2010 

Alle innbyggere, lag og 

foreninger i kommunen og 

sektormyndigheter 

Informasjon om offentlig 

ettersyn og muligheten for 

å komme med innspill 

Juni-sept 2011 

 

Liste over høringsinstanser framgår av vedlegg 3. 

3. Beskrivelse av planområdene 
Planprogrammet tar for seg 4 områder som er utpekt som satsningsområder for 

havneutvikling. De aktuelle områdene er fra vest mot øst: Šuoššjohka, Torhop, Smalfjord og 

Austertana. 

3.1 Landskap 
Šuoššjohka 

Det aktuelle området ligger innerst i en bukt, ved utløpet av Šuoššjohka. Arealene som 

grenser mot bekken er relativt flate og gir lett tilgang til sjøen. Videre utover er det 

begrensede arealer som lar seg utnytte i denne sammenheng da flatene er små mellom fjellet 

og sjøen. 

 

Gohppi/Torhop 

Naturlig utformet bukt med lav høydeforskjell fra sjøen til de nærliggende arealene. Her er det 

gode muligheter for videre utbygging av havn for både større og mindre båter. 
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Auskarnes 

Det kan være aktuelt å lokalisere et mindre steinuttak i området ved eksisterende massetak 

ved Auskarneset, dersom det viser seg at det er store behov for stein til tiltakene i Torhop og 

Smalfjord. Behovet vil bli klart i løpet av høringen av planprogrammet. 

 

Ráttovuotna/Smalfjord 

Området som er aktuelt i denne sammenheng ligger mellom vegen og sjøen. Dette er en smal 

stripe som strekker seg ca 740 meter. Området er i hovedsak tatt i bruk til bygg og anlegg for 

sjørelatert virksomhet og til fritidsanlegg. På grunn av terrenget vil utfordringen være å sikre 

god adkomst og plass til de ønskede installasjonene. 

 

Juovlavuotna/Austertana 

Planområdet i Austertana ligger ved det oppmudrede utløpet av Čammajohka. På nordsiden 

av utløpet er det etablert en kai som brukes til både næringsvirksomhet og fritidsformål. Sør 

for utløpet av Čammajohka ligger området som vil være aktuelt å regulere. Arealene er flate 

og bevokst med gress. Arealene grenser til deltaområdet for Julaelvas utløp. 

3.2 Arealbruk 
Dagens arealbruk i planområdene er i all hovedsak sjørelatert, både nærings- og fritidsbruk. 

Alle planområdene har kaianlegg som er i bruk, men ingen av havnene har definert status som 

stamnetthavner. Havnene i Šuoššjohka og Torhop er og har vært fiskemottak. Havna i 

Smalfjord betjener i dag både persontransport og godstrafikk. I Austertana benyttes også 

kaianlegget til noe godstrafikk. Kommunale veger fører inn i planområdene unntatt området i 

Austertana. 

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 
De planlagte tiltakene innenfor reguleringsområdene er i seg selv små, men kommunen 

vurderer saken slik at de samlet faller innenfor forskriftens § 4. Utredningene vil avgrense seg 

til temaene nedenfor, og utarbeides på grunnlag av eksisterende, skriftlig materiale, befaringer 

og opplysninger fra høringsinstanser og lokalkjente. 

4.1 Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturmiljø omfatter våre fysiske omgivelser, der kulturminner inngår som en del av en større 

enhet. Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 

lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

 

Eventuelle registrerte kulturminner forventes opplyst av kulturminnemyndighetene. 

Eventuelle befaringer og videre undersøkelser forventes avklart av de respektive 

kulturminnemyndighetene. 

4.2 Risiko og sårbarhetsanalyse 
I forbindelse med nye og omfattende tiltak er det viktig å kartlegge uønskede hendelser samt 

potensialet for at noe skal skje. Dette gjelder hendelser som representerer farer for mennesker, 

miljø, økonomiske verdier og samfunnsmessige funksjoner. Fylkesmannen har en sjekkliste 

som vil benyttes for formålet, jf. vedlegg 2. 
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4.3 Naturmangfold (dyre- og planteliv) 

 Registrerte naturtyper og artsdata skal oppsummeres 

 Eventuell nykartlegging skal gjennomføres  

 Konsekvenser for naturmangfoldet skal beskrives  

 Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives  

4.4 Barn og unges oppvekstsvilkår 
Planene får ingen direkte følger for barn og unges oppvekstvilkår. Dette temaet vil derfor ikke 

bli utredet i planprosessen. 

4.5 Friluftsliv 
Området ved Auskarnes er et mye brukt friluftsområde i kommunen. Konsekvensene av et 

eventuelt massetak i dette området må utredes. 

4.6 Samisk natur- og kulturgrunnlag 
Konsekvensene av planen for det samiske natur- og kulturgrunnlag skal vurderes på bakgrunn 

av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. 

4.7 Risiko ved havstigning 
Konsekvensene innenfor planområdene av en eventuell global oppvarming med 

havnivåstigning som resultat må vurderes. Materiale fra direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap vil bli brukt som grunnlag for vurderingene. 

5. Beskrivelse av planforslagene 
Det er fire områder som er pekt ut som satsningsområder i forbindelse med tilrettelegging for 

sjørelatert nærings- og fritidsaktivitet i Tana kommune. Det er i tillegg ønsket etablert et stein-

/massetak ved eksisterende massetak nær Auskarnes. Massene er i hovedsak tenkt benyttet i 

forbindelse med bygging av molo i Torhop. 

 

5.1 Auskarnes 
 Lokalisering av et mindre steinuttak for evt. behov knyttet til tiltakene i Torhop og 

Smalfjord. Det skal vurderes om området ved eksisterende massetak ved Auskarneset 

kan benyttes til formålet. 
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5.2 Šuoššjohka 

 
 

 Tiltak: Bølgedemper, flytebrygger med plass til 40 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, 

båtopplag på land og etablering av p-plasser. 

5.3 Gohppi/Torhop 

 
 

 Tiltak: Bølgedemper med en liten molo, ny flytebrygge med plass til 20 båter, 

naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land og etablering av p-plasser. 
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5.4 Ráttovuotna/Smalfjord 

 
 

 Tiltak: Bølgedemper, ny flytebrygge med plass til 20 båter, naust, fiskehjell, 

båtopplag på land og etablering av p-plasser. 

5.5 Juovlavuotna/Austertana 

 
 

 Tiltak: Flytebrygge med plass til 20 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land 

og etablering av p-plasser. 

 

Side 21



VEDLEGG 1 
 

Vedtak saksnr. 129/2010 i Formannskapet - 14.10.2010 
 
 
Vedtak 
 

Tana kommune vil starte reguleringsarbeider for fiskeri- og sjørelatert virksomhet i følgende 

områder: 

 

Šuoššjohka 

 Tiltak: Bølgedemper, flytebrygger med plass til 40 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, 

båtopplag på land og etablering av p-plasser. 

 

Torhop 

 Tiltak: Bølgedemper med en liten molo, ny flytebrygge med plass til 20 båter, 

naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land og etablering av p-plasser. 

 

Smalfjord 

 Tiltak: Bølgedemper, ny flytebrygge med plass til 20 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, 

båtopplag på land og etablering av p-plasser. 

 

Austertana 

 Tiltak: Flytebrygge med plass til 20 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land 

og etablering av p-plasser. 

 

Vestsektoren 

 Lokalisering av et mindre steinuttak for evt. behov knyttet til tiltakene i Torhop og 

Smalfjord. Det skal vurderes om området ved eksisterende massetak ved Auskarneset 

kan benyttes til formålet. 

 

Det skal utarbeides felles planprogram for områdene som legges ut til offentlig ettersyn 

samtidig med varsel om planoppstart. 
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VEDLEGG 2: 

Tana kommune 

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap  
– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 

 

Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan for ……………………………… 
 

Naturbasert sårbarhet  Kontroll Dato Sign. 

a) Er det i planområdet fare mht. snøskred?  
(www.skrednett.no) 

 
UN 

 

 
 
 

b) Er det i planområdet fare mht. kvikkleireskred? 
(www.skrednett.no) 

 
UN 

 

 
 
 

c) Er det i planområdet fare mht. jordskred? 
(www.skrednett.no) 

 
UN 

 

 
 
 

d) Er det i planområdet fare mht. flom? 
(http://www.nve.no/) 

 
UN 

 

 
 
 

e) Er det i planområdet fare mht. radon? 
(http://radon.nrpa.no/) 

 
UN 

 

 
 
 

f) Er det i planområdet fare mht. spesielle værforhold? 
(lokale fenomener) 

 
UN 

 

 
 
 

 

Virksomhetsbasert sårbarhet      

a) Er det i planområdet fare mht elektromagnetisk felt fra 
kraftledninger? (http://www.stralevernet.no/) 

 
UN 

 

 
 
 

b) Medfører planforslaget risiko (ulykker, støy, støv, etc.) i 
forbindelse med nærhet til veitrafikk/transportnett, 
skipstrafikk/kaianlegg, luftfart/flyplasser?  

 
UN 

 

 
 
 

c) Er det i planområdet fare mht. industrianlegg - 
brann/eksplosjon, virksomheter hvor kjemikalieutslipp 
og andre forurensninger kan forekomme, 
lagringsplasser (industrianlegg, havner, 
bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? 

 
UN 

 

 
 
 

 
Følgende koder er brukt i kontrollfeltet:   

 OK= sjekket og i orden. 
 UN= utredes nærmere i planprosessen 
 IA= ikke aktuell i denne saken 
 SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista 
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VEDLEGG 3 

 

Høringspartene som framgår av lista nedenfor får tilsendt planprogrammet på høring. Private 

grunneiere får tilsendt et særskilt varsel om reguleringsarbeidene. 

 

Sektormyndigheter  
Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM  

Finnmark fylkeskommune, v/ areal- og kulturvernavdelinga, 9815 VADSØ  

Forsvarets bygningstjeneste, Region Nord-Norge, Pb. 309, 9401 HARSTAD  

Fylkesmannen i Finnmark, v/ kommunal- og samordningsavdelingen, 9815 VADSØ  

Fylkesmannen i Finnmark, v/ landbruksavdelingen, 9815 VADSØ  

Fylkesmannen i Finnmark, v/ miljøvernavdelingen, 9815 VADSØ  

NVE Region Nord, Pb. 394, 8505 NARVIK  

Reindriftsforvaltningen Øst Finnmark, Pb.174, 9735 KARASJOK  

Sámediggi / Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK  

Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ  

Telenor ASA, Servicesenter for nettutbygging, Snarøyvn. 30,1331 FORNEBU  

Varanger KraftNett, Pb. 173, 9815 VADSØ  

Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund 

Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund 

 

Rettighetshavere og bygdelag i områdene:  
Reinbeitedistrikt 7, Ringveien 43, 9845 TANA 

Reinbeitedistrikt 9, Ringveien 41, 9845 TANA 

Tana og omegn sjølaksefiskeforening v/Bjarne Johansen, 9845 TANA 

Tana beitelag v/Roger Brodin Rist, Bonakas, 9845 TANA 

Tana sauealslag v/Roy Westberg, Ivarjok, 9845 TANA 

Nedre Tana Sauealslag v/Krister Höök, Masjok, 9845 TANA 

Torhop og Tarmfjord bygdelag. v/Jørn Nielsen, Torhop, 9845 TANA 

Vestertana kapell og bygdelag v/Trygve Larsen, Vestertana, 9845 TANA 

Smalfjord, 

Austertana bygdelag v/Oddvar Pedersen, Austertana, 9845 TANA 

 

Grunneiere:  
Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 VADSØ 

 

Politiske partier  
Deanu sámelistu, Viktor Trosten, Holmesund, 9845 Tana  

Tana AP, Per Ivar Henriksen, Boftsa, 9845 Tana  

Tana fremskrittsparti, Rebeke Tapio, Bjørkelia, 9845 Tana  

Tana høyre, Brynli Ballari, Harrelv, 9845 Tana  

Tana KRF, Astrid J. Kjølås, Holmfjell, 9845 Tana  

Tana senterparti, Viktoria Nilsen, Luftjokdalen, 9845 Tana  

Tana venstre, Jan Oskar Dervo, Holmfjell, 9845 Tana  

Tana SV, Jan P. Svendsen, Bonakas, 9845 Tana 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 037

Arkivsaksnr: 2008/300-18

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 155/2010 18.11.2010

Godkjenning av driftsavtale mellom Tana kommune og Tana og Varanger 
museumssiida

Rådmannens forslag til vedtak
Det fremlagte utkast til driftsavtale mellom Tana kommune og Tana ogVaranger museumssiida 
godkjennes.

Saksopplysninger
Det vises til tidligere vedtak om etablering av stiftelsen Tana og Varanger museumssiida. 
Vedlagt følger utkast til driftsavtale for drift av Tana museum. Utkastet er fremforhandlet i møte 
mellom stiftelsens styre og rådmannen. Forutsatt at driftsavtalen godkjennes så vil stiftelsen 
kunne overta driften av museet med virkning fra 1. januar 2011.

Vurdering
Rådmannen anbefaler at det fremlagte utkast til driftsavtale godkjennes.
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Utkast Driftsavtale/281010/DG_TK

Utkast til driftsavtale mellom Deanu gielda/Tana kommune og stiftelsen Deanu ja Várjjat 
Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida.

(Det utarbeides og undertegnes tre separate driftsavtaler med hhv. SVK, UG/NK og DG/TK).

DRIFTSAVTALE

mellom

DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE
(Deanu Musea/Tana Museum)  

og

STIFTELSEN DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA

1.  Bakgrunn

Sør-Varanger kommune, Deanu gielda/Tana kommune og Unjárgga gielda/Nesseby kommune 
har dannet en felles driftsenhet stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER 
MUSEUMSSIIDA1, med Várjjat Sámi Musea /Varanger Samiske Museum i Varangerbotn som 
administrasjonssted, og skal oppfylle Stortingets (jfr. St. meld. nr. 22, 1999 -2000 og nr. 49,2008-
-2009) og Sametingets (Museumsmeldingen 2004) mål for museumsreformen.

Stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA er underlagt  
Sametingets forvaltning for samiske museer i Norge. Sametingets overordnete målsetting for de 
samiske museene er å sikre en styrket, samordnet og helhetlig samisk museumsvirksomhet, 
basert på samenes egne forutsetninger som folk og urfolk (Sametinget Institusjonsmelding 2006 
og FNs urfolkstaktat).  

Med signering av denne avtalen har partene forpliktet seg til en samordning av museumsdrift og 
personalforvaltning i en felles enhet fra og med 1. januar 2011.

                                                            
1 Jfr. Stiftelsens vedtekter av 07.05.2010.
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Utkast Driftsavtale/281010/DG_TK

2. Mål

Hovedmålene for stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER 

MUSEUMSSIIDA og de enkelte museumsenheter fremgår av §2 i stiftelsens vedtekter :

DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA  har som formål å bidra 
til at samisk identitet, språk og kulturtradisjoner dokumenteres, synliggjøres og utvikles. Dette 
gjøres ved :

- å drive dokumentasjon, bevaring, innsamling, formidling og forskning med utgangspunkt i 
samisk kultur og historie, 

- å arbeide for å øke samlingenes tilgjengelighet for et bredt publikum,
- å yte museumsfaglig bistand til andre museer og aktuelle institusjoner.

DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA skal vektlegge lokal og 
regional historie og styrke og videreutvikle hver enkelt museumsenhet innenfor følgende 
tematiske områder : 

- Ä´vv - Saa'mi mu´zei / Skoltesamisk museum har som hovedmål å arbeide med styrking og 
bevisstgjøring av østsamisk/skoltesamisk kultur og identitet, samt formidling av den 
skoltesamiske fortiden og samtiden og også bidra til økt kontakt mellom skoltesamene i 
Norge, Finland og Russland.

- Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum har som hovedmål å dokumentere, 
utforske og formidle den sjøsamiske kulturhistoria i Finnmark, med hovedvekt 
Varangerområdet. Museet vektlegger videre dokumentasjon og formidling av duodji, samisk 
forhistorie og samisk samtid.

- Saviomusea/Saviomuseet har som hovedmål å forske på, dokumentere, formidle og bevare 
John A. Savios kunst og livshistorie. Videre vektlegges forskning på eldre samisk kunst og 
visuelle uttrykk, samt referanseverk av urfolks kunst og kunsthåndverk.

- Deanu musea/Tana museum har som hovedmål å dokumentere samt formidle Tanadalens 
kultur og da særlig den elvesamiske kultur.  I tillegg til den samiske kulturen, skal museet 
samtidig ivareta den finske og den norske kulturtradisjonen i kommunen.

DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA  skal være åpen for, og 
medvirke til et nært samarbeid med andre museer, institusjoner og organisasjoner, herunder 
også næringslivet, og bidra til utvikling av ulike typer nettverk.
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DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA skal delta i og ta initiativ 
til internasjonalt samarbeid, spesielt i Barentsregionen, men også når det gjelder urfolk og 
etniske minoriteter i andre områder.

Hovedformålet utøves innenfor rammen av ICOMs museumsetiske regelverk som 
minstestandard for museumspraksis og faglig yrkesutøvelse. 

3.  Forholdet mellom stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA 
OG VARANGER MUSEUMSSIIDA og vertskommunene

Avtalen regulerer forholdet mellom stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG 
VARANGER MUSEUMSSIIDA og de aktuelle vertskommunene slik:

3.1. Eiendomsrett

Eiendomsretten er regulert i stiftelsesdokumentet. Stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT 
MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA leier anlegg og gjenstander fra kommunene 
etter en nærmere spesifisert oversikt. (S.d. §5, siste avsn.).

Stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA har i hht. 
Stiftelsesdokumentet § 6, 1. avsn. et vedlikeholdsansvar for bygningsmasse og samlinger. Dette 
tolkes som mindre vedlikehold, jfr. Husleielovens prinsipper om leietakers vedlikehold. 
Hovedansvaret for vedlikehold og eventuell rehabilitering påligger eierkommunen. 

Det er i eierkommunens interesse at eiendommer, anlegg, bygninger og gjenstander blir 
vedlikeholdt på en forsvarlig måte slik at de blir sikret og forvaltet i tråd med internasjonale 
retningsliner for museumsetikk. (Jfr. ICOM’s museumsetiske regler).

Ved denne avtalens iverksetting utarbeides det en oversikt over samlinger og anlegg som 
omfattes av avtalen. Oversikten følger som VEDLEGG 1

Eierkommunen holder bygg, anlegg og samlinger forsikret.
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3.2.  Styret i stiftelsen

Virksomheten blir styrt av styret i stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG 
VARANGER MUSEUMSSIIDA. Styret’s sammensetning og oppgaver er regulert i vedtektene for 
stiftelsen.

3.3.  Direktøren

Direktøren er daglig leder for stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER 
MUSEUMSSIIDA iht bestemmelsene i stiftelsesloven og gjeldende vedtekter for stiftelsen. Det 
skal utarbeides egen instruks for direktøren.

3.4. Organisering

Stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA blir organisert 
med museumsenhetene som avdelinger. Hver museumsenhet ledes av museumslederen.

Museumsleder er ansvarlig for den daglige drifta av museumsenhetene innenfor de rammer og 
retningsliner som blir gitt, og i samråd med ledelsen for stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT 
MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA . Årsplanen er et viktig redskap for dette. 

3.5.  Planlegging  og  drift

Museumslederen ved hver museumsenhet skal hvert år utarbeide forslag til årsplan og 
driftsbudsjett for sin enhet, koplet opp mot stiftelsens og enhetens overordna mål og strategier.

Årsplanen skal innarbeides i et forslag til drifts- og investeringsbudsjett som museumslederne 
ved museumsenhetene legger frem for direktøren. Drifts- og investeringsbudsjettene skal  være  
klart i løpet av september måned. Disse bidragene danner grunnlaget for Museumssiidaen’s 
plan- og budsjettprosess og forelegges styret i stiftelsen i oktober hvert år. 

Det skal likeledes utarbeides 4-årige økonomiplaner i hht. standard for kommunale 
virksomheter.

Årsudsjett og økonomiplan må tilpasses kommunenes budsjettprosesser.
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3.6. Økonomi

Kommunenes årlige driftstilskudd overføres i sin helhet til DEANU JA VÁRJJAT 
MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA innen uke 1 hvert år. Driftstilskuddets 
størrelse tar utgangspunkt de faktiske driftsutgifter ved den enkelte museumsenhet, jfr. vedlegg 
1 og vedlegg 

For Deanu gielda/Tana kommune utgjør dette et driftstilskudd for 2011 på kr. ---------------------2

Budsjett for 2011 for DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA og 
fremgår av VEDLEGG 33.

