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Behandling
Saksframlegg ettersendt pr. e-post 08.03.2012. Utdelt i møtet. 

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

Tana kommune er positiv til at ny Tana bru og farled inn til Leirpollen er med i nasjonal 
transportplan 2014-2023. 

Kommunen ønsker imidlertid at den samlede rammen i transportplanen økes med minst 25 
prosent og at arbeidet med ny bru og farled blir forsert i forhold til fagetatenes forslag til NTP. 
Tana kommune vil også at gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra blir en del av 
planene om ny bru ved Tana bru. 

Tana bru er et geografisk knutepunkt i Øst-Finnmark. Alle sentrale landbaserte ferdselsårer går 
via Tana bru fra Båtsfjord, Berlevåg til Karasjok og Utsjok i nord-syd retning og i øst-vest 
retning mellom Varanger og Kirkenes og til vestfylket. Som følge av globalisering og 
internasjonalisering er transportsektoren i kraftig vekst. Bransjen har i dag nettoinnpendling av 
arbeidere fra andre kommuner. Det forventes også at veksten i transportsektoren vil fortsette i 
årene som kommer. Økt trafikkmengde medfører utfordringer for alle veifarende. Dagens 
infrastruktur er ikke tilpasset dagens eller fremtidig transportmengde og behov.

Prioriteringer i forhold til NTP 2014-2023:

1. Ny Tana bru
Dagens bru er en flaskehals i forhold til den økende vegtrafikken og økt godstransport i 
østfylket. Det er en flaskehals både i forhold til høyde, bredde og vekt på transport. Arbeidet 
med ny bru må fremskyndes i forhold til fagetatenes plantekniske forslag. 
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2. Gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra
Strekningen Tana bru til Skiippagurra er den mest trafikkerte i kommunen mht. 
årsdøgnstrafikk. Langs veien ferdes myke trafikanter. Tana bru er et sentralt knutepunkt 
mht. godstransport og transporten er i kraftig vekst.  På strekningen er det farlige svinger og 
uoversiktlige strekninger. 

Tana kommune ønsker at gang- og sykkelveien blir en del av prosjektet med ny Tana bru. 
Ny Tana bru medfører endret plassering og at det må legges til rette for myke trafikkanter 
over brua. Kommunen ser på gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra som en del av 
brusprosjektet og det vil være naturlig at gang- og sykkelvei forlenges fra Tana bru og til 
Skiippagurra.

3. Farled inn til Leirpollen
Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund med krav til farledsbevis for fartøy 
over 70 meter. Norsk losforbund betrakter farleden som krevende å navigere i med sterke 
strømmer fra tidevann, variabel vind og trangt farvann med flere knappe svinger.   Farleden 
går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er et viktig naturreservat ikke bare i 
norsk, men også i internasjonal sammenheng gjennom sin status som Ramsar-område. 
Utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn fagetatenes forslag.

4. Oppgradering av E6 fra avkjørsel til Utsjok og til Tana bru.
Godstrafikken inn til Tana bru er i sterk vekst og forventes også å vokse sterkt i årene som 
kommer som følge av globalisering og nedbygging av grenser. Den europeiske 
transportkorridoren bør forlenges slik at den går fra Utsjok og til Tana bru. Tana kommunen 
ønsker at strekningen oppgraderes til å kunne håndtere vogntog på inntil 25 meter for å 
imøtekomme både dagens og fremtidig behov for transportinfrastruktur. 

AP v/Frank M. Ingilæ fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ og 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Nytt punkt:

Opprustning FV98 / omklassifisering til E6 
I forbindelse med at fylkeskommunen tidligere har drøftet om at fylkesvei 98 over Ifjordfjellet 
vurderes omklassifisert til E6, så det svært viktig at strekningen fra Rustefjelbma til Sjursjok 
oppgraders til en akseptabel standard. I dag fremstår denne strekningen som den veien i fylket 
med dårligst standard. 

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 

Felles tilleggsforslag fra AP og Fe/Ol: Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Tana kommune er positiv til at ny Tana bru og farled inn til Leirpollen er med i nasjonal 
transportplan 2014-2023. 
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Kommunen ønsker imidlertid at den samlede rammen i transportplanen økes med minst 25 
prosent og at arbeidet med ny bru og farled blir forsert i forhold til fagetatenes forslag til NTP. 
Tana kommune vil også at gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra blir en del av 
planene om ny bru ved Tana bru. 

Tana bru er et geografisk knutepunkt i Øst-Finnmark. Alle sentrale landbaserte ferdselsårer går 
via Tana bru fra Båtsfjord, Berlevåg til Karasjok og Utsjok i nord-syd retning og i øst-vest 
retning mellom Varanger og Kirkenes og til vestfylket. Som følge av globalisering og 
internasjonalisering er transportsektoren i kraftig vekst. Bransjen har i dag nettoinnpendling av 
arbeidere fra andre kommuner. Det forventes også at veksten i transportsektoren vil fortsette i 
årene som kommer. Økt trafikkmengde medfører utfordringer for alle veifarende. Dagens 
infrastruktur er ikke tilpasset dagens eller fremtidig transportmengde og behov.

Prioriteringer i forhold til NTP 2014-2023:

1. Ny Tana bru
Dagens bru er en flaskehals i forhold til den økende vegtrafikken og økt godstransport i 
østfylket. Det er en flaskehals både i forhold til høyde, bredde og vekt på transport. Arbeidet 
med ny bru må fremskyndes i forhold til fagetatenes plantekniske forslag. 

2. Gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra
Strekningen Tana bru til Skiippagurra er den mest trafikkerte i kommunen mht. 
årsdøgnstrafikk. Langs veien ferdes myke trafikanter. Tana bru er et sentralt knutepunkt 
mht. godstransport og transporten er i kraftig vekst.  På strekningen er det farlige svinger og 
uoversiktlige strekninger. 

Tana kommune ønsker at gang- og sykkelveien blir en del av prosjektet med ny Tana bru. 
Ny Tana bru medfører endret plassering og at det må legges til rette for myke trafikkanter 
over brua. Kommunen ser på gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra som en del av 
brusprosjektet og det vil være naturlig at gang- og sykkelvei forlenges fra Tana bru og til 
Skiippagurra.

3. Farled inn til Leirpollen
Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund med krav til farledsbevis for fartøy 
over 70 meter. Norsk losforbund betrakter farleden som krevende å navigere i med sterke 
strømmer fra tidevann, variabel vind og trangt farvann med flere knappe svinger.   Farleden 
går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er et viktig naturreservat ikke bare i 
norsk, men også i internasjonal sammenheng gjennom sin status som Ramsar-område. 
Utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn fagetatenes forslag.

4. Oppgradering av E6 fra avkjørsel til Utsjok og til Tana bru.
Godstrafikken inn til Tana bru er i sterk vekst og forventes også å vokse sterkt i årene som 
kommer som følge av globalisering og nedbygging av grenser. Den europeiske 
transportkorridoren bør forlenges slik at den går fra Utsjok og til Tana bru. Tana kommunen 
ønsker at strekningen oppgraderes til å kunne håndtere vogntog på inntil 25 meter for å 
imøtekomme både dagens og fremtidig behov for transportinfrastruktur. 

5. Opprustning FV98 / omklassifisering til E6 
I forbindelse med at fylkeskommunen tidligere har drøftet om at fylkesvei 98 over 
Ifjordfjellet vurderes omklassifisert til E6, så det svært viktig at strekningen fra 
Rustefjelbma til Sjursjok oppgraders til en akseptabel standard. I dag fremstår denne 
strekningen som den veien i fylket med dårligst standard. 
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Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune er positiv til at ny Tana bru og farled inn til Leirpollen er med i nasjonal 
transportplan 2014-2023. 

Kommunen ønsker imidlertid at den samlede rammen i transportplanen økes med minst 25 
prosent og at arbeidet med ny bru og farled blir forsert i forhold til fagetatenes forslag til NTP. 
Tana kommune vil også at gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra blir en del av 
planene om ny bru ved Tana bru. 

Tana bru er et geografisk knutepunkt i Øst-Finnmark. Alle sentrale landbaserte ferdselsårer går 
via Tana bru fra Båtsfjord, Berlevåg til Karasjok og Utsjok i nord-syd retning og i øst-vest 
retning mellom Varanger og Kirkenes og til vestfylket. Som følge av globalisering og 
internasjonalisering er transportsektoren i kraftig vekst. Bransjen har i dag nettoinnpendling av 
arbeidere fra andre kommuner. Det forventes også at veksten i transportsektoren vil fortsette i 
årene som kommer. Økt trafikkmengde medfører utfordringer for alle veifarende. Dagens 
infrastruktur er ikke tilpasset dagens eller fremtidig transportmengde og behov.

Prioriteringer i forhold til NTP 2014-2023:

1. Ny Tana bru
Dagens bru er en flaskehals i forhold til den økende vegtrafikken og økt godstransport i 
østfylket. Det er en flaskehals både i forhold til høyde, bredde og vekt på transport. 
Arbeidet med ny bru må fremskyndes i forhold til fagetatenes plantekniske forslag. 

2. Gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra
Strekningen Tana bru til Skiippagurra er den mest trafikkerte i kommunen mht. 
årsdøgnstrafikk. Langs veien ferdes myke trafikanter. Tana bru er et sentralt knutepunkt 
mht. godstransport og transporten er i kraftig vekst.  På strekningen er det farlige svinger 
og uoversiktlige strekninger. 

Tana kommune ønsker at gang- og sykkelveien blir en del av prosjektet med ny Tana 
bru. Ny Tana bru medfører endret plassering og at det må legges til rette for myke 
trafikkanter over brua. Kommunen ser på gang- og sykkelvei fra Tana bru til 
Skiippagurra som en del av brusprosjektet og det vil være naturlig at gang- og sykkelvei 
forlenges fra Tana bru og til Skiippagurra.

3. Farled inn til Leirpollen
Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund med krav til farledsbevis for 
fartøy over 70 meter. Norsk losforbund betrakter farleden som krevende å navigere i med 
sterke strømmer fra tidevann, variabel vind og trangt farvann med flere knappe svinger.   
Farleden går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er et viktig naturreservat 
ikke bare i norsk, men også i internasjonal sammenheng gjennom sin status som Ramsar-
område. Utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn fagetatenes forslag.

4. Oppgradering av E6 fra avkjørsel til Utsjok og til Tana bru.
Godstrafikken inn til Tana bru er i sterk vekst og forventes også å vokse sterkt i årene 
som kommer som følge av globalisering og nedbygging av grenser. Den europeiske 
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transportkorridoren bør forlenges slik at den går fra Utsjok og til Tana bru. Tana 
kommunen ønsker at strekningen oppgraderes til å kunne håndtere vogntog på inntil 25 