Tilskudd fra stat, fylkeskommune, kommuner og Sametinget til enhetene i museumssiidaen skal 
kanaliseres via stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER 
MUSEUMSSIIDA. Her vil midlene bli fordelt videre til de ulike enhetene.

Øvrige inntekter som museumsenhetene skaffer seg, inklusive kommunale tilskudd til drift av
museene, blir disponert av den enkelte museumsenhet/avdeling. Museumsenhetenes 
driftsøkonomi inngår som element i budsjett og regnskap for DEANU JA VÁRJJAT 
MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA. Museumsenhetene bør også søke  støtte 
hos lokalt næringsliv og utnytte spesielle muligheter i sine miljø og på sine spesialområder.

Søknader om offentlige tilskudd til museumsenhetene utenfor egen kommune skal godkjennes
av DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA.

Museumsenhetenes aktiva og eventuelle gjeld på tidspunktet for inngåelse av avtalen er i
utgangspunktet disse enhetenes ansvar og ressurs. Eventuelle særbestemmelser knyttet til disse
forhold nedfelles i et tillegg til denne avtale.

4.  Forutsetninger for inngåelse av avtalen

4.1. Justering av vedtekter ved museumsenhetene

                                                            
2 Hvordan beløpet skal reguleres over tid må avklares.
3 Ikke ferdig utarbeidet pr. dato.
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Tidligere lokale vedtekter for de enkelte museumsenhetene faller i sin helhet bort.

4.2. Disposisjoner som medfører avvik

Driftsoverskudd ved museumsenhetene disponeres av enhetene/museumleder. Dersom 
enhetene/museumsleder gjør disposisjoner som medfører avvik (underskudd) i forhold til 
vedtatt budsjett for den aktuelle museumsenheten (jfr. pkt. 3.5), kan styret i stiftelsen vedta 
kompensasjonstiltak for dette avviket gjennom budsjettreguleringer.

4.3. Innsyn

Stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA og de enkelte 
museumsenhetene/vertskommunene skal ha fullt innsyn i hverandres regnskap og budsjett, og 
gjensidig informere om eventuelle avtalemessige bindinger som måtte eksistere mellom de 
ulike museene og andre parter før signering av avtalen.

4.4. Spesielle forhold i fbm Tana museum 

- Relativt mange fredede stabbur og bygg spredt på to lokaliteter.
- Relativt liten gjenstandssamling, men inklusive en elvebåtsamling.
- Museet har kontor- og utstillingslokaler i et eldre verneverdig hus i Polmak.
- Museet har behov for kontorlokaler i tråd med arbeidsmiljølovens krav.

Det forutsettes at Deanu gielda/Tana kommune som eier bidrar økonomisk og forøvrig bistår 
stiftelsen i fbm ivaretakelsen av vedlikeholdsansvaret for eiendommer, anlegg, bygninger og 
samlinger, jfr. 3.1. og 3.6..

Det forutsettes videre at Deanu gielda/Tana kommune og DEANU JA VÁRJJAT 
MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA kommer til enighet om kontorlokaler som 
tilfredstiller kravene i arbeidsmiljøloven.
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4.5. Særavtaler

Innenfor rammen av denne avtalen kan det unntaksvis opprettes særavtaler mellom stiftelsen 
DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA   og vertskommunene, 
dersom partene finner det nødvendig.

4.6. Evaluering

Avtalen gjelder fra 01.01.2011. I løpet av 2013 skal konsolideringen og avtalen evalueres med 
intensjon om videreføring, og med rett til å reforhandle eller si opp avtalen med virkning fra 
01.01.2014 for samtlige parter. Oppstart av evalueringen skal  skje i løpet av 2011.

5. Oppsigelse av avtalen

Avtalen gjelder til den sies opp av en av partene (Styret i stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT 
MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA og den aktuelle vertskommunen). 
Oppsigelse kan bare skje innenfor de rammene som er fastlagt i vedtektene for stiftelsen 
DEANU JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA. Ved eventuell 
oppsigelse løper avtalen til 31.12. påfølgende driftsår etter at oppsigelsen har funnet sted.

6. Tvister

Enhver tvist om forståelse av denne og tilhørende avtaler skal søkes løst gjennom
forhandlinger. Slike forhandlinger skal ledes og avgjøres en 3.part godkjent av begge parter.
Dersom det ikke oppnås enighet om en slik 3.part, eller forhandlingene ikke fører fram innen
6 måneder, skal tvisten løses ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven kapitel 32.

Sted/dato:

Signeres av kommunen v/ordføreren og lederen av stiftelsens styre 
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VEDLEGG TIL DENNE AVTALEN

Vedlegg 1 : Oversikt over anlegg, bygninger og samlinger
Vedlegg 2 : Oversikt over faste stillinger, stillingsprosenter og engasjementer ved 

virksomhetsoverdragelsen.
Vedlegg 3 : Budsjett 2011 og fordelingen av kommunale driftstilskudd ved avtaleinngåelse
Vedlegg 4 : Vedtekter for stiftelsen JA VÁRJJAT MUSEASIIDA/TANA OG VARANGER 

MUSEUMSSIIDA.
Vedlegg x : Eventuelle særavtaler ved avtaleinngåelse. (Ingen ????)
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VEDLEGG 1 - Oversikt over anlegg, bygninger og samlinger

Tana museum 

BYGNINGER:
Bygninger fredet etter kulturminneloven: 
- Museets hovedbygning i Polmak. Fungerer i dag som kontorsted og lokaler for
  museets hovedutstilling.
- Stallbygning som har tilknytning til hovedhuset
- Et stabbur som har tilknytning til hovedhuset
- Et stabbur som er flyttet til museumstomten fra Hormá
- Våningshus som er flyttet til museumstomten fra Masjok
- Laksefiskehytten som er flyttet til museumstomten fra Alleknjarg

Andre bygg:
gammelt utedo
båthall (nybygg)
redskapssjå

SAMLINGER:
Gjenstander ca. 2000. Samlingen er hovedsakelig innsamlet i Tanadalen på norsk side og langs 
Tanafjorden.

Fotografier ca 800. En mindre del av dette materiale er originalt.

Varanger Samiske museum

BYGNINGER:
- museets hovedbygning i Vuonnabahta/Varangerbotn 
- tre freda stabbur ved hovedbygningen
- en buesperregamme og en sauegamme ved hovedbygningen
- infohall i Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde
- en fellesgamme i Ceavccageadge/Mortensnes kulturminneområde

SAMLINGER:
En gjenstandssamling bestående av rundt 1500 kulturhistoriske gjenstander, i hovedsak fra 
indre Varanger. En stor del av gjenstandene ble samlet inn av tidligere eier av 
Amtmannsgammen Museum, Abraham Mikkelsen.
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En fotosamling bestående av rundt 13.000 bilder, fra slutten av 1800-tallet og til dags dato. 
Hovedvekten er fra Nesseby kommune. En viktig del av samlingen er bildene etter Jon Ole 
Nilsen. 

Østsamisk museum 

BYGNINGER:
Byggestart for nybygg for Ä´vv - Saa'mi mu´zei / Skoltesamisk museum var i juni 2007. 
Byggeperioden var beregnet til et år, med Statsbygg som byggherre. I løpet av byggeprosessen 
har det oppstått forsinkelser og ny dato for ferdigstilling avventes fra Statbygg 
Stortinget har vedtatt av Ä´vv - Saa'mi mu´zei / Skoltesamisk museum  skal eies av DVMV/STVM, 
overdragelsen vil kunne skje når bygget endelig ferdigstilt.

I perioden 2004-2009 har Ä´vv - Saa'mi mu´zei / Skoltesamisk museum disponert kontorer ved 
Oppvekstsenteret i Njauddâm/Neiden.

SAMLINGER:
En gjenstandssamling på 14 stk. 
En digital fotosamling er under etablering.

Saviomuseet 

BYGNINGER:
Det er ingen bygg tilknyttet Saviomusea/Saviomuseet pr. i dag. 
Mátta Várjjat gielda/Sør-Varanger kommune stiller kontorer, magasinplass og utstillingslokale til 
rådighet for Saviomusea/Saviomuseet på Grenselandmuseet i Kirkenes.(her må det settes inn 
riktig navn på stiftelsen Grenselandsmuseet).
Det foreligger pr. i dag ingen avtale for samdrift og samlokalisering.
  
Kommunestyrevedtak fra 2007 om eget museumsbygg som tilbygg til Grenselandmuseet.
Vedtatt areal- og rombehov ved samlokalisering 833 kvadratmeter
Areal- og rombehov uten samlokalieringer ca 1500 kvadratmeter

SAMLINGER:
Kunsthistoriske gjenstander: 382
Kulturhistoriske gjenstander: 43
Fotografier: 15 
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VEDLEGG 2 : Oversikt over faste stillinger, stillingsprosenter og engasjementer ved 
virksomhetsoverdragelsen.

Faste stillinger pr. 21.09.2010

Tana museum 

STILLINGER:
Museumsleder, 100 % stilling

Varanger Samiske museum

STILLINGER:
Virksomhetsleder/Museumsleder, 100 % stilling
Konservator/formidler, 100 % stilling
Sekretær, 100 % stilling
Museumstekniker, 100 % stilling 

I tillegg har museet vaktmester- og renholdstjenester, men disse stillingene sorterer under teknisk 
etat i kommunen. Stillingsprosentene er her:
Vaktmester 50 % stilling 
Renholder 80 % stilling 

Østsamisk museum 

STILLINGER:
Museumsleder, 100 % stilling
Vaktmester 100 % stilling 

Saviomuseet 

STILLINGER:

Virksomhetsleder/Museumsleder, 100 % stilling
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VEDLEGG 4

Vedtekter av 7. Mai 2010 for 

Stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida/

Tana og Varanger Museumssiida

§ 1. Navn og eierforhold

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida er en selveiende stiftelse med 
administrasjonssted i Vuonnabahta/Varangerbotn.  

Stiftere er Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Deanu gielda/Tana kommune, Mátta Várjjat 
gielda/Sør-Varanger kommune og Sámediggi/Sametinget. 

§ 2. Formål

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida har som formål å bidra til at 
samisk identitet, språk og kulturtradisjoner dokumenteres, synliggjøres og utvikles. Dette gjøres 
ved:

- å drive dokumentasjon, bevaring, innsamling, formidling og forskning med utgangspunkt i 
samisk kultur og historie, 

- å arbeide for å øke samlingenes tilgjengelighet for et bredt publikum,
- å yte museumsfaglig bistand til andre museer og aktuelle institusjoner.
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Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida skal vektlegge lokal og regional 
historie og styrke og videreutvikle hver enkelt museumsenhet innenfor følgende tematiske 
områder: 

- Ä´vv - Saa'mi mu´zei / Skoltesamisk museum har som hovedmål å arbeide med styrking og 
bevisstgjøring av østsamisk/skoltesamisk kultur og identitet, samt formidling av den 
skoltesamiske fortiden og samtiden og også bidra til økt kontakt mellom skoltesamene i 
Norge, Finland og Russland.

- Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum har som hovedmål å dokumentere, utforske 
og formidle den sjøsamiske kulturhistoria i Finnmark, med hovedvekt Varangerområdet. 
Museet vektlegger videre dokumentasjon og formidling av duodji, samisk forhistorie og 
samisk samtid.

- Saviomusea/Saviomuseet har som hovedmål å forske på, dokumentere, formidle og bevare 
John A. Savios kunst og livshistorie. Videre vektlegges forskning på eldre samisk kunst og 
visuelle uttrykk, samt referanseverk av urfolks kunst og kunsthåndverk.

- Deanu musea/Tana museum har som hovedmål å dokumentere samt formidle Tanadalens 
kultur og da særlig den elvesamiske kultur.  I tillegg til den samiske kulturen, skal museet 
samtidig ivareta den finske og den norske kulturtradisjonen i kommunen.

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida skal være åpen for, og medvirke 
til et nært samarbeid med andre museer, institusjoner og organisasjoner, herunder også 
næringslivet, og bidra til utvikling av ulike typer nettverk.

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger museumssiida skal delta i og ta initiativ til 
internasjonalt samarbeid, spesielt i Barentsregionen, men også når det gjelder urfolk og etniske 
minoriteter i andre områder.

§ 3. Grunnkapital

Grunnkapitalen settes til kr. 100.000,-. Dette fordeles på følgende måte:

Navn Kapital-

inngåelse

Foretaksnummer

Unjárgga gielda/Nesseby kommune 25.000,- 839 953 062

Deanu gielda/Tana kommune 25.000,- 943 505 527

Mátta Várjjat gielda/Sør-Varanger kommune 25.000,- 942 110 286
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Sámediggi/Sametinget 25.000,- 974 760 347

§ 4. Finansiering av stiftelsens drift

Stiftelsens driftsutgifter dekkes av tilskudd fra Sametinget, kommunene, Finnmark 
Fylkeskommune og av egne inntekter.  Egne inntekter kan fritt disponeres av hver enkelt 
museumsenhet. Stiftelsen og de enkelte museumsenhetene kan også søke prosjektfinansiering 
m.m. 

§ 5. Museumssiidaens organisasjon

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida har sin hovedadministrasjon i 
Vuonnabahta/Varangerbotn.

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida har fra 1.1.2010 funksjon som et 
konsolidert museum for følgende museumsinstitusjoner:

- Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum 

- Deanu Musea/Tana Museum 

- Saviomusea/Saviomuseet 

- Ä´vv - Saa'mi mu´zei / Skoltesamisk museum

Museumslederne har det daglige ansvaret for driften i sin enhet, enhetens aktiviteter og 
disposisjoner innenfor de gitte økonomiske rammer og utarbeidete stillingsinstruks. Hver 
museumsenhet rår over sitt budsjett og økonomi, og museumslederne har 
anvisningsmyndighet. Museumslederne rapporterer til selskapets administrative leder. 

Retningslinjer for myndighetsutøvelse for Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger 
Museumssiidas administrative leder og museumslederne utarbeides av styret. 

Det åpnes for at andre museer kan tas opp i stiftelsen. Dette avgjøres av styret, men Sametinget 
og stifterne skal også få uttale seg før evt. nye enheter tas opp i Deanu ja Várjjat 
Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida.
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Som konsolidert museum har Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida, i 
egenskap av å være driftsselskap, driftsansvar for museene som inngår i stiftelsen. 

Stiftelsen skal ikke overta eiendomsretten til grunneiendom, bygninger, gjenstander, kunst, 
samlinger og arkivalie til de museer den har driftsansvar for. Eiendomsretten til dette skal 
fremdeles beholdes av stifterne. Unntaket er Ä´vv - Saa'mi mu´zei / Skoltesamisk museum, der 
stiftelsen kan stå som eier.

§ 6. Bygninger og samlinger

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida har ansvaret for vedlikeholdet av 
bygningsmassen og samlingene som siidaen forvalter, og også for å holde bygningene og 
samlingene tilstrekkelig forsikret. 

Det skal uten ugrunnet opphold undertegnes leieavtaler for alle bygg.

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida har per 1.1. 2010 ansvaret for 
drift og vedlikehold av følgende bygg og samlinger:

Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum

Bygninger

- museets hovedbygning i Vuonnabahta/Varangerbotn 

- tre freda stabbur ved hovedbygningen

- en buesperregamme og en sauegamme ved hovedbygningen

- infohall i Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde

- en fellesgamme i Ceavccageadge/Mortensnes kulturminneområde

Samlinger

En gjenstandssamling bestående av rundt 1500 kulturhistoriske gjenstander, i hovedsak fra 
indre Varanger. En stor del av gjenstandene ble samlet inn av tidligere eier av 
Amtmannsgammen Museum, Abraham Mikkelsen. 
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En fotosamling bestående av rundt 13.000 bilder, fra slutten av 1800-tallet og til dags dato. 
Hovedvekten er fra Nesseby kommune. En viktig del av samlingen er bildene etter Jon Ole 
Nilsen. 

Deanu Musea/Tana Museum

Bygninger

Bygninger fredet etter kulturminneloven: 

- Museets hovedbygning i Polmak. Fungerer i dag som kontorsted og lokaler for

  museets hovedutstilling.

- Stallbygning som har tilknytning til hovedhuset

- Et stabbur som har tilknytning til hovedhuset

- Et stabbur som er flyttet til museumstomten fra Hormá

- Våningshus som er flyttet til museumstomten fra Masjok

- Laksefiskehytten som er flyttet til museumstomten fra Alleknjarg

Andre bygg:

- gammelt utedo
- båthall (nybygg)
- redskapssjå

Samlinger

Gjenstander ca. 2000. Samlingen er hovedsakelig innsamlet i Tanadalen på norsk side og langs 
Tanafjorden.

Fotografier ca 800. En mindre del av dette materiale er originalt.

Ä´vv - Saa'mi mu´zei / Skoltesamisk museum

Bygninger
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Byggestart for nybygg for Ä´vv - Saa'mi mu´zei / Skoltesamisk museum var i juni 2007. Det 
beregnes et års byggeperiode og bygget er leveringsklart for eierne i løpet av høsten 2008. 
Eierforhold for Ä´vv - Saa'mi mu´zei / Skoltesamisk museum er under utredning. Ä´vv - Saa'mi 
mu´zei / Skoltesamisk museum disponerer et kontor ved Oppvekstsenteret i Njauddâm/Neiden.

Samlinger

En gjenstandssamling på 14 stk. 

En digital fotosamling er under etablering.

Saviomusea/Saviomuseet

Bygninger

Det er ingen bygg tilknyttet Saviomusea/Saviomuseet pr. i dag. Mátta Várjjat gielda/Sør-
Varanger museum stiller kontorer, magasinplass og utstillingslokale til rådighet for 
Saviomusea/Saviomuseet på Grenselandmuseet i Kirkenes.  

Et eget museumsbygg som tilbygg til Grenselandmuseet er under planlegging.  

Samlinger

Kunsthistoriske gjenstander: 369

Kulturhistoriske gjenstander: 12

Fotografier: 15 

§ 7. Styrets sammensetning

Stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida ledes av et styre på fem 
(5) medlemmer med personlige varamedlemmer som velges for fire (4) år av gangen.  

Styret er sammensatt på følgende måte:

A To (2) medlemmer + to (2) varamedlemmer oppnevnt av Unjárgga gielda/Nesseby 
kommune, Deanu gielda/Tana kommune, Mátta Várjjat musea/Sør-Varanger kommune i 
fellesskap. Styrerepresentasjonen skal rulleres mellom de ulike stiftere.
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B To (2) medlemmer + to (2) varamedlemmer oppnevnt av Sametinget, herav styreleder. De to 
styremedlemmene Sámediggi/Sametinget oppnevner skal velges etter forslag fra de 
stifterne som ikke har fått oppnevnt egne medlemmer i styret. 

C Ett (1) medlem oppnevnes av og blant de ansatte ved Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og 
Varanger Museumssiida.

Under hvert av punktene A, B og C skal kvoteringsreglene overholdes.

Styremedlemmene velges for en periode på fire (4) år av gangen. For samtlige medlemmer 
oppnevnes personlige varamedlemmer. Styret velger selv sin nestleder. Direktøren/administrativt 
leder kan ikke velges som de ansattes representant til styret. Første valgperiode etter stiftelsen 
skal være begrenset til to (2) år for to (2) av styremedlemmene, dette for å sikre kontinuitet i 
arbeidet. 
Stifterne møtes for valg/konstituering av styret. Stiftelsens administrative leder har ansvar for 
innkalling til slikt møte.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved 
stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. 

Direktøren/administrativ leder er møtesekretær. Styret kan nedsette arbeidsutvalg og gi 
retningslinjer for dets virksomhet.

§ 8. Styret

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret er ansvarlig for å fremme stiftelsens formål innenfor 
de rammer som er angitt i loven og stiftelsens vedtekter.

Styret skal:

- påse at virksomheten er hensiktsmessig organisert, og at regnskap og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll

- godkjenne regnskap, årsmeldinger og revisjonsberetning
- godkjenne driftsbudsjettet
- svare for museets økonomiske forvaltning
- oppnevne revisor
- ansette direktør/administrative leder
- ansette museumslederne i samråd med direktør/administrative leder 
- godkjenne faste ansettelser
- avgjøre evt. nye virksomhetsområder og opptagelse av nye avdelinger i stiftelsen, der disse 

er i samsvar med stiftelsens opprinnelige formål
- foreta evt. vedtektsendringer
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- vedta godtgjørelse til styrets medlemmer. Dette skal skje i samråd med stifterne

§ 9. Signatur/prokura

Styret, jf § 38 i stiftelsesloven, representerer stiftelsen utad. Styret kan delegere fullmakt til et 
og/eller flere styremedlemmer og/eller daglig leder å underskrive på vegne av stiftelsen. Styret 
kan meddele prokura.

§ 10. Styremøter

Styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og/eller når et styremedlem krever det. Det skal 
uansett avholdes minst to-2- styremøter i året. Direktøren/administrativt leder forbereder 
styremøtene, og innkalling skjer med minst to (2) ukers varsel.

§ 11. Drift og daglig ledelse

Stiftelsen ledes til daglig av direktøren/administrativ leder. Direktøren/administrativ leder skal 
følge retningslinjene og pålegg som styret har gitt, og ellers følge vedtektene. 
Direktøren/administrativ leder har rett og plikt til å møte på styremøter, og har ansvaret for at 
saker som skal behandles er tilstrekkelig forberedt/belyst.

Direktøren/administrativ leder har det daglige ansvaret for drift av Deanu ja Várjjat 
Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida.

Direktøren/administrativ leder har ansvaret for å samordne/koordinere driften av de ulike 
museumsavdelingene.

Direktøren/administrativ leder ansetter alt personale som etter vedtektene ikke skal ansettes av 
styret. 

Museumslederne svarer til direktøren/administrativ leder for den faglige utviklingen ved hvert 
enkelt museum.

§ 12. Personalforvaltning

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida overtar arbeidsgiveransvaret for 
dagens ansatte i de lokale museene etter reglene i Arbeidsmiljølovens kapittel 16. Dette 

Side 46



Utkast Driftsavtale/281010/DG_TK

innebærer at ansettelsesforholdene løper som normalt, med samme rettigheter og plikter som 
før overdragelsen til stiftelsen.

Dersom en av stifterne/kommunene skulle ønske å trekke seg fra samarbeidet, skal den/de 
ansatte ha krav på å få tilbake en stilling som utnytter vedkommendes kompetanse hos tidligere 
arbeidsgiver. 

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida forplikter seg til å sørge for å 
opprette pensjonsordninger som tilsvarer de ordningene de ansatte har i dag.

Det skal tegnes nye arbeidsavtaler med alle de ansatte umiddelbart etter opprettelsen av 
stiftelsen.

Det skal utarbeides overordna personalpolitiske retningslinjer og HMS-regler for stiftelsen.

§ 13. Organisasjonstilhørighet

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida skal være medlem i 
arbeidsgiverorganisasjonen KS-bedrift. Styret søker snarest mulig etter opprettelse av stiftelsen 
medlemskap i KS-bedrift.

§ 14. Vedtektsendring

Vedtektsendring kan kun skje dersom forslag om dette er sendt styremedlemmene minst to (2) 
måneder før styremøtet. For at vedtak om vedtektsendring skal være gyldig, kreves det at minst 
fire (4) av fem (5) styremedlemmer stemmer for. Forslag til vedtektsendringer skal framlegges 
Sametinget og stifterne for uttalelse.

§ 15. Oppløsning

Dersom stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida besluttes 
oppløst skal eiendelene forvaltes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål.

En kommune kan trekke seg ut av museumssamarbeidet med minimum 1-ett- års skriftlig varsel, 
slik at samarbeidet opphører fra årsskiftet ikke i kommende år, men det året som følger 
deretter. Dersom en kommune trekker seg fra samarbeidet vil ansvaret for drift og vedlikehold 
av museumsenheten kommunen gikk inn med tilbakeføres til kommunen. Museumsenheten vil i 
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slike tilfeller beholde sitt navn. De ansatte vil gå tilbake til stillinger hos sin tidligere 
arbeidsgiver.  Gjenstander som er anskaffet mens museumsenheten tilhørte stiftelsen skal der 
det faller seg naturlig og tilhører museets arbeidsområde, tilfalle det utmeldte museet, men for 
øvrig tilfaller det stiftelsen. Gjenstander som erverves av stiftelsen skal så langt det er mulig og 
naturlig registreres på enkeltmuseene, men kan registreres på stiftelsen der det er mest 
hensiktsmessig.

§ 16. Rapportering

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida skal innen utgangen av mars 
hvert år sende inn godkjent resultatregnskap, balanse og årsmelding til kommunene og 
Sametinget. Årsmeldinga skal gi en oversikt over stiftelsens arbeid i det året det framlegges 
melding for.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 450

Arkivsaksnr: 2008/2005-14

Saksbehandler: Vigdis Blien

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 11/2010 18.11.2010
Formannskapet 156/2010 18.11.2010

Avtale med Tana Fysikalske Institutt A/S om kjøp av treningstilbu for 
ansatte- reforhandlet ny avtale.

Vedlegg
1 Reforhandlet avtale om trening for kom ansatte

Rådmannens forslag til vedtak
Den inngåtte reforhandlede avtalen tas som en orientering

Saksopplysninger

Det vises til sak 42/2010 vedrørende ekstra bevilgning til Tana Fysikalske Institutt A/S for kjøp 
av treningstimer for ansatte.
Saken ble sendt tilbake til rådmannen for videre oppfølging og utredning.

I ettertid er det kommet til enighet med Tana Fysikalske Institutt om en avtale, uten at det 
medfører ekstra kostnader for kommunen.

(De som har inngått avtaler forholder seg til disse inntil de utgår)

Vi har tidligere betalt et tilskudd til instituttet på kr 60.000 pr år, med egenandel på kr 500 pr 
ansatt, begrenset til 50 ansatte.

Avtalen endres nå til at egenandel fastsettes til kr 1500 pr år og det ikke er begrensninger på 
antall ansatte som kan trene.
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Full pris er kr 3750,- for et års kort, så avtalen innebærer et veldig bra tilbud for kommunalt 
ansatte, hvilket også tilbakemeldinger fra ansatte bekrefter. Avtalen følger vedlagt.
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AVTALE OM TRENING FOR KOMMUNALT ANSATTE
(REFORHANDLET 23.10.2010)

1. Avtalens parter:
Tana Kommune som bruker og Tana Fysikalske Institutt AS som tilbyder.

2. Omfang:
Fri tilgang for kommunalt ansatte på vårt gruppetreningstilbud. For tiden har vi 15
treningstimer pr uke fordelt på spinning, zumba, step, flowin, pilates og trening i sal. Disse 
gruppene retter seg til målgruppen fra helt utrente til godt trente i alle aldere. Tilbudet vil 
variere i omfang etter sesong med topp i januar og lavsesong i fellesferien. 

3. Avtalens varighet:
Fra 23. sep. 2010 til 31. desember 2011. Dersom ikke avtalen sies opp innen 1 måned før 
utløp forlenges avtalen med ett års varighet av gangen.
Ved misslighold kan avtalen sies opp med en måneds varsel etter skriftlig klage. 

4. Raportering:
I desember hvert år sender Tana Fysikalske en oversikt over hvor mange kommunalt ansatte 
som har benyttet seg av tilbudet. 

5. Pris:
Kommunen betaler en fast pris på kr 60.000 per år. Utbetales etter regning en gang per år. 
Hver enkelt bruker betaler kr 1 500 for deltagelse i ett år. 

---------------------------------- ----------------------------------
Tana Kommune Tana Fysikalske Institutt AS
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2010/1576-2

Saksbehandler: Laura Kjølås

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 157/2010 18.11.2010

Søknad fra Tana IF om støtte til NM i bryting 2011

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad en avslås

Begrunnelse:
Det er ikke avsatt midler i budsjettet for omsøkte formål.

Saksopplysninger
Det vises til vedlagt søknad.

Vurdering
Det omsøkte gjelder arrangementsstøtte. Det er ikke avsatt midler i budsjettet for formålet. Selv 
om tiltaket er svært positivt så må administrasjonen derfor tilrå avslag. 
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Tana kommune  
Rådhusveien 3 
9845 Tana           20.08.2010 
 
 
Søknad om støtte til NM i bryting 2011  
 
Tana IF – Bryting er av Norges Bryteforbund tildelt Landsmesterskap for gutter/piker 
12 år og Norgesmesterskap for gutter/piker 15 år i 2011. Mesterskapet vil gå av 
stabelen i Tana Flerbrukshall lørdag 19. mars 2011.  
 
Tana IF – Bryting tillater seg å søke Tana kommune om støtte til gjennomføring og 
innkjøp av nødvendig utstyr til mesterskapet på kr. 30 000.  
 
 
Gjennomføring og investering i utstyr  
For å gjennomføre mesterskapet er det nødvendig å investere i diverse utstyr. 
Mesterskapet skal avvikles på tre brytematter og Tana IF – Bryting må da gå til innkjøp 
av ny komplett brytematte (10x10m). I tillegg er det nødvendig å bytte ut mattetrekk på 
vår matte som vi kjøpte i 2003 med et nytt mattetrekk. Brytematte og trekk er allerede 
bestilt og leveres klubben i september.  
 
Dernest er det nødvendig med innkjøp av ny klubb-PC m/skriver til stevnesekretariatet. 
Tana IF – Bryting benytter det nyeste systemet for stevneavvikling der kampnummer/-
resultater vises på storskjerm i hallen, og det er nødvendig å investere i projektor. I 
tillegg er det nødvendig å gå til innkjøp av et ekstra scoreboard som viser poengscore og 
tid i de enkelte brytekampene.  
 
Kostnadsoverslag investeringer  
Ny komplett brytematte 10x10 m (57600 SEK)  kr          48 500,00  
Nytt mattetrekk 10x10 m (14500 SEK)  kr          12 300,00  
Scoreboard (8600 SEK)  

 
 kr             7 200,00  

Fraktkostnader brytematte (8200 SEK)  kr             7 000,00  
Klubb PC 

  
 kr          13 000,00  

Projektor 
  

 kr             8 000,00  
Laserskriver 

 
 kr             6 000,00  

   
 kr         102 000,00  

 
      
Utstyret som vi går til innkjøp av vil også komme til nytte i framtidige store turneringer 
og treningssamlinger i Tana. Vårt hovedstevne Tana Cup kan spesielt trekkes fram og er 
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i dag en av de største turneringene i Norge, og utstyret vil som sagt komme til nytte i 
mange år framover.  
 
Det å gjennomføre et Norgesmesterskap krever også andre økonomiske utfordringer 
som: innleid medisinsk personell, transportutgifter, premiekostnader, markedsføring, 
fondsavgift, dommerhonorar, leie av stevnehall og andre bygg for overnatting, bankett, 
administrasjon. Det vises for øvrig til budsjett.  
   
 
NM 2011  
Norges Bryteforbund (NBF) var aldri i tvil om at Tana IF – Bryting var den rette til å 
avholde Landsmesterskap for gutter/piker 12 år og NM for gutter/piker 15 år i 2011.  
 
Tana IF – Bryting ble under forbundstinget i 2009 nevnt spesielt som en meget 
veldreven klubb, med mange brytere, engasjerte foreldre, gode trenere, gode resultater, 
en klubb som klarer å levere landslagsbrytere og fremhevet som en meget dyktig 
stevnearrangør.  
 
Mesterskapet arrangeres lørdag 19. mars og vil være en flott måte å avslutte Tana 
vintermarked på i 2011. Vanligvis går et slikt mesterskap over to dager. Tana IF – 
Bryting var likevel aldri i tvil om å arrangere mesterskapet på en og samme dag. I snitt 
har det i de seneste årene vært 180 deltakere i mesterskapet. Tar vi med ledere, trenere 
og dommer og annet støtteapparat i klubbene, så kan vi forvente at det vil komme over 
300 fra hele landet til Tana denne helga.  
 
 
Idrettshistorisk begivenhet  
Landsmesterskap for gutter/piker 12 år og NM for gutter/piker 15 år i 2011 vil være en 
idrettshistorisk begivenhet på mange måter. Aldri tidligere har det i Tana kommune, og 
heller ikke i Finnmark Brytekrets sin historie, vært arrangert et norgesmesterskap i 
bryting i aldersbestemt klasser i Tana og Finnmark. 
 
 
10 års jubileum  
I 2011 vil Tana IF – Bryting ha 10 års jubileum og et NM på hjemmebane vil helt klart 
være en flott måte å markere jubileet på. Tana IF – Bryting ble etablert i november 2001, 
og har på disse årene klart å etablere seg som en veldreven klubb, og som nå blir toppen 
med et NM på hjemmebane.  
 
 
Om klubben  
Tana IF – Bryting hadde sin første trening på Boftsa skole i november 2001. Siden den 
gang har brytegruppa hvert år aktivisert over 50 barn og unge i aldersgruppen fra 5 til 
19 år.  
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De første syv årene hadde brytegruppa sitt tilholdssted i Boftsa, mens vi de siste to 
årene har trent i flerbrukshallen i Tana bru. I dag har vi tre treningsparti; mikroparti (5-
8 år), knøtteparti (9-10 år) og utviklingsparti (11 år og eldre).  
 
Klubben ble etter få år en av de ledende klubbene i Nord-Norge. Men også på nasjonalt 
nivå markerte brytegruppa seg etter få år med flere norgesmestere på ulike nivå. 
Internasjonalt er brytegruppa en av de ledende i Nord-Norge med en rekke deltakelser 
på stevner i Russland, Sverige og Finland. Klubben har trent fram flere som har vært 
innom landslagene, og i dag har vi to jenter på ungdoms- og seniorlandlaget for kvinner. 
De siste årene har flere av våre brytere deltatt i EM og VM på ulike nivå. Brytegruppa 
framheves også som en av de beste stevnearrangørene i landet.  
 
 
Tana IF – Bryting håper på rask og positiv behandling av denne søknaden.  
Søknaden sendes kun elektronisk.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kent Rune Larsen (sign.)  
Leder  
Tana IF – Bryting  
 
 
 
Vedlegg 
Budsjett NM_bryting_2011  

Side 55



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2010/1650-5

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 158/2010 18.11.2010

Klage på vedtak - Søknad om støtte til investering i fiskefartøy

Rådmannens forslag til vedtak
Klage fra Piera Gaup på vedtaket i fsk-sak 109/2010 tas ikke til følge. Avslaget opprettholdes.

Begrunnelse:
Kommunestyrets føringer gitt i sak 4/2010 omfatter kun kjøp av fiskefartøy. Støtte til 
ombygging av fiskefartøy, fiskeredskaper og utstyr faller utenom støtteordningen. 

Søknaden omfattet også ombygging, fiskeredskaper og utstyr, jfr. saksutredningen i fsk-sak 
109/2010. Dette er ikke støtteberettiget og er tatt ut av godkjent kostnadsoverslag. Godkjent 
kostnadsoverslag er kr 750.000,- for kjøp av fiskefartøy. Dette ble lagt til grunn for vedtaket. 

Søkeren er tidligere i fsk-sak 46/2010 den 22. april bevilget kr 50.000 i støtte til kjøp av 
fiskefartøy. Denne støtten dekker fartøykjøp opp til 1 million kroner. Søkeren har således 
tidligere fått støtte i henhold til de føringer som kommunestyret har gitt for bruken av midlene. 
Søknad om støttes på til sammen kr 80.000 avslås. Vedtaket i fsk-sak 46/2010 er opprettholdt 
slik at samlet støtte er på kr 50.000 til kjøp av fiskefartøy.

Saksopplysninger
Piera Gaup klager på formannskapets vedtak i sak 109/2010 av 9. september 2010. Formannskapet 
fattet følgende vedtak:

”Søknaden avslås”

Vedtaksbrevet er datert 6. oktober 2010 og klagen er datert 20. oktober og mottatt innen 
klagefristen. 
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Søkeren har ikke fått begrunnelse for vedtaket fra forvaltningsorganet (dvs. formannskapet), jfr. 
forvaltningslovens § 24 og har rett til å kreve begrunnelse innen klagefristens utløp. I begrunnelsen 
skal det angis hvilke regler vedtaket bygger på og om de faktiske forhold vedtaket bygger på (fvl. § 
25). 

Gaup har ikke krevd begrunnelse for vedtaket, men klager direkte på vedtaket. Klagen gjengis i sin 
helhet nedenfor:

”Jeg stiller meg undrende til dette vedtaket. Med hvilken referanse kan formannskapet vilkårlig avslå 
en søknad og innvilge en annen innen samme yrke. Dersom det er investeringsbudsjettet
som er bakgrunnen, så er dette etter min mening en svak avslagsgrunn. Har beslutningstakerne noe 
bedriftsøkonomisk forståelse, vil de kunne forstå at en helt nyetablert virksomhet krever større 
investeringer enn en allerede etablert virksomhet som kun gjør nyinvestering på f.eks fartøy. En 
etablert fisker vil allerede sitte på en kvote og det meste av redskaper, noe som jeg må investere i. Jeg 
vil ha store problemer med å utføre virksomhetens virke med kun fartøy. Viser også til andre 
nyetablerte fiskere som har fått kostnadsoverslaget sitt godkjent av Tana kommune. Disse var så 
heldig å kunne kjøpe båt, kvote og samtlige redskaper ved et og samme kjøp. Ved dette kjøpet var 
investeringene skissert etter pålydende pris fordelt etter båt, kvote og redskaper, men da de hadde 
behov for alt ble det kjøpt under ett. Det kan heller være tilfeldig om man finner en båt med alle 
nødvendige redskaper. Derfor mener jeg at jeg blir urettmessig behandlet da jeg ikke har mulighet til 
å kjøpe en båt med alle nødvendige fiskeredskaper.

Vurdering
Ser man på opplysningene i klagen og administrasjonens vurderinger i sak 109/2010 så 
foreligger det egentlig ikke noen nye momenter i klagen enn det som allerede fremgår av 
saksutredning og administrasjonens vurderinger og tilrådning til møtet 9. september 2010. 

Kommunestyret har avsatt til sammen kr 500.000 som er øremerket ”kjøp av fiskefartøy”. Som 
dokumentasjon skal bla. kjøpekontrakt legges ved. I føringene fra kommunestyret er det i liten 
grad problematisert omkring hva som ligger i ”kjøp av fiskefartøy”. Innebærer det fiskefartøy 
med eller uten torske og krabbekvote, fiskefartøy med eller uten tilhørende utstyr, eller 
fiskefartøy med eller uten fiskeredskaper? I tilfelle der kjøpekontrakten inkluderer både torske 
og krabbekvote, utstyr og fiskeredskaper, skal da kvote, utstyr og fiskeredskaper verditakseres 
og trekkes fra kjøpesummen?

Dersom forvaltningsorganet holder seg strengt til at kommunestyrets vedtak bare gjelder selve 
båtkjøpet og ikke tilhørende utstyr, fiskeredskaper eller medfølgende kvote, så medfører det at 
det blir forskjeller mellom enkelte saker, da det er relativt store variasjoner på hva som følger 
med et fartøykjøp. 

Formelt sett er det i samsvar med kommunestyrets føringer for bruken av disse midlene, at 
søknader som omfatter mer enn selve fiskefartøyet, dvs. uten utstyr, kvote og redskaper kan 
avlås. Formannskapet gjør formelt sett ikke noe galt om søknaden avslås for de delene av 
kostnadsoverslaget som omfatter ombygging, utstyr og fiskeredskaper i Gaups søknad, selv om 
det skaper inntrykk av forskjellsbehandling blant søkerne og støttemottakerne. Avslaget tilrås 
opprettholdt. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 000

Arkivsaksnr: 2010/1846-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 159/2010 18.11.2010

Høringsuttalelse - forslag til endringer i kommuneloven

Vedlegg
1 Høringsnotat

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Saksopplysninger

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt på høring forslag om endringer i 
kommuneloven med høringsfrist 6. desember 2010. I høringsnotatet legger departementet fram 
forslag om:

 å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på 
kommunestyrerepresentanter i en kommune

 å lovfeste at kommunestyret i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i 
kommunen

Departementet legg òg fram forslag om:

 å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte 
organ behandler, men at kommunestyret kan gjøre unntak fra hovedregelen

 å lovfeste en alternativ regel om dannelse av kommuneråd i kommuner med 
parlamentarisk styringsform, ved at ordføreren, når den parlamentariske situasjonen 
tilsier det, på vegner av kommunestyret har plikt til å gi en kommunerådslederkandidat i 
oppdrag å danne nytt kommuneråd (utpeiking)
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Hele høringsnotatet kan også lastes ned fra KRD sin nettside.

Alle høringssvar blir også lagt ut på departementet sine nettsider. 

Forslagene som ligger i de tre første kulepunktene er en oppfølging av forslagene fra regjeringen 
i St. meld nr 33 (2007 – 2008) Eit sterkt lokaldemokrati.  Forslaget knyttet til siste kulepunkt 
fremmes etter initiativ fra Oslo kommune.  

Lovfesting av at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på 
kommunestyrerepresentanter i en kommune

I St. meld nr. 33 vises det til antall representanter i kommunestyrene er redusert med ca 15 % i 
norske kommuner i perioden 1991 – 2003. Utgangspunktet fra lokaldemokratikommisjonens 
side er at nedgangen på kommunestyrerepresentanter og politiske verv i kommunene, fører til en 
mindre kontaktflate mellom innbyggerne og de folkevalgte.

KRD legger i sin begrunnelse vekt på:
Formålet med å innføre ei føresegn om kvalifisert fleirtal er å redusere nedgangen i talet 
på kommunestyrerepresentantar. Dette ønsket er forankra i viktige lokaldemokratiske 
omsyn. Dersom talet på kommunestyrerepresentantar blir for lågt, vil det kunne redusere 
legitimiteten kommunestyret har i befolkninga. Færre representantar vil kunne føre til at 
færre parti og grupperingar blir representerte i kommunestyra, noko som igjen fører til 
at færre veljarar får røysta si høyrt. 

Eit generelt krav om kvalifisert fleirtal for å endre talet på kommunestyrerepresentantar 
vil også gjere det vanskelegare å auke talet i dei tilfella minimumskrava i lova ikkje 
påbyr ein auke. Departementet meiner at det bør leggjast vekt på omsynet til eit 
einskapleg regelverk på dette området: Same krav til fleirtal bør gjelde når eit 
kommunestyre skal votere over forslag til endring. Hovudmålsetjinga er vidare å 
redusere nedgangen i talet på kommunestyrerepresentantar, ikkje nødvendigvis å auke 
talet.

Departementets konkrete forslag til endring er:
§ 7 nr. 3 skal lyde:
3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember i nest siste år av 
valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. Slikt vedtak må treffes med minst 2/3 av de stemmer som 
avgis.

Lovfesting av at kommunestyret i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i 
kommunen

I lokaldemokratimeldingen varslet departementet at det ville fremme forslag om at 
kommunestyret i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i kommunen. I St. meld.
pekes det bl.a på:  

Meininga med ein slik regel skal vera at kommunestyret skal ha plikt til å vurdera rolla 
si overfor administrasjonen og kva oppgåver kommunestyret skal ha. Kommuneloven slik 
ho er i dag hindrar ikkje kommunestyret å gjera dette. Departementet meiner likevel at 
det bør innførast ei slik plikt. Dette vil gjera at kommunestyret får drøfta sitt tilhøve til 
administrasjonen og kva saker kommunestyret bør behandla. Utgangspunktet for 
drøftinga er at kommunestyret har ansvaret for alle saker som kommunen behandlar. 
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Derfor må kommunestyret ha eit medvite forhold til kva saker og avgjerder det delegerer 
til administrasjonen og andre organ. Delegasjonsvedtaket må vurderast med eit friskt 
blikk.

Ei drøfting av delegasjonsvedtak kan handla om kva detaljeringsgrad kommunestyret 
skal leggja seg på i forhold til kva saker det vil handtera, arbeidsformene i 
kommunestyret, møtefrekvens, ordføraren si rolle og politikarane si ombodsrolle. 
Ombodsrolla vil typisk verta påverka av sakene som kommunestyret aktivt vel å ha 
direkte innverknad på. I den grad kommunestyrerepresentantane må ta stilling til saker 
som handler konkret om organisering og utforming av tenester innbyggjarane mottek, vil 
dei også truleg ha betre føresetnader for å dyrka ombodsrolla enn når dei utelukkande 
skal ta stilling til overordna budsjettfordeling og planprinsipp. Debatten i samband med 
eit slikt delegasjonsvedtak vil også gjera kommunestyret meir medvite om rolla si som 
styringsorgan i kommunen.

Departementet ber særskilt om å få vite hvilket syn høringsinstansene har på forslaget om frist. 
Departementet foreslår at kommunestyret har plikt til å behandle reglement for delegasjon innen 
1. juli året etter at det er konstituert.

Departementets konkrete forslag til endring er:
§ 39 nr. 2 skal lyde:
Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet innen 1. juli året 

etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement gjelder inntil nytt reglement er 
vedtatt.
Nåværende § 39 nr. 2 blir ny nr. 4

Lovfesting av at vedtak i folkevalgte organ som hoveddregel bør gjøres på grunnlag av 
politisk innstilling

I kommuneloven er det ingen generelle bestemmelser om innstillingsrett eller -plikt, verken for 
administrasjonssjefen, ordføreren eller annet politisk organ. I lokaldemokratimeldingen trekkes
det bl.a opp slik diskusjon av forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen:

Departementet oppfattar spørsmålet om kven som innstiller til vedtak i kommunestyret 
og andre folkevalde organ som viktig når det gjeld kven som faktisk har innverknad i 
politiske saker. Dersom ordføreren eller andre politiske organ får ei meir sentral rolle i 
førebuinga av saker ved å få hand om retten til å innstilla i saker som skal opp til 
handsaming i kommunestyret eller andre folkevalde organ, vil det også kunna styrkja 
politikarane si stilling og makt i kommunen.

Administrasjonssjefen har en plikt etter § 23 (2) å sørge for at saker som skal legges frem for 
folkevalgte organ er forsvarlig utredet, men det ligger ingen rett eller plikt til å gi en innstilling 
som ledd i saksbehandlingen. I kommunene er det i stor grad blitt en praksis at 
administrasjonssjefen foretar innstilling til vedtak i saker som er under behandling i 
kommunestyret, likevel er dette ikke en rett administrasjonssjefen har etter loven.  I 
lokaldemokratimeldingen peker departementet på at:  

Det er uheldig om dette botnar i ei misoppfatning om at administrasjonen har 
automatisk rett til å innstilla i alle typar saker. Kommunestyret får då ikkje utnytta det 
spelerommet kommunelova legg til rette for når det gjeld arbeids- og funksjonsordninga 
mellom politikk og administrasjon.
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Departementet trekker fram tre alternative løsninger:
 Alternativ 1: Å holde fast på gjeldende rett (praksis) samtidig som en sørger for at det i 

loven kommer tydelig frem at det er kommunestyret som avgjør hvem som skal innstille i 
saker til folkevalgte organ.

 Alternativ 2: Å pålegge kommunestyret selv til å ta aktivt stilling til innstillingsinstituttet.  
I dette ligger at kommunestyret må ta stilling til om det skal være innstilling i saker som 
blir behandlet i bystyret og andre folkevalgte organ, og i så fall hvem som skal stå for 
innstillingen.

 Alternativ 3: Å lovfeste en politisk innstilling.  Dette kan f eks gjennomføres ved å la 
ordføreren innstille til vedtak i saker som legges frem for behandling i kommunestyret.  
Et alternativ er å legge denne funksjonen til en eller flere kommunestyrekomiteer. 

Departementet gav i lokaldemokratimeldinga, s. 109, uttrykk for at alternativ nr. 2 er det mest 
aktuelle. Departementet foreslår etter dette at det som hoveddregel skal være politisk innstilling 
i saker som folkevalgte organ behandler, men at kommunestyret kan gjøre unntak fra 
hovedregelen. Det ses som ønskelig at kommunestyret selv tar aktiv stilling til hvordan 
innstillingsinstituttet praktiseres i kommunen, og eventuelt gjør vedtak om unntak fra en 
hovedregel om politisk innstilling.

Departementets konkrete forslag til endring er; 
Ny § 39 nr. 3 skal lyde:
Vedtak i folkevalgte organer treffes på grunnlag av innstilling fra organets leder eller annet folkevalgt organ, slik 
dette er vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta at administrasjonssjefen i stedet 
skal avgi innstilling. 

Dannelse av kommuneråd i parlamentarisk styrte kommuner

Det er erfaringene fra Oslo som ligger til grunn for departementets forslag til endringer i 
kommuneloven på dette punkt. Departementet legger til grunn at forsøket i Oslo kommune med 
å utpeke byråd har gitt et godt grunnlag for å vurdere om og eventuelt på hvilken måte en kan 
lovfeste en alternativ ordning for å etablere kommuneråd. Det vises i denne sammenheng til 
selve høringsdokumentet med departementets vurderinger og forslag. 

Vurdering
Det skal i denne saken gis en høringsuttalelse om fire endringer i kommuneloven. Saken legges 
fram uten forslag til vedtak. 
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1 Innleiing

Kommunal- og regionaldepartementet kjem i dette høyringsnotatet med forslag om
enkelte endringar i kommunelova. Tre av forslaga er ei oppfølging av forslaga frå
regjeringa i St.meld. nr. 33 (2007-2008)  Eit sterkt lokaldemokrati,  s. 115, som blei
fremma 20. juni 2008. Etter initiativ frå Oslo kommune legg vi også fram forslag om å
heimle i lov ein alternativ måte å danne kommuneråd på.

Departementet legg i dette notatet fram forslag om desse lovendringane:

-

forslag om å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert fleirtal for å endre talet
på kommunestyrerepresentantar i ein kommune

-

forslag om å lovfeste at kommunestyret i kvar valperiode skal vedta nytt
delegasjonsreglement i kommunen

-

forslag om å lovfeste at det som hovudregel skal vere politisk innstilling i saker
som folkevalde organ handsamar, men at kommunestyret kan gjere unntak frå
hovudregelen.

forslag om å lovfeste ei alternativ føresegn om danning av kommuneråd i
kommunar med parlamentarisk styringsform, ved at ordføraren, når den
parlamentariske situasjonen tilseier det, på vegner av kommunestyret har plikt til å
gi ein kommunerådsleiarkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd (utpeiking)

Lovforslaga gjeld for både kommunar og fylkeskommunar. For å gjere det enklare vil
departementet nytte uttrykka kommune, kommunestyrerepresentant og kommuneråd som
felles nemningar for både kommune/fylkeskommune, kommunestyre-/fylkestingsmedlem
og kommuneråd/fylkesråd dersom ikkje noko anna går fram av samanhengen.

2 Lovfesting av at det er nødvendig med kvalifisert fleirtal for å
endre talet på kommunestyrerepresentantar i ein kommune

2.1 Gjeldande rett
Samansetninga av kommunestyra er regulert i kommunelova § 7. Lova inneheld
minimumsgrenser for talet på medlemmer i kommunestyret, basert på innbyggjartalet i
kommunen, jf. § 7 nr. 2. Dersom kommunen har færre enn 5 000 innbyggjarar, skal det
vere minst 11 representantar i kommunestyret. Dersom kommunen har fleire enn 5 000
innbyggjarar, men mindre enn 10 000 innbyggjarar, skal det vere minst 19 representantar,
osv.

§ 7 nr. 2 regulerer også samansetninga av fylkestinget. Dersom fylkeskommunen har færre
enn 150 000 innbyggjarar, skal det vere minst 19 representantar i fylkestinget. Dersom
fylkeskommunen har fleire enn 150 000 innbyggjarar, men mindrd enn 200 000
innbyggjarar, skal det vere minst 27 representantar, osv.

Det går fram av § 7 nr. 3 at kommunestyret sjølv må vedta endringar i medlemstalet
seinast 31. desember i det nest siste året av valperioden, med verknad for den komande
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valperioden. Vedtak om endringar i medlemstalet følgjer dei alminnelege
avrøystingsreglane i § 35. Det inneber at vedtak blir gjorde med alminneleg fleirtal. I
forarbeida til kommunelova blei det drøfta om ein burde krevje 2/3 fleirtal for å endre
medlemstalet i kommunestyra. Det blei likevel lagt vekt på at det alminnelege
fleirtalsprinsippet burde leggjast til grunn for alle kommunale vedtak. Omsynet til ei
effektiv sakshandsaming og så enkle og oversiktlege avrøystingsreglar som mogleg tilsa
ein slik konklusjon.

2.2  Bakgrunn
Departementet varsla i St.meld. nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati
(lokaldemokratimeldinga), s. 102, at det ville fremme forslag om å endre kommunelova
slik at det blir stilt krav om kvalifisert fleirtal i kommunestyret for å endre talet på
kommunestyrerepresentantar. I meldinga blei det peikt på at det har vore ein sterk
nedgang i talet på kommunestyrerepresentantar og politiske verv i kommunane, noko som
har ført til ei mindre kontaktflate mellom innbyggjarane og dei folkevalde. I
lokaldemokratimeldinga, s. 97, går det vidare fram:

Lokaldemokratikommisjonen dokumenterer ein nedgang i talet på
kommunestyrerepresentantar frå 13 073 i 1991 til 11 138 i 2003. Dette utgjer ein nedgang
på om lag 15 prosent over ein tolvårsperiode. Over halvparten av denne nedgangen
skjedde i fireårsperioden frå 1999 til 2003. Då gjekk talet på kommunestyrerepresentantar
ned frå 12 253 til 11138, eller med om lag 9 prosent.

Ved valet i 2007 vart 10 948 kommunestyrerepresentantar valde. Noko av nedgangen i
talet på kommunestyrerepresentantar kjem av at talet på kommunar vart redusert med tre
på grunn av kommunesamanslåingar. Jamført med den førre kommunestyreperioden,
hadde 39 kommunar redusert talet på kommunestyrerepresentantar. I alt 13 kommunar
hadde valt å auka talet på kommunestyrerepresentantar.

Det har også skjedd ei markert utvikling når det gjeld det totale talet på politikarar og talet
på politiske verv. Allereie på 1970-talet vart fleire politiske verv fierna då einskilde
kommunar avvikla ei rekkje politiske samansette fagnemnder, og vi etter kvart fekk
hovudutvalsmodellen som samla mange sektoroppgåver i eit fåtal såkalla hovudutval.
Lokaldemokratkommisjonen peikar også på at gjennomgåande representasjon i
kommunane har breidd om seg. Dette fører 6g til ein reduksjon av talet på politikarar.

Lokaldemokratimeldinga tok derfor opp spørsmålet om i kva grad endringar i
kommunelova kan vere med på å redusere nedgangen i talet på
kommunestyrerepresentantar. I samband med det signaliserte departementet at det ville
fremme forslag om å endre lova slik at det skal stillast krav om kvalifisert fleirtal i
kommunestyret for å endre talet på kommunestyrerepresentantar.

Når det gjeld tilvisingane til forskingsrapportar i lokaldemokratimeldinga, dreier dei seg i
all hovudsak om kommunar og kommunestyrerepresentantar, ikkje fylkeskommunar og
fylkestingsrepresentantar.

2.3 Vurderingar og forslag frå departementet
Departementet drøfta i lokaldemokratimeldinga kva endringar i lova som kan vere med på
å redusere nedgangen i talet på kommunestyrerepresentantar. Eit alternativ det blei peikt
på, var å heve minimumsgrensene for talet på medlemmer i kommunestyret. Det blei vist
til at kommunelova frå 1992 sette ned minimumsgrensene, noko som kan vere ei av
årsakene til at talet på kommunestyrerepresentantar har gått ned. Det blei peikt på at det
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kunne vere grunn til å tru at kommunane såg at dei kunne effektivisere det politiske
apparatet, både ved å redusere kostnader og ved å effektivisere dei politiske prosessane i
samband med arbeidet i kommunestyret. Departementet varsla likevel i meldinga at det
ikkje ville gå inn for å heve minimumsgrensene, da det er ei sak som kommunane også i
framtida bør ha størst innverknad på.

Derimot varsla departementet at det ville fremme forslag om å endre lova slik at det blir
stilt krav om kvalifisert fleirtal i kommunestyret for å endre talet på
kommunestyrerepresentantar. Departementet skreiv om dette, s. 102:

Eit overordna mål med ei slik lovendring vil vera at endringa må gjerast med omtanke, og
at endring ikkje kan skje utan at meir enn halvparten av kommunestyret er overtydd om at
det er klokt å endra talet på kommunestyrerepresentantar. Dette er ei lovendring som vil
kunne medverka til å redusera nedgangen i talet på kommunestyrerepresentantar på
landsbasis.

Formålet med å innføre ei føresegn om kvalifisert fleirtal er å redusere nedgangen i talet
på kommunestyrerepresentantar. Dette ønsket er forankra i viktige lokaldemokratiske
omsyn. Dersom talet på kommunestyrerepresentantar blir for lågt, vil det kunne redusere
legitimiteten kommunestyret har i befolkninga. Færre representantar vil kunne føre til at
færre parti og grupperingar blir representerte i kommunestyra, noko som igjen fører til at
færre veljarar får røysta si høyrt.

Eit generelt krav om kvalifisert fleirtal for å endre talet på kommunestyrerepresentantar
vil også gjere det vanskelegare å auke talet i dei tilfella minimumskrava i lova ikkje påbyr
ein auke. Departementet meiner at det bør leggjast vekt på omsynet til eit einskapleg
regelverk på dette området: Same krav til fleirtal bør gjelde når eit kommunestyre skal
votere over forslag til endring. Hovudmålsetjinga er vidare å redusere nedgangen i talet på
kommunestyrerepresentantar, ikkje nødvendigvis å auke talet.

I lokaldemokratimeldinga er det hovudsakleg fokusert på kommunar og
kommunestyrerepresentantar, ikkje fylkeskommunar og fylkesting. Departementet legg
likevel til grunn at dei same omsyna langt på veg gjer seg gjeldande også for fylkestinga
sitt vedkomande. Ein bør derfor innføre krav til kvalifisert fleirtal også ved endringar i
medlemstala for fylkestinga.

Departementet føreslår etter dette ei lovføresegn om at ei endring i talet på
kommunestyrerepresentantar og fylkestingsrepresentantar må avgjerast med 2/3 fleirtal.

3 Lovfesting av at kommunestyret i kvar valperiode skal vedta
nytt delegasjonsreglement i kommunen

3.1 Bakgrunn
Departementet varsla i lokaldemokratimeldinga at det ville fremme forslag om at
kommunestyret i kvar valperiode skal vedta nytt reglement for delegasjon av
avgjerdsmakt frå kommunestyret til administrasjonen.

Om bakgrunnen for forslaget heiter det i lokaldemokratimeldinga, s. 101:

Omfanget av delegasjon frå kommunestyret til administrasjonen har samstundes auka. (...)
Den politiske organiseringa i kommunane har utvikla seg. Dette ser ut til å ha ført til at
lokalpolitikarane i mindre grad kjem i kontakt med saker som rører ved den einskilde
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innbyggjarens trong for kommunale tjenester. Den viktige ombodsrolla til politikaren ser
ut til å ha vorte svekt.

3.2 Gjeldande rett
Etter kommunelova § 6 er kommunestyret det øvste kommunale organet. Det gjer vedtak
på vegner av kommunen dersom ikkje noko anna følgjer av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommunestyret kan delegere både i form av eit generelt reglement og i konkrete
enkeltsaker. Den omfattande saksmengda kommunane har, og dei mange avgjerdene ein
kommune må treffe, tilseier at alle kommunestyre må vedta eit delegasjonsreglement.

Sjølv om kommunestyret står  svært  fritt når det gjeld å delegere avgjerdsmakt, finst det
nokre grenser. Ein del saker må kommunestyret avgjere sjølv. Som oftast vil dette gå fram
av at uttrykket «sjølv» er knytt til den aktuelle kompetansen. Slike delegasjonssperrer finn
vi mellom anna i kommunelova § 44 nr. 6 (økonomiplan) og § 45 nr. 2 (årsbudsjett).

Kommunestyret kan etter kommunelova § 8 nr. 3 delegere avgjerdsmakt til
formannskapet. Det same gjeld for faste utval oppretta etter kommunelova § 10. Det er
berre lovbestemte delegasjonsforbod som set grenser for denne retten til å delegere. Det
inneber at kommunestyret i stor grad kan delegere til andre folkevalde organ.

Kommunelova § 23 nr. 4 gir eit folkevalt organ heimel for å delegere til
administrasjonssjefen. Delegasjonsretten etter § 23 nr. 4 er materielt avgrensa til å gjelde
makt til å gjere vedtak i enkeltsaker eller saker som ikkje er av prinsipiell interesse. Det
ligg i systemet i kommunelova at makt til å gjere vedtak i prinsipielle og politiske
spørsmål berre kan leggjast til folkevalde organ, ikkje til administrasjonen. Føresegna gir
både kommunestyret og andre folkevalde organ ein delegasjonsheimel. Når det gjeld
folkevalde organ, kan kommunestyret bestemme at organet ikkje kan delegere vidare til
administrasjonssjefen. Dersom kommunestyret ikkje har bestemt at det skal ha ei slik
delegasjonssperre, er utgangspunktet at organet kan delegere vidare innanfor ramma av
denne føresegna.

Det finst 6g ein delegasjonsheimel i § 24 nr. 1 som slår fast at kommunestyret kan
delegere makt, mellom anna til administrasjonssjefen, til å opprette og leggje ned
stillingar og til å avgjere personalsaker.

3.3 Vurderingar og forslag frå departementet
Departementet signaliserte i lokaldemokratimeldinga at det ville fremme forslag om at
kommunestyret i kvar valperiode skal vedta nytt reglement for delegasjon av
avgjerdsmakt frå kommunestyret til administrasjonen. I lokaldemokratimeldinga heiter
det, s. 101:

Meininga med ein slik regel skal vera at kommunestyret skal ha plikt til å vurdera rolla si
overfor administrasjonen og kva oppgåver kommunestyret skal ha. Kommuneloven slik ho
er i dag hindrar ikkje kommunestyret å gjera dette. Departementet meiner likevel at det
bør innførast ei slik plikt. Dette vil gjera at kommunestyret får drøfta sitt tilhøve til
administrasjonen og kva saker kommunestyret bør behandla. Utgangspunktet for drøftinga
er at kommunestyret har ansvaret for alle saker som kommunen behandlar. Derfor må
kommunestyret ha eit medvite forhold til kva saker og avgjerder det delegerer til
administrasjonen og andre organ. Delegasjonsvedtaket må vurderast med eit friskt blikk.

Vidare heiter det i meldinga, s. 101:
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Ei drøfting av delegasjonsvedtak kan handla om kva detaljeringsgrad kommunestyret skal
leggja seg på i forhold til kva saker det vil handtera, arbeidsformene i kommunestyret,
møtefrekvens, ordføraren si rolle og politikarane si ombodsrolle. Ombodsrolla vil typisk
verta påverka av sakene som kommunestyret aktivt vel å ha direkte innverknad på. I den
grad kommunestyrerepresentantane må ta stilling til saker som handler konkret om
organisering og utforming av tenester innbyggjarane mottek, vil dei også truleg ha betre
føresetnader for å dyrka ombodsrolla enn når dei utelukkande skal ta stilling til overordna
budsjettfordeling og planprinsipp. Debatten i samband med eit slikt delegasjonsvedtak vil
også gjera kommunestyret meir medvite om rolla si som styringsorgan i kommunen.

Lokaldemokratimeldinga peiker på at eit aktuelt spørsmål vil vere om lovføresegna skal
innehalde krav om når i perioden delegasjonsreglementet skal handsamast. Departementet
meiner at delegasjonsreglementet bør handsamast tidleg i valperioden. Eit grunnleggjande
omsyn bak forslaget er at kommunestyret skal vere medvite om rolle- og maktfordelinga
mellom kommunestyret og administrasjonen. Det taler for at handsaminga bør skje så
tidleg som mogleg i valperioden. På den andre sida kan ein argumentere med at
kommunestyret bør få tid på seg før dei handsamar delegasjonsreglementet. Da vil
kommunestyret ha hatt høve til å skaffe seg erfaring med det gjeldande reglementet og
vere betre i stand til å vurdere kva innretning, omfang osv, det ønskjer at det nye
reglementet skal ha. Ein gjennomgang av delegasjonsreglementet kan i mange kommunar
vere eit tidkrevjande og omfattande arbeid.

Departementet prøver i lovforslaget å vege desse omsyna mot kvarandre. Ein går ut frå at
med eit forsvarleg utgreidd saksframlegg vil eit relativt nyvalt kommunestyre ha eit
grunnlag som gjer det godt i stand til å ta stilling til eit nytt delegasjonsreglement.

Etter kommunelova § 17 skal eit nyvalt kommunestyre halde konstituerande møte innan
utgangen av oktober. Ein mogleg frist for å handtere det nye delegasjonsreglementet kan
vere utgangen av året. Dette er til samanlikning fristen for å handsame årsbudsjettet for
neste kalenderår. Arbeidet med årsbudsjett kan vere så krevjande for det nyvalde
kommunestyret at det vil vere uheldig å påleggje kommunestyret å ta stilling til enda ei
krevjande sak innanfor den same tidsramma. Ein utilsikta konsekvens av det kan vere at
delegasjonsreglementet ikkje blir drøfta så breitt som innføringa av regelen nettopp tek
sikte på. Departementet er oppteke av at kommunestyra går grundig igjennom
delegasjonsreglementet. Målet med tidsfristen må vere å leggje til rette for ein grundig
gjennomgang av delegasjonsreglementet så snart det lèt seg gjere. Departementet meiner
derfor at fristen for kommunestyret bør vere noko seinare enn utgangen av året.
Departementet går ut frå at kommunane kan handsame reglementet innan sommarferien
året etter at det nye kommunestyret er valt. Dersom fristen blir sett til 1. juli året etter
valet, reknar departementet med at kommunen har tilstrekkeleg med tid til å handsame
delegasjonsreglementet på ein grundig og god måte.

Departementet ber særskilt om å få vite kva syn høyringsinstansane har på dette forslaget
om frist.

Vidare har departementet vurdert om det skal stillast krav om at det avtroppande
kommunestyret i slutten av perioden skal evaluere delegasjonsreglementet og gi råd til det
nye kommunestyret om eventuelle endringar i det. Departementet finn ei slik føresegn lite
føremålstenleg. Å påleggje eit avtroppande kommunestyre å opptre som rådgivar overfor
eit nyvalt kommunestyre synest ikkje utan vidare å harmonere godt med prinsippa og
innretninga i kommunelova.

I lokaldemokratirneldinga er departementet oppteke av at eit krav om å lovfeste vedtak av
nytt delegasjonsreglement ikkje må føre til at vedtak som blir gjorde før det er på plass,
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blir ugyldige. Inntil eit nytt delegasjonsreglement er vedteke, gjeld altså det eksisterande
reglementet sjølv om det nye delegasjonsreglementet ikkje er vedteke innanfor fristen lova
set. Departementet legg til grunn at lovforslaget sikrar det.

Det grunnleggjande omsynet bak regelen er å gjere kommunestyret medvite om tilhøvet til
administrasjonen og kva saker kommunestyret bør handsame. Delegasjonsreglementet må
vurderast med eit friskt blikk, som det heiter i lokaldemokratimeldinga. Lovutkastet legg
likevel ikkje opp til noka nærmare regulering av sjølve prosessen. Departementet vil
derfor heller ikkje påleggje kommunestyra å vedta eit «nytt» delegasjonsreglement, i den
forstand at ein må gjere endringar i det gamle. Dersom ein ønskjer å føre vidare det gamle
reglementet uendra, må det vere høve til det.

Sjølv om lokaldemokratimeldinga fokuserer særskilt på delegasjon til
administrasjonssjefen, legg departementet til grunn at også delegasjon til formannskap,
faste utval, ordførar osv, bør handsamast i samanheng med delegasjonen til
administrasjonssjefen. Med tanke på samanheng og oversikt er det ein fordel at
kommunestyret handsamar alle delegasjonar som det ønskjer å gi, samla. Departementet
går ut frå at ei samla handsaming gir dei beste føresetnadene for ei grundig og god
vurdering. Det alminnelege utgangspunktet er at folkevalde organ kan delegere makt
vidare til administrasjonen med mindre kommunestyret uttrykkjeleg har bestemt det
motsette. I ei samla handsaming bør kommunestyret også vurdere om den avgjerdsmakta
som faste utval får tildelt, kan delegerast vidare til administrasjonssjefen etter § 23 nr. 4
eller ikkje. Ettersom også det er ein del av maktfordelinga mellom dei folkevalde og
administrasjonen, bør kommunestyret vere medvite om dette spørsmålet.

Departementet føreslår etter dette ei lovføresegn som gir kommunestyret plikt til å
handsame reglement for delegasjon innan 1. juli året etter at det er konstituert.
Kommunestyret kan ikkje delegere dette, jf. uttrykket «selv» i lovforslaget. Reglementet
skal innehalde kommunestyret sin samla delegasjon av avgjerdsmakt. I det ligg det at
reglementet skal innehalde både den avgjerdsmakta som blir delegert til andre folkevalde,
og den som blir delegert til administrasjonssjefen. Departementet ønskjer at
kommunestyret skal sjå den samla delegasjonen i samanheng. Derfor er det viktig at
reglementet inneheld avgjerdsmakta som blir tildelt folkevalde organ og
administrasjonssjefen. Kva avgjerdsmakt administrasjonssjefen vel å delegere vidare til
administrasjonen, blir ikkje omfatta av lovføresegna. Plikta vil også gjelde kommunar som
har parlamentarisk styreform etter kommunelova kapittel 3.

4 Lovfesting av at vedtak 1 folkevalde organ som hovudregel bør
gjerast på grunnlag av politisk innstilling

4.1 Bakgrunn
I lokaldemokratimeldinga heiter det mellom anna om tilhøvet mellom folkevalde og
administrasjonen, s. 107:

Det har det siste tiåret skjedd ei utvikling der mange kommunestyre har valt å overlata ei
rekkje saker til administrasjonen å ta stilling til. Mange politikarar opplever også å ha svak
innverknad i mange saker fordi dei kjem seint inn i sakshandsaminga. (...)

Det er i lys av dette at departementet ønskjer å vurdera ulike ordninger for innstilling til
vedtak i saker som skal opp til handsaming i kommunestyret og andre folkevalde organ.
Departementet oppfattar spørsmålet om kven som innstiller til vedtak i kommunestyret og
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andre folkevalde organ som viktig når det gjeld kven som faktisk har innverknad i
politiske saker. Dersom ordføreren eller andre politiske organ får ei meir sentral rolle i
førebuinga av saker ved å få hand om retten til å innstilla i saker som skal opp til
handsaming i kommunestyret eller andre folkevalde organ, vil det også kunna styrkja
politikarane si stilling og makt i kommunen.

Den som innstiller i saker som skal handsamast politisk, legg viktige premissar og vil
kunne påverke både debatten og avgjerda. Det er derfor viktig for kommunestyret å vere
merksam på korleis innstillingsretten best kan innrettast i eit demokratisk perspektiv.

4.2 Gjeldande rett
Kommunelova har ingen generell regel om innstillingsrett eller -plikt, verken for
administrasjonssjefen, ordføraren eller noko politisk organ. Men kommunelova har reglar
om formannskapet si plikt til å gi innstilling til kommunestyret til årsbudsjett (§ 45 nr. 2),
til økonomiplan (§ 44 nr. 6) og til årsrekneskap (§ 48 nr. 3). I praksis vil kommunestyret
ofte gi faste utval som er oppretta etter § 10, i oppgåve å innstille i saker som skal
handsamast i kommunestyret. Kommunestyret kan også opprette kommunestyrekomitear
som førebur saker for kommunestyret etter § 10 a. I ein komitmodell er det naturleg at
komiteane formulerer innstilling til vedtak overfor kommunestyret. Vidare er det
føresegner i kommunelova som regulerer kontrollutvalet sin innstillingsrett overfor
kommunestyret.

Sidan det er få føresegner som eksplisitt gir noko organ innstillingsrett, har
kommunestyret sjølv eit stort handlingsrom når det gjeld å bestemme kven som skal
innstille i saker. Gjeldande rett opnar såleis for fleire variasjonar.

Eit typisk eksempel kan vere at administrasjonssjefen innstiller i saker som skal
handsamast i eit fast utval eller formannskapet før det går til kommunestyret for å bli
endeleg handsama. Når kommunestyret får saka, ligg det føre ei (politisk) innstilling frå
det faste utvalet eller formannskapet. I saker der eit fast utval etter å ha fått delegert
avgjerdsmakt skal ta ei endeleg avgjerd, er det ofte slik at administrasjonssjefen innstiller
til vedtak. Eit alternativ er at saka blir lagd fram for ordføraren før ho blir ferdigstilt, slik
at ordføraren kan formulere ei innstilling.

Administrasjonssjefen har etter § 23 nr. 2 plikt til å sørgje for at saker som skal leggjast
fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreidde. Føresegna gir likevel ikkje
administrasjonssjefen rett eller plikt til å gi innstilling som ledd i saksførebuinga. Det
følgjer av kommunelova § 32 nr. 2 at det er leiaren av eit folkevalt organ som set opp
sakliste for det enkelte møte. Det er altså leiaren av organet som endeleg godkjenner om ei
sak kjem på saklista. Ein muleg ordning er derfor at leiaren av organet formulerer
innstilling når administrasjonssjefen overleverer ei ferdig utgreia sak.

Det er opp til kommunestyret å fastsetje nærmare kva funksjonar som skal leggjast til
administrasjonssjefen, mellom anna om administrasjonssjefen skal innstille i saker som
blir lagde fram for folkevalde organ. Dersom kommunestyret ikkje har bestemt noko
særskilt om innstillingsrett, er det nok i praksis vanleg at administrasjonssjefen innstiller
som ledd i saksførebuinga.
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4.3 Vurderingar og forslag frå departementet
I lokaldemokratimeldinga blei det peikt på at det i stor grad er praksis i Kommune-Noreg
å la administrasjonssjefen stå for innstillinga til vedtak i saker som skal handsamast i
kommunestyret. Om dette heiter det, s. 108:

Det er uheldig om dette botnar i ei misoppfatning om at administrasjonen har automatisk
rett til å innstilla i alle typar saker. Kommunestyret får då ikkje utnytta det spelerommet
kommunelova legg til rette for når det gjeld arbeids- og funksjonsordninga mellom
politikk og administrasjon.

Det blei derfor signalisert at det kan vere aktuelt med tiltak for å gjere det tydeleg at
kommunestyret faktisk står fritt til å avgjere kven som skal innstille i saker til vedtak i
kommunestyret og andre folkevalde organ.

Organisasjonsdatabasen til departementet inneheld opplysningar om kva kommunale og
fylkeskommunale organ som kjem med innstilling før det blir gjort vedtak i
kommunestyret og fylkestinget.1

Når det gjeld tiltak i form av lovendringar, vurderte departementet tre alternativ:

Alternativ nr. 1 er å halde fast ved gjeldande rett, men synleggjere dette gjennom at
prinsippet om at kommunestyret sjølv avgjer kven som skal innstille i saker, kjem direkte
fram i lova.

Alternativ nr. 2 er at kommunestyret sjølv blir pålagt å ta aktivt stilling til
innstillingsinstituttet. I det ligg det at kommunestyret må ta stilling til om det skal vere
innstilling i saker som blir handsama av kommunestyret og andre folkevalde organ, og i så
fall kven det er som skal stå for innstillinga.

Alternativ nr. 3 er å lovfeste politisk innstilling. Dette kan til dømes gjennomførast ved å
la ordføraren innstille til vedtak i saker som skal handsamast i kommunestyret. Eit
alternativ kan vere å gi denne funksjonen til kommunestyrekomitear. Formålet med dette
forslaget er mellom anna å invitere til politisk debatt i større grad.

Det minst inngripande alternativet er nr. 1. Med dette alternativet blir ikkje
kommunestyret pålagt ei handlingsplikt, men ein ønskjer gjennom å lovfeste prinsippet å
synleggjere for kommunestyret kva handlingsrom det har når det gjeld innstillingsrett.
Departementet er likevel usikker på om dette alternativet vil vere tilstrekkeleg for å
oppfylle målet om eit medvite og aktivt tilhøve til innstillingsinstituttet frå kommunestyret
si side.

Det mest inngripande alternativet er nr. 3. Departementet meiner at å påleggje ei ordning
med politisk innstilling er eit for stort inngrep i kommunen si moglegheit til sjølv å
bestemme sine eigne sakshandsamingsrutinar.

Departementet gav i lokaldemokratimeldinga, s. 109, uttrykk for at alternativ nr. 2 er det
mest aktuelle. Til grunn låg ei avveging mellom kryssande omsyn. Ved å påleggje
kommunestyret å ta aktivt stilling til innstillingsinstituttet, får ein medvit omkring dette
ansvaret. Samstundes tek ein omsyn til kommunen si moglegheit til sjølv å bestemme sine
eigne sakshandsamingsrutinar. Dette fordi alternativet ikkje peiker på at politisk
innstilling bør eller skal gjennomførast.

Organisasjonsdatabasen (NIBR-rapport 2008:20) er publisert på heimesidene til departementet:
http://www.regjeringen.no/pages/2155275/2008.pdf.
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Sjølv om departementet ikkje ønskjer å påleggje alle kommunar å praktisere ei ordning
med politisk innstilling, vil departementet likevel framheve kva slags betydning ei slik
ordning kan ha. Departementet viser til lokaldemokratimeldinga, s. 107 - 108:

Departementet oppfattar spørsmålet om kven som innstiller til vedtak i kommunestyret og
andre folkevalde organ som viktig når det gjeld kven som faktisk har innverknad i
politiske saker. Dersom ordføraren eller andre politiske organ får ei meir sentral rolle i
førebuinga av saker ved å få hand om retten til å innstilla i saker som skal opp til
handsaming i kommunestyret eller andre folkevalde organ, vil det også kunna styrkja
politikarane si stilling og makt i kommunen.

I tillegg til dette vil departementet peike på at politisk innstilling vil kunne vitalisere det
politiske arbeidet. Det er grunn til å tru at debatten rundt politiske saker vil auke, og bli
meir engasjerande viss det ligg ein politisk innstilling i botn.

Det er 6g departementets oppfatning at politisk innstilling bidreg til ein tydlegare skilnad
mellom politikk og administrasjon. Administrasjonssjefen si hovudoppgåve er å sjå til at
dei saker som blir lagd fram for folkevalde organ, er greia ut på ein forsvarleg måte.
Administrasjonssjefen skal ikkje opptre som ein politisk aktør. Ei ordning med politisk
innstilling vil leggje til rette for at det ikkje skjer.

Departementet meiner etter dette at alternativ 2 frå lokaldemokratimeldinga ikkje i
tilstrekkeleg grad tek i vare dei omsyna som taler for politisk innstilling. Derfor vil
departementet føreslå ei lovendring som kombinerar element frå alternativ 2 og alternativ
3. Lovforslaget legg opp til at kommunestyret må handsame ei sak om
innstillingsinstituttet og gjere vedtak om kven som skal stå for innstillinga til dei ulike
folkevalde organa. Departementet vil i lovforslaget gje signal om at kommunane som
hovudregel bør praktisere ei ordning med politisk innstilling. Lovforslaget legg opp til at
innstillinga blir formulert av anten leiaren for organet som skal handsame saka eller av eit
folkevalt organ. Eit døme på det første kan vere at ordføraren står for innstillinga i saker
som skal handsamast av formannskapet. Eit døme på det siste kan vere at formannskapet
eller eit hovudutval står for innstillinga i saker som skal handsamast i kommunestyret.
Departementet ønskjer ikkje å påleggje ei ordning med politisk innstilling, og opnar for at
også administrasjonssjefen kan få fullmakt til å formulere innstillinga.

Sjølv om det blir fastsett reglar om innstillingsrett, får ikkje dette innverknad på
utgreiingsplikta til administrasjonssjefen etter § 23 nr. 2. Departementet ser likevel ikkje
bort frå at ein politisk innstillingsrett vil kunne påverke utgreiingane frå
administrasjonssjefen ved at dei får ei breiare tilnærming enn dei elles ville ha fått. I
situasjonar der instansen som innstiller, fremmar ei anna innstilling enn
administrasjonssjefen ville ha gjort, kan ein tenkje seg at innstillinga inneheld forslag eller
inneber konsekvensar som administrasjonssjefen ikkje har greidd ut, til dømes av juridisk
eller økonomisk karakter. Administrasjonssjefen må i slike tilfelle ha rett — og under
nærmare omstende plikt — til å gjere det vedtaksføre organet merksam på det. Slike
situasjonar vil ein likevel til ein viss grad kunne unngå gjennom ei brei utgreiing frå
administrasjonssjefen som nettopp tek høgd for politiske innstillingar som det er
sannsynleg kan bli fremma.

Departementet vil også presisere at administrasjonssjefen ikkje i noko høve kan fremme ei
eiga innstilling dersom kommunestyret har bestemt noko anna.

Ei innstilling er eit forslag til vedtak som organet skal votere over. Kommunestyret må
altså ta stilling til kven som skal innstille i saker som kommunestyret skal handsame.
Departementet ser ikkje behov for å innføre reglar om handheving overfor kommunar som
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ikkje gjer vedtak om innstillingsrett i tråd med forslaget. Regelen om at vedtak like fullt er
gyldige, vil gjelde her på same måte som dersom det ikkje er laga nytt
delegasjonsreglement, jf. kapittel 3.

Departementet føreslår etter dette at det som hovudregel skal vere politisk innstilling i
saker som folkevalde organ handsamar, men at kommunestyret kan gjere unntak frå
hovudregelen. Plikta vil også gjelde kommunar som har parlamentarisk styreform etter
kommunelova kapittel 3.

5 Ny føresegn om etablering av fylkesråd og kommuneråd i fylke
og kommunar med parlamentarisk styringsform

5.1 Bakgrunn
11986 starta Oslo kommune, som den første kommunen i landet, eit forsøk med
parlamentarisk styringssystem. Kommunal parlamentarisme blei seinare heimla i
kommunelova av 1992. Etter at lova blei vedteken, har også Bergen kommune og fire
fylkeskommunar (Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark) innført parlamentarisk
styringsfonn.

I tråd med kommunelova skal kommunestyret sjølv opprette eit kommuneråd som den
øvste leiinga av kommuneadministrasjonen, jf. § 19 i kommunelova. Etter gjeldande rett
blir rådet danna ved at det blir valt av kommunestyret, jf. kommunelova § 19 nr. 3-4. I
tråd med dette røysta Oslo kommune over forslag til byråd fram til 2003.

Frå 2003 har Oslo kommune, med heimel i forskrift om vedtekter for byrådsdannelser i
Oslo kommune av 19.12.2002 nr. 1770, praktisert følgjande forsøk: Når den
parlamentariske situasjonen i bystyret tilseier det, har ordføraren på vegner av bystyret
plikt til å gi ein byrådsleiarkandidat i oppdrag å danne nytt byråd. Det kan dreie seg om
den parlamentariske situasjonen etter eit val, men Og om situasjonar som oppstår i
perioden kommunestyret er valt for. Ordføraren peiker ut den byrådsleiarkandidaten som
ordføraren etter politiske sonderingar trur kan samle størst mogleg oppslutning i bystyret
for byrådet sitt.

Byrådsleiaren utnemner sjølv medlemmene av byrådet. Ein byråd fråtrer som følgje av at
byrådsleiaren vedtek det, eller som følgje av at bystyret har vedteke mistillit. Dersom
byrådsleiaren sjølv fråtrer, skal heile byrådet fråtre. Ved skifte av byråd blir det gamle
byrådet sitjande til det nye har konstituert seg.

Grunnen Oslo kommune gav opp for å søkje om forsøk, bygde på tre hovudpunkt. For det
første ønskte ein å tilpasse reglane for kommunal parlamentarisme til den nasjonale
parlamentariske ordninga og dermed reindyrke den parlamentariske modellen på
kommunenivå. For det andre viser kommunen til at reglane i kommunelova for val av
byråd kan opne for taktikkeri, skinnavrøystingar, passive fieirtal og ustabile politiske
alliansar. Slike tilhøve var regelmessig oppe til debatt i Oslo bystyre, og det var uvisse om
korleis reglane var å forstå, før forsøket blei vedteke. For det tredje er det eit ønske om å
klargjere og styrkje ordførarrolla, gjennom å gi ordføraren oppgåver som liknar den
stortingspresidenten har i samband med regjeringsskifie.

Forsøket blei opphavleg godkjent for fire år. I 2006 fekk Oslo kommune forlengt
forsøksperioden med to år for å få eit breiare evalueringsgrunnlag. I 2009 gav
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departementet Oslo kommune lov til å halde fram med forsøket i to år til, dvs. fram til 19.
februar 2011.

I sak 338 av 2008 i Oslo bystyre tok Oslo kommune initiativ overfor Kommunal- og
regionaldepartementet med sikte på ei lovendring, slik at ordninga som er utprøvd i
forsøket, kan lovfestast som ei alternativ ordning.

5.2 Gjeldande rett
Ved etableringa av parlamentarisk styreform er utgangspunktet i kommunelova § 19 at det
er kommunestyret sjølv som skal opprette eit kommuneråd som den øvste leiinga av
kommuneadministrasjonen.

Kva ansvar og makt kommunerådet skal ha, er fastsett i kommunelova § 20.

I dei tilfella kommuneråd blir innførte, følgjer det av kommunelova § 19 nr. 2 at ordninga
med administrasjonssjef (rådmann) fell bort.

Når ei parlamentarisk styreform blir ført vidare, vel kommunestyret sjølv eit råd i det
konstituerande møtet etter eit kommunestyreval (kommunelova § 19 nr. 3). Når
kommunestyret sjølv har vedteke at det sitjande rådet skal fråtre eller rådet har varsla at
det vil fråtre, skal nytt råd veljast seinast i det neste møtet. Rådet tiltrer straks det er valt.

Det følgjer av kommunelova § 19 nr. 4 at forslaget til råd skal innehalde så mange namn
på personar som ein ønskjer å ha i rådet, og peike på kven som skal vere leiar og nestleiar
i rådet. Føresegnene om kjønnsmessig balanse i § 38 a nr. 3 første og andre punktum gjeld
tilsvarande. Det må anten røystast for eitt av forslaga eller røystast blankt. Det forslaget
som får flest røyster, er valt. Ligg det føre fleire enn to forslag, må eit forslag likevel ha
tilslutning frå fleirtalet av røystene for å vere valt. Får ingen av forslaga slik tilslutning,
skal det røystast på nytt over dei to forslaga som fekk flest røyster. Det forslaget som ved
denne avrøystinga får flest røyster, er valt.

Eit forslag om at rådet skal fråtre, må setjast fram i møte. Forslaget skal handsamast i
neste møte med mindre to tredjedelar av dei som er til stades på møtet, krev avrøysting
straks. Rådet må gi beskjed i møte om at det fråtrer (kommunelova § 19 nr. 5).

Fråtrer ein medlem av rådet etter vedtak eller etter eige ønske, skal det veljast ein ny
medlem etter forslag frå rådet. Dersom leiaren fråtrer, skal det veljast nytt råd
(kommunelova § 19 nr. 6).

Det følgjer av kommunelova § 19 nr. 7 at den som blir vald som medlem av
kommunerådet, fråtrer dei andre kommunale verva sine i funksjonsperioden.
Kommunestyret kan velje setjemedlemmer for andre verv enn kommunestyremedlem for
den tida han eller ho er medlem av kommunerådet.

5.3 Nærmare om forsøket med byrådsdanningar
Reglementet for forsøket med byrådsdanningar i Oslo kommune blei fastsett av Oslo
bystyre 27. november 2002 med heimel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig
forvaltning § 5 andre ledd. Reglementet blei stadfesta av Kommunal- og
regionaldepartementet 19. desember 2002 med heimel i forsøkslova § 5 første ledd, jf.
kgl.res. av 11. desember 1992 nr. 1050.
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Reglane i forskrifta omhandlar ei ny ordning for byrådsskifte i Oslo kommune — innanfor
eit eksisterande parlamentarisk styringssystem.

Når den parlamentariske situasjonen i bystyret tilseier det, har ordføraren ifølgje forskrifta
på vegner av bystyret plikt til å gi ein byrådsleiarkandidat i oppdrag å danne nytt byråd.
Ordføraren peiker ut den byrådsleiarkandidaten han eller ho etter politiske sonderingar
trur kan samle størst oppslutning i bystyret for byrådet sitt.

Skjer eit byrådsskifte som følgje av eit kommunestyreval, skal den personen som til kvar
tid formelt sit med ordførarvervet, ha oppdraget.

Når det gjeld konstitueringa av byrådet, følgjer det av forskrifta at den utpeikte
byrådsleiarkandidaten sjølv set saman leiarkollegiet sitt, og at det nye byrådet konstituerer
seg sjølv.

Byrådsleiaren kan sjølv når som helst skifte ut medlemmer av byrådet og bestemme
korleis byrådet skal vere sett saman.

Forskrifta presiserer at dei alminnelege reglane for kven som kan stille til val, i
kommunelova § 14, gjeld tilsvarande for kva personar som kan ha byrådsverv.

Byrådet sender melding til bystyret om samansetninga av byrådet straks det har
konstituert seg, og straks det har skjedd endringar i samansetninga av byrådet.

Medan funksjonstida for byrådet etter § 19 følgjer kommunestyreperioden, er
funksjonstida for byrådet etter forsøksordninga uavhengig av valperioden. Ved skifte av
byråd blir byrådet som fråtrer, sitjande inntil eit nytt byråd har konstituert seg.

Eit forslag om at byrådet skal fråtre, må setjast fram i bystyremøte. Forslaget skal
handsamast i neste bystyremøte med mindre to tredjedelar av dei som er på møtet, krev
avrøysting straks. Dersom byrådet fråtrer, skal det gi beskjed i bystyremøte.

Ein medlem av byrådet fråtrer — bortsett frå i tilfelle som er nemnde i § 2-2 andre ledd i
forskrifta — etter vedtak eller etter eige ønske. Dersom byrådsleiaren fråtrer, skal heile
byrådet fråtre.

Forskrifta erstattar kommunelova § 19 nr. 3 og nr. 4, og § 19 nr. 6 om val av byråd og
byrådar gjeld ikkje i forsøket.

5.4 Evalueringa av forsøket med byrådsdanningar
Forsøket med nye reglar for byrådsdanningar i Oslo blei, etter initiativ frå Oslo kommune,
evaluert av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). NIBR la i april 2008 fram
rapporten «Innsetting eller utpeking? Evaluering av forsøk med nye regler for
byrådsdannelser i Oslo» (NIBR-rapport 2008:10).

Rapporten blir innleia med eit teoretisk bakteppe i form av ein diskusjon om tilhøve
knytte til maktfordeling, parlamentarisme og byrådsdanning. Rapporten gjer vidare greie
for kva effektar forsøksordninga med utpeiking har hatt.

Rapporten peiker på at ordførarrolla har blitt tydelegare, og at ordføraren potensielt får
meir makt. I samandraget heiter det:

Mens ordføreren under systemet med innsettingsvedtak ivaretok en forholdsvis passiv
rolle som leder av bystyrets forhandlinger, innebærer dagens forsøksordning med
utpeking — at ordføreren aktivt skal søke frem til kandidater som ledere av byrådet.
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Evalueringen viser at informantene er enige om at ordføreren har fått en tydeligere og
potensielt mer innflytelsesrik rolle gjennom utpekingsforsøket, selv om de er usikre på
hvor mye makt dette innebærer. Særlig gjelder dette ved uavklarte parlamentariske
situasjoner, dvs, i en krisesituasjon. Derfor er det også  særdeles  viktig at ordføreren
etablerer god kontakt med gruppeledere og bystyret som sådan i de øvrige deler av
ordførergjerningen. Viktigheten av at ordføreren opptrer upolitisk i rollen framheves også.

Vidare gjer rapporten greie for diskusjonen om korleis ein skal definere ein
parlamentarisk situasjon. I samandraget heiter det:

Et spørsmål det imidlertid er mer uenighet om er definisjonen av en parlamentarisk
situasjon. Når bør eller kan ordføreren gripe inn for å sondere om det finnes alternative
byrådsalternativer? Kan andre situasjoner enn mistillitsforslag, kabinettspørsmål og endret
politisk sammensetning av bystyret forstås som en parlamentarisk situasjon? I
evalueringen knyttes dette særlig til situasjoner med større endringer i byrådets
sammensetning som da byrådet Lae ble endret i 2003, samt spørsmålet om ordfører bør gå
en rutinemessig sonderingsrunde etter valg. Det stilles spørsmål ved om begrepet
parlamentarisk situasjon bør defineres nærmere i vedtektene. I likhet med våre informanter
er vi  svært  tvilende til om det er et slikt behov eller om det vil  være  en hensiktsmessig  vei
å gå i en eventuell videreutvikling av dagens ordning. Til syvende og sist vil det være
byrådsleder som avgjør når en parlamentarisk situasjon har oppstått. Dersom ordføreren
engasjerer seg før det er avklart at byrådet går av, vil hans rolle lett kunne bli oppfattet
som politisk.

Rapporten viser også til at byrådsleiarrolla er blitt noko meir sjølvstendig, men at
personlege eigenskapar og politiske konstellasjonar i bystyret kan vere viktigare for
tilhøvet mellom bystyre og byråd enn sjølve ordninga med utpeiking. I samandraget står
det:

Med utpekingsordningen kan byrådslederkandidaten/ byrådsleder sies å få en sterkere og
mer selvstendig rolle, både i valget av byrådsmedlemmer og ved etablering av byrådet, og
ved eventuelle skifter av enkeltpersoner i byrådet.

Informantene er enige om at byrådslederen har fått en noe mer selvstendig rolle gjennom
utpekingsordningen. Men det er høyst usikkert hvor mye ordningen betyr i forhold til
personlige egenskaper, erfaring og tillit. Antakelig har disse egenskapene vesentlig mer
effekt enn de tidligere reglene som til en hver tid finnes for byrådsdannelser. Det er
enighet om at utpekingsordningen kanskje på kort sikt medfører at byrådslederen og
byrådet fremstår som mer autonomt i forhold til bystyret, og en bør selvsagt være
oppmerksom på eventuelt uheldige effekter av slik utvikling, men på sikt vil de
grunnleggende politiske konstellasjonene i bystyret være det helt avgjørende for forholdet
mellom byråd og bystyre.

Rapporten framhevar også at ein med utpeikingsordninga enno må rekne med ei viss
samanblanding av bystyrekonstituering og byrådsdanning. NIBR skriv:

I debattene forut for utpekingsforsøket var sammenveving av bystyrekonstituering og
byrådsdannelse et sentralt tema. Dette fikk også stor oppmerksomhet i evalueringen. Rent
praktisk innebærer en slik sammenveving at utpeking av byrådsleder og dannelse av byråd
knyttes opp mot prosessen med å fordele andre kommunale verv, som ordfører,
varaordfører og komitèlederverv.

Evalueringen viser at en viss sammenblanding av prosessen rundt bystyrekonstituering og
byrådsdannelse/vurderinger av effekter for et sittende byråds parlamentariske fremtid kan
være vanskelig å unngå, uansett regler for byrådsdannelse. En bør imidlertid være
oppmerksom på faren for at denne sammenvevingen kan uthule den ønskede
rollefordelingen mellom ordfører og byrådsleder, og konsekvensene av at fordelingen av
verv i bystyret bindes opp i bystyreperioden, uavhengig av byrådets skjebne.
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Erfaringane frå forsøksordninga reiser også spørsmål om det er behov for debatt om
tiltredingserklæring og reglar for fordeling av ordførar- og varaordførarverv. I
oppsummeringa heiter det:

På bakgrunn av diskusjonen (...) spør mange av våre informanter om det i dagens bystyre
finnes gode nok arenaer for mer prinsipiell politisk debatt om hva byrådet står for, samt
hvordan det kan kompenseres for noen av de uheldige effektene som sammenveving av
bystyrekonstituering og byrådsdannelse oppleves å gi.

Mange er enige om at verken dagens debatt om byens tilstand eller budsjettforhandlingen
bidrar på en god nok måte til prinsipielle diskusjoner om byrådets overordnede politiske
program. Mange ønsker seg en formell «trontaledebatt»/byrådserklæringsdebatt.

Når det gjelder sammenvevingsproblematikken kan et forslag om å se hen til Stortinget; til
prinsippet og praksisen med at det største posisjonspartiet tildeles ordføreren, mens det
største opposisjonspartiet tildeles varaordførervervet, være et alternativ. (...) en slik
løsning kan bidra til å imøtekomme noen av opposisjonens behov når ordførerens
utpekingsrolle blir utløst, i sær når en står ovenfor parlamentariske krisesituasjoner hvor
posisjon og opposisjon er uenig om tolkingen av situasjonen.

Rapporten vurderer vidare om utpeikingsordninga verkar inn på korleis partia voterer. I
samandraget av rapporten heiter det:

Noe av hensikten med å innføre en ny prosedyre for etablering av byråd var å bidra til å
skape et grunnlag for klarere skille mellom posisjon og opposisjon i kommunepolitikken.
Det kan imidlertid argumenteres for at utpekingsprosedyren også kan gjøre partienes
standpunkt i forhold til byrådet mindre synlig, fordi det ikke skjer en eksplisitt
avstemming over byrådet.

For å se nærmere på disse spørsmålene er det i evalueringen gjennomført en analyse av
voteringene i Oslo bystyre i 2006 sammenlignet med tilsvarende data fra 1991 og 1997, i
tillegg til intervjumaterialet. Det er imidlertid ikke enkelt å slutte noe sikkert om
utpekingsforsøkets betydning for partienes voteringsatferd på bakgrunn av denne
analysen. I hovedsak ser forskjellene mellom 1991, 1997 og 2006 ut til å kunne forklares
med forskjellige partikonstellasjoner i byrådet og bystyret på de ulike tidspunktene. Men
ved at utpekingsforsøket gir noen andre rammebetingelser for aktørenes atferd i bystyret
enn det man hadde under innsettingsordningen, kan dette ha gitt partiene noe større frihet
til å markere sine primære standpunkter til konkrete politiske saker.

Til slutt i rapporten blir det drøfta om ordninga med utpeiking bidreg til ei meir «robust»
parlamentarisk styringsform. Om dette skriv NIBR:

I et innlegg i forbindelse med 20-årsmarkeringen av den parlamentariske styringsmodellen
i 2006 argumenterte byrådsleder Lae for at utpekingsordningen hadde bidratt til å utvikle
et mer robust parlamentarisk system. (...).

Oppsummeringsvis kan en kanskje si at politikkens tyngdelover og den parlamentariske
kulturen alt i alt er viktigere enn de regler som til en hver tid måtte gjelde for
byrådsdannelser. Likevel er vi langt på vei tilbøyelig til å konkludere med at
utpekingsordningen har bidratt til å gjøre den parlamentariske styringsmodellen i Oslo mer
robust, her forstått som muligheten til å få etablert et stabilt og styringsdyktig byråd.

Evalueringen viser at gitt dagens mandatfordeling i Oslo bystyre, så vil
utpekingsordningen nokså utvilsomt være bedre egnet til å skape parlamentarisk stabilitet
og forutsigbarhet enn ordningen med innsettingsvedtak. Dette er en situasjon som
opposisjonen tidvis kan tjene på. I tillegg har bevissthet rundt ordførerens rolle og
sammenhengen mellom byrådsdannelser og konstituering av bystyret økt som følge av
forsøket. Og sist, men ikke minst, har en fått en modell som i større grad enn tidligere
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rendyrker den parlamentariske logikken og som sådan er blitt enda bedre tilpasset den
nasjona/e parlamentariske modellen i Norge.

5.5 Vurderingar og forslag frå departementet
Bør det innførast ei føresegn om at ordføraren på vegner av kommunestyret pliktar å gi ein
kommunerådsleiarkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd?

Departementet viser til at kjernen i den kommunale parlamentarismen er at det øvste
administrative leiaransvaret er lagt til eit politisk valt organ, eit kommuneråd som fungerer
som «kommuneregjering», jf. kommunelova § 19 nr. 1. Dette organet er parlamentarisk
ansvarleg overfor kommunestyret. Som følgje av det er kommunestyret framleis det øvste
organet i kommunen. Departementet viser til at ei eventuell innføring av ei alternativ ordning
for danning av kommuneråd ikkje får innverknad på prinsippet om at kommunestyret har
status som det øvste organet i kommunen.

Etter kommunelova § 19 nr. 3 blir kommunerådet valt av kommunestyret sjølv ved
fleirtalsval. Uttrykket «selv» i lova inneber at val av medlemmer til kommunerådet ikkje kan
delegerast. Føresegna i § 19 nr. 4 regulerer sjølve valet av rådet. Det skal røystast over forslag
til råd samla, ikkje over forslag til enkeltmedlemmer, og det skal gå fram av forslaget kven
som er leiar, og kven som er nestleiar. Når ein medlem fråtrer, skal det veljast ein ny medlem
etter forslag frå rådet. Dersom leiaren fråtrer, skal det veljast nytt råd. Spørsmålet som reiser
seg, er om det er behov for ein alternativ framgangsmåte for å danne kommuneråd. I så fall
må ein ta stilling til korleis ei slik ordning skal etablerast.

Departementet legg til grunn at forsøket i Oslo kommune med å peike ut byråd har gitt eit
godt grunnlag for å vurdere om og eventuelt på kva måte ein kan lovfeste ei alternativ ordning
for å etablere kommuneråd. Det viser i den samanhengen til at forsøket i Oslo har vart sidan
2003, og at ordninga med å peike ut byråd er grundig evaluert  (NIBR  2007).

Når det gjeld ønsket om å tilpasse reglane for kommunal parlamentarisme til den
nasjonale parlamentariske ordninga, viser departementet til at funksjonen til eit
kommuneråd ikkje er heilt samanfallande med den funksjonen regjeringa har på nasjonalt
nivå. Departementet viser i den samanhengen til at eit kommuneråd ikkje vil ha utøvande
makt på same måte som regjeringa etter Grunnloven har på statleg nivå. Etter ordlyden i
kommunelova vil eit kommuneråd berre ha plikt til å setje i verk vedtak og sørgje for ei
forsvarleg saksførebuing. Rådet har i utgangspunktet inga anna avgjerdsmakt enn den som
følgjer av ansvaret som leiar for administrasjonen. Om kommunerådet skal utøve makt, til
dømes gjere enkeltvedtak, oppnemne styre og liknande, må kommunestyret delegere
avgjerdsmakt til rådet.

Noko som kan tale mot innføring av eit alternativ til dagens ordning, er det formelle
argumentet om at kommunestyret sjølv bør velje rådet, fordi rådet får kompetansen sin frå
kommunestyret. Ser ein saka i denne samanhengen, kan det hevdast at det er unaturleg at
andre enn kommunestyret sjølv vel rådet.

Departementet viser likevel til at kommunerådet i alle høve vil vere avhengig av tillit frå
kommunestyret, uavhengig av om rådet blir valt, eller om leiaren av rådet blir peikt ut av
ein ordførar. Ei ordning der ein ordførar etter sonderingar peiker ut den som skal danne
kommuneråd, trur vi derfor vil kunne fungere like godt, all den tid eit råd som ikkje har
tillit i kommunestyret, ikkje vil kunne halde fram. Departementet viser i den samanhengen
til at det ikkje er eit krav om tillitsvotum frå kommunestyret ved val av råd. Dette kjem til
uttrykk ved at medlemmene kan røyste blankt ved valet. Høvet til å røyste blankt er basert
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på at det skal vere mogleg å kome fram til smidige prosessar for etablering av nytt
kommuneråd. Avrøystinga vil først og fremst synleggjere kva som er det parlamentariske
grunnlaget for det rådet som er valt. På den andre sida kan ein spørje om det burde vere
nødvendig med eit formelt val for å få brakt dette på det reine.

Det er ikkje eit mål i seg sjølv at parlamentarismen på kommunalt nivå i størst mogleg
grad skal vere lik parlamentarismen på nasjonalt nivå. Likevel forstår departementet at
enkelte kommunar ser det som føremålstenleg å etablere eit system som i størst mogleg
grad avspeglar parlamentarismen på nasjonalt nivå. Dei parlamentariske prinsippa på
nasjonalt nivå er velprøvde og betre kjende for folk enn ordningar som spesifikt knyter
seg til den kommunale parlamentarismen. Desse omsyna kan tilseie at det bør opnast for
ei alternativ ordning for danning av kommuneråd. Evalueringa i Oslo kommune viser at
ein ved utpeikingsordninga har fått ein modell som i større grad enn tidlegare reindyrkar
parlamentarismen i seg sjølv, og at ordninga framstår som meir parallell med den
nasjonale parlamentariske modellen.

Departementet viser også til at evalueringa av ordninga i Oslo har vist at
utpeikingsordninga har vore med på å gjere den parlamentariske styringsmodellen i Oslo
meir robust, dvs, gjort det lettare å få etablert eit stabilt og styringsdyktig byråd.

I forsøket i Oslo kommune var det også eit ønske om å klargjere og styrkje ordførarrolla
gjennom å gi ordføraren oppgåver som liknar den stortingspresidenten har i samband med
regjeringsskifte. Evalueringa av ordninga i Oslo viser at medvitet om ordførarrolla og
samanhengane mellom byrådsdanningar og konstituering av bystyret har auka som følgje
av forsøket. Departementet meiner at dette også kan tale for å etablere eit alternativ til
dagens ordning. Departementet vil likevel streke under at lovføresegna må utformast slik
at det er ordføraren på vegner av kommunestyret som peiker ut kva
kommunerådsleiarkandidat som skal få i oppdrag å danne kommuneråd, dvs, at
kommunestyret ikkje blir fråteke instruksjonsmakta si. I motsett fall vil ein stå overfor ein
situasjon som grip inn i dei fundamentale reglane om funksjons- og kompetansedeling
mellom kommunestyre og ordførar, jf. kommunelova kap. 2. Følgjeleg kan ein ikkje
bestemme at ordføraren skal ha denne makta aleine, det må gå fram av lovteksten at
kommunestyret framleis sit med instruksjonsmakta si.

Departementet meiner at det er viktig at det er klare roller når det skal etablerast
kommuneråd, og legg til grunn at ordninga som blir nytta, kan bidra til å sikre stabil
politisk styring. Departementet meiner at ordninga med utpeiking, slik ho blir praktisert i
Oslo, tek vare på desse omsyna, og viser til oppsummeringa i Oslo kommune (byrådsak
118 av 5. juni 2008), som i all hovudsak sluttar seg til vurderinga til NIBR, som er
gjengitt tidlegare (s. 16). Departementet viser til at måten kommuneråd blir oppretta på,
bør vekkje tillit hos veljarane og hos politikarane i kommunane. Korleis ein best tek vare
på desse omsyna, kan variere frå kommune til kommune. Ei ordning som passar for ein
kommune, treng ikkje passe like godt for andre. Slik departementet vurderer saka, ser
forslaget om utpeiking av kommuneråd ut til å vareta omsyna bak reglane om danning av
kommuneråd på ein like god måte som i gjeldande rett. Departementet finn heller ikkje
grunn til å oppheve ordninga slik vi kjenner henne i dag, all den tid ordninga med val av
kommuneråd ser ut til å vere godt innarbeidd i mellom anna fylkeskommunane.
Departementet meiner derfor at lovverket bør opne for å danne kommuneråd etter
alternative ordningar.

Departementet føreslår på denne bakgrunnen at kommunestyre kan vedta ei ordning som
gir ordføraren rett og plikt til å peike ut kommunerådsleiaren. Departementet føreslår at
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utpeikingsordninga blir eit alternativ til den gjeldande ordninga, ved at det blir teke inn ei
ny lovføresegn i kommunelova.

Nærmare om innhaldet i ei alternativ ordning for å danne kommuneråd

Departementet meiner at det er mest føremålstenleg at det blir teke inn ei eiga føresegn i
kommunelova § 18, som har føresegner om innføring og oppheving av kommunal
parlamentarisme.

I forslaget som ligg føre, er det kommunestyret sjølv som avgjer om danninga av
kommuneråd skal skje ved val, jf. gjeldande § 19 i kommunelova, eller etter dei nye
føresegnene om utpeiking av ein kommunerådsleiar, som igjen set saman kollegiet sitt.
Departementet presiserer at dette inneber at ein må følgje alle reglane for den ordninga ein
har valt å følgje, og at ein kommune ikkje kan følgje enkeltreglar frå dei ulike
føresegnene. Ein kommune som har bestemt seg for å danne kommuneråd etter den nye
§ 19 a som er føreslått, kan når som helst bestemme at danning av kommuneråd igjen skal
skje etter § 19, og omvendt. Departementet finn ikkje grunn til å lovfeste dette særskilt, all
den tid departementet meiner dette kan utleiast av den nye § 18 nr. 4 som er føreslått.

Departementet meiner at det kan vere føremålstenleg å lovfeste tilsvarande foresegner
som §§ 2-1, 2-2, 2-3 og 2-4 i den gjeldande forskrifta om vedtekter for byrådsdanningar i
Oslo kommune. Det vil innebere at når den parlamentariske situasjonen i kommunestyret
tilseier det, har ordføraren på vegner av kommunestyret plikt til å gi ein
kommunerådskandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd. Ordføraren peiker ut den
kandidaten som ordføraren etter politiske sonderingar meiner kan samle størst oppslutning i
kommunestyret for kommunerådet sitt.

Departementet viser til at det i evalueringa frå Oslo kommune er reist spørsmål om det bør
definerast nærmare i regelverket kva ein parlamentarisk situasjon er, dvs, spørsmålet om i kva
tilfelle ordføraren bør gripe inn for å sondere om det finst andre kommunerådsalternativ.
Departementet meiner det ikkje er nødvendig å lovfeste kva som er å rekne som ein
parlamentarisk situasjon, all den tid det til sjuande og sist vil vere ordføraren som avgjer når
ein slik situasjon har oppstått. I mange tilfelle vil også kommunestyret/
kommunestyremedlemmer engasjere seg, noko som vil bidra til ei nødvendig avklaring.

Det har i denne samanhengen også vore reist spørsmål om ordføraren bør gjere ein
rutinemessig sonderingsrunde etter val. Departementet meiner at det ikkje er nødvendig å
lovfeste ein slik regel, og viser også til at det kan vere vanskeleg om ordføraren engasjerer seg
politisk før det er avklart om kommunerådet går av, da rolla hans lett ville kunne bli oppfatta
som politisk.

Er skifte av kommuneråd følgje av eit kommunestyreval, meiner departementet at det er den
personen som til kvar tid formelt har ordførarvervet som skal ha oppdraget. Årsaka er at det
kan vere uheldig om det oppstår tvil om det er den avtroppande eller påtroppande ordføraren
som skal stå for utpeikinga. Ved å vise til at det er den til kvar tid sitjande ordføraren som skal
ha denne oppgåva, blir ein eventuell tvil rydda av vegen.

Vi føreslår at kandidaten som er utpeikt, sjølv set saman kollegiet sitt, og at det nye
kommunerådet konstituerer seg sjølv. Vidare føreslår vi at leiaren av rådet når som helst kan
skifte ut medlemmer av rådet, og bestemme korleis rådet skal vere sett saman.

Vidare føreslår vi at kommunerådet skal sende melding til kommunestyret om samansetninga
av rådet straks det har konstituert seg, og straks det har skjedd endringar i samansetninga av
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det. Vidare inneber ordninga at funksjonstida til kommunerådet vil vere uavhengig av
valperioden for kommunestyret.

Ved skifte av kommuneråd inneber forslaget at rådet som fråtrer, blir sitjande inntil eit nytt
råd har konstituert seg. Eit forslag om at rådet skal fråtre, må setjast fram i
kommunestyremøte. Det er lagt til grunn at forslaget skal handsamast i neste
kommunestyremøte, med mindre to tredjedelar av dei som er på møtet, krev avrøysting straks.
Rådet skal gi beskjed i kommunestyremøte om at det fråtrer. Ein medlem av rådet fråtrer når
leiaren av rådet bestemmer det, etter vedtak eller etter eige ønske. Dersom rådsleiaren fråtrer,
skal heile rådet fråtre.

Departementet meiner at det ikkje er nødvendig å presisere at dei alminnelege reglane for å
bli vald i kommunelova § 14 skal brukast tilsvarande for kva personar som kan ha verv i
kommunerådet, all den tid dette følgjer direkte av lova sjølv. Føresegnene om kjønnsmessig
balanse i § 38 a nr. 3 første og andre punktum vil bli brukte, ved at § 19 a får ei tilsvarande
føresegn om dette som i § 19.

6 Økonomiske og administrative konsekvensar

Departementet meiner at forslaget om kvaliflsert fleirtal for å endre medlemstalet i
kommunestyre ikkje får administrative og økonomiske konsekvensar av noko særleg omfang.
Departementet ser likevel at for kommunar som ønskjer å redusere ressursbruken sin ved å
redusere talet på kommunestyrerepresentantar, vil forslaget kunne ha indirekte økonomiske
konsekvensar, da det blir vanskelegare å setje i verk ein slik reduksjon.

Handsaming av delegasjonsreglement og innstillingsrett inneber eit visst administrativt
arbeid, men har ikkje store administrative og økonomiske konsekvensar. Prosessar av denne
typen må ein dessutan tru ligg i kjernen av det ein kan vente at kommunestyret som folkevalt
organ gjennomfører.

Forslaget om ei alternativ utpeikingsordning fører heller ikkje med seg administrative og
økonomiske konsekvensar. Forslaget inneber ingen nye materielle plikter for kommunane,
men er berre ein frivillig, alternativ framgangsmåte ved val av kommuneråd.

Dersom forslaga fører med seg auka utgifter for dei enkelte kommunane, må dei dekkjast av
det gjeldande budsjettet.

7  Lovforslag

§ 7 nr. 3 skal lyde:

3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31.
desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.  Slikt
vedtak må treffes med minst 2/3 av de stemmer som avgis.

Ny § 18 nr. 4 skal lyde:
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4. Kommunestyret og ftlkestinget avgjør selv om dannelse av kommuneråd eller
fylkesråd skal skje etter § 19 eller etter § 19 a.

Ny § 19 a skal lyde:

§ 19 a  Utpeking

1. Når den parlamentariske situasjonen i kommunestyret eller fidkestinget tilsier det, har
ordføreren eller ftlkesordføreren på kommunestyrets eller ftlkestingets vegne plikt til å gi en
kommunerådskandidat eller fidkesrådskandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd eller
.filkesråd. Den kandidaten som ordføreren eller ftlkesordføreren etter politiske sonderinger
antar kan samle størst oppslutning i kommunestyret eller ftlkestinget for sitt kommuneråd
eller frlkesråd, skal utpekes.

2. Er skifie av kommuneråd eller ftlkesråd følge av et kommunestyrevalg eller
ftlkestingsvalg, skal den person som til enhver tid formelt innehar ordførervervet eller
ftlkesordførervervet ha oppdraget som følger av nr. 1.

3. Den utpekte kandidaten setter selv sammen sitt kollegium, og det nye kommunerådet
eller ftlkesrådet konstituerer seg selv. Bestemmelsene om kjønnsmessig balanse i § 38 a nr. 3
første og andre punktum gjelder tilsvarende. Lederen av kommunerådet eller fidkesrådet kan
selv når som helst skifte ut medlemmer av rådet, og bestemme rådets sammensetning.

4. Kommunerådet ogftlkesrådet sender melding til kommunestyret eller .filkestinget om
rådets sammensetning straks det har konstituert seg, og straks det har skjedd endringer i
rådets sammensetning.

5. Funksjonstiden til kommunerådet eller ftlkesrådet er uavhengig av kommunestyrets og
ftlkestingets valgperiode.

6. Ved slafte av kommuneråd og ftlkesråd blir fratredende råd sittende inntil nytt råd har
konstituert seg.

7. Et forslag om at rådet skal fratre må fremsettes i kommunestyremøte eller
fidkestingsmøte. Forslaget skal behandles i neste kommunestyremøte eller ftlkestingsmøte
med mindre 2/3 av de møtende krever umiddelbar avstemning. Meddelelse fra rådet om
fratreden skal skje i kommunestyremøte eller ftlkestingsmøte.

8. Et medlem av rådet fratrer, foruten i tilfeller nevnt i nr. 3 i denne paragrafen, etter
vedtak eller etter eget ønske. Dersom rådslederen fratrer, skal hele rådet fratre.

§ 39 nr. 2 skal lyde:

Kommunestyret og ftlkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av
avgjørelsesmyndighet innen 1. juli året etter at kommunestyret og ftlkestinget ble konstituert.
Sist vedtatte reglement gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.

Nåværende § 39 nr. 2 blir ny nr. 4

Ny § 39 nr. 3 skal lyde:
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Vedtak i folkevalgte organer treffes på grunnlag av innstilling fra organets leder eller
annet folkevalgt organ, slik dette er vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret og ftlkestinget
kan selv vedta at administrasjonssjefen i stedet skal avgi innstilling.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/2072-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 160/2010 18.11.2010
Kommunestyret 15.12.2010

Søknad om fritak fra politisk verv - Ann-Wibeke Porsanger

Rådmannens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i kommunelovens § 15-1 innvilges Ann-Wibeke Porsanger fritak fra følgende

politisk verv for resten av valgperioden 2007-2011:
- 4. varamedlem i kommunestyret for Venstre og uavhengige 

2. Venstre og uavhengiges varamedlemsliste i kommunestyret justeres med opprykk. Saken 
oversendes valgstyret for nytt valgoppgjør for supplering av varamedlemslista. 

Saksopplysninger
Ann-Wibeke Porsanger, Venstre og uavhengige, søker i e-post av 04.11.2010 om fritak fra sitt 
politiske verv som 4. varamedlem i kommunestyret for resten av valgperioden. Søknaden er 
begrunnet med flytting til Alta. 

Kommuneloven § 15-1:
”Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller
fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid
utflyttingen varer”.

Venstre og uavhengige har slik sammensetning i kommunestyret: 
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Vurder
ing
Ut fra kommunelovens § 15-1 er det et krav om bosetting i kommunen. I henhold til
kommunelovens § 15-1 har derfor Ann-Wibeke Porsanger krav på fritak når hun flytter fra 
kommunen og er dermed ikke lengre valgbar.

Venstre og uavhengige 
Medlem                                    Varamedlem
1. Fred Roald Johnsen 
2. Per Andreas Holm 

1. Aina Jessen 
2. Gisle Pettersen 
3. Hans Terje Johnsen 
4. Ann-Wibeke M Porsanger 
5. Aleksander Lyngberg (midl. t.o.m 31.07.2011) 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 35/45

Arkivsaksnr: 2010/1959-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 161/2010 18.11.2010

Stine Marie Jelti - Primærnæringsfond 2010 - søknad om støtte til kjøp av 
rekrutteringskvote

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om støtte til kjøp av rekrutteringskvote innvilges med kr. 138 400,-. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er ung og har startet som melkeprodusent med rekrutteringskvote i 2010. Hun har ikke 
mottatt tilskudd til kjøp av melkekvote. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” Finnmark Fylkeskommune har ikke satt av midler til 
tilskudd til kjøp av statlige rekrutteringskvoter i 2010.  

Saksopplysninger
Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Stine Marie Jelti søker om støtte til kjøp av 150 000 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:

Gnr./Bnr. 35/45
Eget areal 133
Leid areal
Sum areal 133
Kyr 12

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2005
Kjøp av gård 33 000

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Søker er ung og har startet som melkeprodusent med rekrutteringskvote i 2010. Hun har ikke 
mottatt tilskudd til kjøp av melkekvote fra før. I formål for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker 
verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har ikke satt av midler til tilskudd til kjøp av statlige 
rekrutteringskvoter i 2010.  I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er 
å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 18/5

Arkivsaksnr: 2010/865-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 162/2010 18.11.2010

Laila K. H og Trond Berntsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond til 
nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden avslås.

Begrunnelse: Det er søkt om mer enn 40 daa i løpet av en 5 års periode.

Saksopplysninger
I KST sak 49/2010 ble bl.a. følgende vedtatt: ”Budsjettregulering - Bevilgning til 
primærnæringsfondet. Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”

Laila Kristin Hagalid Berntsen og Trond Berntsen søker om tilskudd på kr. 19 500,- til nydyrking av 
eiendommen gnr 18 bnr 5 på til sammen 19,5 daa i ”hjemmeskogen”. 

Opplysninger om gården:

Gnr/bnr 2025-18/5
Eget areal 357
Leid areal 189
sum areal 546
kyr 30

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2005 2006

Melkekvote 18 075
Nydyrking og livdyr med mer 135 000
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Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og 
gjødsel første år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides 
på nytt for å kunne høstes maskinelt.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder 
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Vurdering
Søker oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. 

Arealet avgrenses til 40 daa etter retningslinjenes særbestemmelser for tilskudd til jordbruk der det står at 
”det ikke gis tilskudd utover 40daa pr bruk i løpet av en 5-årsperiode”. 

Søker har i 2006 fått kr 8000 i støtte fra primærnæringsfondet for nydyrking av 20 daa. I retningslinjer 
for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan søker få tilskudd for 20daa i år, søker får innvilget 20 
dekar nydyrking i Holmskogen jf sak 2010/868.

Søknaden anbefales avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 18/5

Arkivsaksnr: 2010/866-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 163/2010 18.11.2010

Laila Kristin Hagalid Berntsen og Trond Berntsen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet 2010 til nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden avslås.

Begrunnelse: Det er søkt om mer enn 40 daa i løpet av en 5 års periode.

Saksopplysninger
I KST sak 49/2010 ble bl.a. følgende vedtatt: ”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet. 
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”

Laila Kristin Hagalid Berntsen og Trond Berntsen søker om tilskudd på kr. 19 500,- til nydyrking på
eiendommen gnr 18 bnr 5 på til sammen 16,5 daa på ”Fellesbeite”.

Opplysninger om gården:

Gnr/bnr 2025-18/5
Eget areal 357
Leid areal 189
sum areal 546
kyr 30

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2005 2006

Melkekvote 18 075
Nydyrking og livdyr med mer 135 000

Side 90



Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og 
gjødsel første år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides 
på nytt for å kunne høstes maskinelt.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder 
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Vurdering

Søker oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. 

Arealet avgrenses til 40 daa etter retningslinjenes særbestemmelser for tilskudd til jordbruk der det står at 
”det ikke gis tilskudd utover 40daa pr bruk i løpet av en 5-årsperiode”. 

Søker har i 2006 fått kr 8000 i støtte fra primærnæringsfondet for nydyrking av 20 daa. I retningslinjer 
for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan søker få tilskudd for 20daa i år, søker får innvilget 20 
dekar nydyrking i Holmskogen jf sak 2010/868.

Søknaden anbefales avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 18/5

Arkivsaksnr: 2010/868-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 164/2010 18.11.2010

Laila Kristin Hagalid Berntsen og Trond Berntsen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2010 til nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til nydyrking og grøfting.

1. Tilskudd inntil kr. 16 000,-
2. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger
Laila Kristin Hagalid Berntsen og Trond Berntsen søker om tilskudd på kr. 19 500,- til nydyrking på 
eiendommen gnr 18 bnr 5 på til sammen 20,3 daa på ”Holmskogen”. 

Opplysninger om gården:
Gnr/bnr 2025-18/5
Eget areal 357
Leid areal 189
sum areal 546
kyr 30

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:
2005 2006

Melkekvote 18 075
Nydyrking og livdyr med mer 135 000
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Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og 
gjødsel første år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides 
på nytt for å kunne høstes maskinelt.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder 
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Vurdering

Med begrunnelse i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond og gitte opplysninger 
innvilges tilskudd til nydyrking på kr. 16 000,-.  

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/87

Arkivsaksnr: 2010/960-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 165/2010 18.11.2010

Arvid Varsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2010 til nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til nydyrking.

1. Tilskudd inntil kr. 17 600
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr. 83 500,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger
Arvid Varsi søker om tilskudd på kr. 17 600,- til nydyrking på eiendommen gnr 7 bnr 146 på til sammen 
22 daa. De totale kostnadene for nydyrkingen er kr 83.500.-

Opplysninger om gården:

Gnr/bnr 2025- 7/87
Eget areal 233
Leid areal 436
sum areal 669
kyr 37

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2004 2005 2006 2009

Melkekvote 5 132 4 760 13 160 7 056
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Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og 
gjødsel første år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides 
på nytt for å kunne høstes maskinelt.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder 
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Vurdering
Med begrunnelse i retningslinjer for primærnæringsfondet og gitte opplysninger så innvilges tilskudd til 
nydyrking på kr. 17 600,-.  

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/199

Arkivsaksnr: 2010/1120-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 166/2010 18.11.2010

Návet Doallu - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2010 til nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til nydyrking.

1. Tilskudd inntil kr. 32 000,-
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr. 450 000,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger
I KST sak 49/2010 ble bl.a. følgende vedtatt: ”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet. 
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”

Návet Doallu søker om tilskudd til nydyrking på eiendom gnr 12 bnr 19,30 og 49. Arealets 
størrelse er 80 daa. De totale kostnadene på nydyrkingen er kr 450 000. Samdriften Návet 
Doallu drives av Tormod Nilsen, Harald Persen, Mari Trosten og Sven Andersen.

Opplysninger om samdriften:
Gnr/bnr 2025-12/199
Eget areal 0
Leid areal 1227
sum areal 1227
kyr 85

Návet Doallu fikk kr 2 500 til kjøp av buskap fra primærnæringsfondet i 2006.
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Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og 
gjødsel første år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides 
på nytt for å kunne høstes maskinelt.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder 
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Vurdering
Návet Doallu søker støtte til 80 daa nydyrking, etter retningslinjer for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond kan det ikke gis tilskudd utover 40 daa pr bruk i løpet av 5- års periode.

Med begrunnelse i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond og gitte opplysninger 
innvilges tilskudd til nydyrking av 40da inntil på kr. 32 000,-.  

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/101

Arkivsaksnr: 2010/2008-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 167/2010 18.11.2010

Per Andreas Holm - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2010 til 
nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til nydyrking.

1. Tilskudd inntil kr. 32 000,-
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr. 170 825,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger
I KST sak 49/2010 ble bl.a. følgende vedtatt: ”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet. 
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”

Per Andreas Holm søker tilskudd på kr. 80 455,- til nydyrking på eiendommen gnr 7 bnr 101 på til 
sammen 49-50daa. 

Opplysninger om gården:

Gnr/bnr 2025- 7/22
Eget areal 249
Leid areal 147
Sum areal 396
Kyr 20

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:
2001 2006 2009

Melkekvote 10 679 5 903
kjøp av gård og buskap 37 800
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Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og 
gjødsel første år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides 
på nytt for å kunne høstes maskinelt.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder 
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Vurdering

Med begrunnelse i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond og gitte opplysninger 
innvilges tilskudd til 40 daa nydyrking på kr. 32 000,-.  

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/90

Arkivsaksnr: 2010/2047-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 168/2010 18.11.2010

Piera Andersen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet 2010 til 
nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til nydyrking.

1. Tilskudd inntil kr. 32 000,-
2. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger
I KST sak 49/2010 ble bl.a. følgende vedtatt: ”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet. 
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”

Piera Andersen søker om tilskudd på kr. 32 000,- til nydyrking på eiendommen gnr 12 bnr 90 på til 
sammen 40 daa. Piera Andersen driver samdriften Smàvva Doallu med Britt Mari Andersen.

Opplysninger om gården: 
Gnr/bnr 2025- 12/90
Eget areal 302
Leid areal 0
Sum areal 302
Kyr 17

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:
1998 2006 2009

Melkekvote 7 256 7 849
Nydyrking 18 000
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Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og 
gjødsel første år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides 
på nytt for å kunne høstes maskinelt.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder 
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Vurdering

Med begrunnelse i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond og gitte opplysninger 
innvilges tilskudd til nydyrking på kr. 32 000,-.  

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/100

Arkivsaksnr: 2010/470-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 169/2010 18.11.2010

Markus Heiberg - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2010 til
nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til nydyrking.

1. Tilskudd inntil kr. 32 000,-
2. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger
I KST sak 49/2010 ble bl.a. følgende vedtatt: ”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet. 
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”

Markus Heiberg søker tilskudd på kr. 80 000,- til nydyrking på eiendommen gnr 12 bnr 1 fnr 15 på til 
sammen 100daa. 

Opplysninger om gården:

Gnr/bnr
2025-
12/100

Eget areal 276
Leid areal 172
Sum areal 448
Kyr 19
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Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2001 2009

Melkekvote 6 544
kjøp av gård og buskap 64 000

Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og 
gjødsel første år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides 
på nytt for å kunne høstes maskinelt.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder 
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Vurdering

Med begrunnelse i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond og gitte opplysninger 
innvilges tilskudd til nydyrking på kr. 32 000,-.  

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 40/08

Arkivsaksnr: 2010/1499-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 170/2010 18.11.2010

Stig Arve Eriksen - Primærnæringsfond 2010 - søknad om tilskudd til kjøp 
av melkekvoter

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Stig Arve Eriksen søker om støtte til kjøp av 12 222 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:

Gnr./Bnr. 2025-40/8
Eget areal 397
Leid areal 435
Sum areal 832
Kyr 24

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2001 2003 2005 2006
Melkekvote 2202 11180
Melkekvote og livdyr
Kjøp av eiendom og buskap 100 300

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder Terese Nyborg

landbruksrådgiver
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/5

Arkivsaksnr: 2010/2018-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 171/2010 18.11.2010

Else og Ulf Ballo - Primærnæringsfond 2010 - søknad om tilskudd til kjøp av 
melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger

Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Else og Ulf Ballo søker om støtte til kjøp av 17 280 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:

Gnr./Bnr. 2025-15/5
Eget areal 214
Leid areal 104
Sum areal 318
Kyr 0

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2003 2005 2006 2009
Melkekvote 5223 4815 14956 6721
Livdyr
Kjøp av gård el lign.

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 17/68

Arkivsaksnr: 2010/2019-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 172/2010 18.11.2010

Trygve Ballo - Primærnæringsfond 2010 - søknad om støtte til kjøp av 
melkekvoter

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger

Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Trygve Ballo søker om støtte til kjøp av 17 500 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:

Gnr./Bnr. 2025-17/68
Eget areal 207
Leid areal 198
Sum areal 405
Kyr 0

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2003 2005 2006 2009
Melkekvote 2148 12612 5814
Livdyr 8536
Kjøp av eiendom

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 35/58

Arkivsaksnr: 2010/1958-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 173/2010 18.11.2010

Marie Jelti - Primærnæringsfond 2010 - søknad om tilskudd til kjøp av 
melkekvoter

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Marie Jelti søker om støtte til kjøp av 17 751 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:

Eget areal 275
Leid areal 448
Sum areal 723
Kyr 19

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

Marie Jelti
2001 2003 2005 2006 2009

Melkekvote 4 800 46 450 13 056 6 889
Krafforsyning 11 600

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 31/90

Arkivsaksnr: 2010/2017-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 174/2010 18.11.2010

Fred Johnsen - Primærnæringsfond 2010 - søknad om tilskudd til kjøp av 
melkekvote.

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger

Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Fred Johnsen søker om støtte til kjøp av 26 428 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:

Gnr./Bnr. 2025-31/90
Eget areal 408
Leid areal 480
Sum areal 888
Kyr 34

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2003 2005 2006 2009
Melkekvote 4070 8526 20499 9981
Melkekvote og livdyr
Kjøp av gård eller lignende
Tilskudd - tilleggsnæring 8640

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder Terese Nyborg

landbruksrådgiver
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 11/1

Arkivsaksnr: 2010/2048-3

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 175/2010 18.11.2010

Ottar Wigelius - søknad om støtte fra primærnæringsfond 2010 til kjøp av 
melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Ottar Wigelius søker om støtte til kjøp av 10 816 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:
Gnr/bnr 2025- 11/1/1
Eget areal 196
Leid areal 317
sum areal 513
kyr 26

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
1998 2003 2006 2009

Melkekvote 16 853 3 053
Kraftforsyning 18 900
nydyrking 13 920

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 18/5

Arkivsaksnr: 2010/1954-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 176/2010 18.11.2010

Laila K. H. Berntsen og Trond Berntsen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2010 til kjøp av melkekvote.

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Laila K. H. Berntsen og Trond Berntsen søker om støtte til kjøp av 20 993 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:
Gnr/bnr 2025- 18/5 
Eget areal 357
Leid areal 189
sum areal 546
kyr 30

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2005 2006

Melkekvote 18 074
Nydyrking/buskap 135 000 1 000

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/87

Arkivsaksnr: 2010/961-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 177/2010 18.11.2010

Arvid Varsi - Primærnæringsfond 2010 - søknad om tilskudd til kjøp av 
melkekvoter

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Arvid Varsi søker om støtte til kjøp av 22 156 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:

Gnr./Bnr. 2025-7/87
Eget areal 263
Leid areal 339
Sum areal 602
Kyr 28

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2004 2005 2006 2009
Melkekvote 5132 4760 29184 7056
Melkekvote og livdyr
Kjøp av gård eller lignende
Tilskudd - tilleggsnæring

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/88

Arkivsaksnr: 2010/1123-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 178/2010 18.11.2010

Harald Persen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2010 til kjøp av 
melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Harald Persen søker om støtte til kjøp av 15 661 liter melkekvote. Søker er medlem av 
samdriften Nàvet Doallu, opplysninger om leidearealer og dyr er antall som samdriften 
disponerer.

Opplysninger om gården:
Gnr/bnr 2025- 12/88 
Eget areal 235
Leid areal 1163
sum areal 1398
kyr 85

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2001 2005 2006 2009

Melkekvote 19 452 11 260 6 144
Kraftforsyning 17 800

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/90

Arkivsaksnr: 2010/2047-3

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 179/2010 18.11.2010

Piera Andersen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2010 til kjøp av 
melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Piera Andersen søker om støtte til kjøp av 10 000 liter melkekvote. Søker driver samdriften 
Smàvva Doallu med Britt Mari Andersen.

Opplysninger om gården:
Gnr/bnr 2025- 12/90
Eget areal 232
Leid areal 70
sum areal 302
kyr 17

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
1998 2002 2005 2006 2009

Melkekvote 1 092 7 256 7 849
Nydyrking 24 000 10 400

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/12

Arkivsaksnr: 2010/1121-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 180/2010 18.11.2010

Mari Trosten - Primærnæringsfond 2010 - søknad om tilskudd til kjøp av 
melkekvoter

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger

Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Mari Trosten søker om støtte til kjøp av 28 000 liter melkekvote.

Opplysninger om samdriften:

Gnr./Bnr. 2025-12/13
Eget areal 524
Leid areal 902
Sum areal 1426
Kyr 72

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2002 2003 2005 2006 2009
Melkekvote 10 853 4 910 21 848 10 541
Kjøp av gård 26 997

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/15

Arkivsaksnr: 2010/1122-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 181/2010 18.11.2010

Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2010 til kjøp av 
melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Tormod Nilsen søker om støtte til kjøp av 18 800 liter melkekvote. Tormod Nilsen er deltaker i 
samdriften Nàvet Doallu. Opplysninger om leid areal og dyr er tall som samdriften disponerer.

Opplysninger om gården:
Gnr/bnr 2025 – 12/15
Eget areal 241
Leid areal 1157
sum areal 1398
kyr 85

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2002 2003 2005 2006 2009

Melkekvote 5 428 2 030 14 030 7 295
Nydyrking 24 000

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/100

Arkivsaksnr: 2010/471-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 182/2010 18.11.2010

Markus Heiberg - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2010 til kjøp av 
melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Markus Heiberg søker om støtte til kjøp av 16 782 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:
Gnr/bnr 2025- 12/100
Eget areal 276
Leid areal 172
sum areal 448
kyr 19

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2001 2009

Melkekvote 6 544
Kjøp av gård 64 000

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/118

Arkivsaksnr: 2010/2040-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 183/2010 18.11.2010

Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen - Primærnæringsfond 2010 - søknad 
om kjøp av melkekvoter

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås. 

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. 

I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det 
fra før ikke finnes støtteordninger.” I dette tilfelle har Finnmark Fylkeskommune innvilget 
tilskudd til kjøp av statlige melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 2010. 

Saksopplysninger

Det er kommet inn 16 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. Det totale kvotekjøpet i 
Tana er på 415 794 liter. 

I KST sak 49/2010 ble bl.a følgende vedtatt:

”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet.
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”
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Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en 
samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker: 

1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Opplysninger om søker:

Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen søker om støtte til kjøp av 15 332 liter melkekvote.

Opplysninger om gården:

Gnr./Bnr. 2025-15/118
Eget areal 185
Leid areal 196
Sum areal 381
Kyr 19

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2005 2006 2009
Melkekvote 10969 6023
Kjøp av livdyr 10000
Kjøp av gård 99225
Tilskudd - tilleggsnæring

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Finnmark Fylkeskommune har innvilget tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr. 0,44,- pr. liter i 
2010. I fellesbestemmelsene for ordningen står: ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak 
hvor det fra før ikke finnes støtteordninger.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2009/2536-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 184/2010 18.11.2010

Bjørn Ståle Johnsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond til kjøp av 
eiendom

Rådmannens forslag til vedtak
Tana Kommune avslår søknad om tilskudd på kr 200 000 til kjøp av eiendom 

Begrunnelse: ikke prioritert.

Saksopplysninger
I KST sak 49/2010 ble bl.a. følgende vedtatt: ”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet. 
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”

Bjørn Ståle Johnsen søker tilskudd på kr. 200 000,- til kjøp av eiendom med gårdsnummer 35 
bruksnummer 39. Eiendommen er kjøpt sammen med Hedvig Elisabeth Aarvold for kr 1 350 
000. 

Opplysninger om gården:

Gnr/bnr 2025-35/37
Eget areal 186
Leid areal 317
sum areal 503
ammekyr 6
storfe 15
søyer 11

Gården 35/39 har 128 daa fulldyrket jord.
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Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2003 2009

Kjøp av eiendom 89 000 67 800

Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

2. Etableringstilskudd v/generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom

A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20 % av kjøpesummen. Øvre grense settes til 
kr. 200.000.-
B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd inntil 50 % av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr. 
200 000.-

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til kr. 300 000.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunktet for overtakelse av eiendommen.

Vurdering

Bjørn Ståle Johnsen har tidligere fått støtte på til sammen kr. 156 800 for kjøp av eiendom jf 
saker i 2003 og 2009. Søker eier og driver gården 35/37 fra tidligere, kjøp av naboeiendommen 
35/39 gir tilgang til mer fulldyrket areal samt driftsbygning.

KST har avsatt kr 300 000 til jordbruksformål, det er kommet inn totalt 19 søknader på over 1 
million kr. Bjørn Ståle Johnsens søknad om tilskudd til kjøp av eiendom prioriteres ikke.

Søknad anbefales avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 27/3

Arkivsaksnr: 2010/2015-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 185/2010 18.11.2010

Åge Magne Olsen -Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2010 til kjøp av 
eiendom

Rådmannens forslag til vedtak
Tana Kommune avslår søknad om tilskudd på kr 76 000 avslås.

Begrunnelse: Søker oppfyller ikke krav i retningslinjer for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond.

Saksopplysninger
I KST sak 49/2010 ble bl.a. følgende vedtatt: ”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet. 
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”

Åge Magne Olsen søker tilskudd på kr. 79 000,- til kjøp av eiendom med gårdsnummer 27 
bruksnummer 3. De totale kostnadene på kjøp av eiendom er på kr 380 000.- Eiendommen har 
totalt 42 daa med fulldyrket jord.

Opplysninger om gården:
Gnr/bnr 2025- 27/3
Eget areal 42
Leid areal 0
sum areal 42
Hester 4

Søker har ikke tidligere mottatt tilskudd fra primærnæringsfondet.
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Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

2. Etableringstilskudd v/generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom

A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20 % av kjøpesummen. Øvre grense settes til 
kr. 200.000.-
B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd inntil 50 % av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr. 
200 000.-

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til kr. 300 000.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunktet for overtakelse av eiendommen.

Vurdering
Åge Magne Olsen oppfyller ikke krav i forhold til ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i 
jordbruket” som er krav til bruket i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond.

Gården har begrenset med dyrkede arealer og vil derfor ikke kunne gi verdiskapning og 
sysselsetning i primærnæring.

Søknad anbefales avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 11/1

Arkivsaksnr: 2010/2048-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 186/2010 18.11.2010

Ottar Wigelius -Søknad om støtte fra primærnæringsfondet 2010 til
forsterkning av vannforsyning

Rådmannens forslag til vedtak
Tana Kommune avslår søknad om tilskudd til forsterket vannforsyning.

Begrunnelse: Ikke prioritert.

Saksopplysninger
I KST sak 49/2010 ble bl.a. følgende vedtatt: ”Budsjettregulering - Bevilgning til primærnæringsfondet. 
Det avsettes kr 300 000 til jordbruksformål.”

Ottar Wigelius søker om 30 % tilskudd på kr 43 000 til forsterking av vannforsyningen på 
gården, de totale kostnadene på tiltaket er kr 143 555.- Dette er privat vannverk. 

Opplysninger om gården:
Gnr/bnr 2025- 11/1/1
Eget areal 196
Leid areal 156
sum areal 352
kyr 26

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
1998 2006 2009

Melkekvote 10 853 3 053
Nydyrking 13 920
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Retningslinjer for primærnæringsfondet. 
Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser 
lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

3. Forsterking av kraftforsyning til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever større 
strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad.

Vurdering
Tilskudd til vannforsyning er ikke et tiltak som det gis tilskudd til etter retningslinjer for bruk og 
forvaltning av primærnæringsfond. Det gis tilskudd til forsterking av kraftforsyning i bygg og 
anlegg som krever større vannforsyning. Ottar Wigelius har bygd ut driftsbygningen som krever 
større vannforsyning til bruket.

KST har avsatt kr 300 000 til jordbruksformål, det er kommet inn totalt 19 søknader på over 1 
million kr. Ottar Wigelius søknad om tilskudd til økt vannforsyning på gården prioriteres ikke.

Søknad anbefales avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/11-10

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 187/2010 18.11.2010

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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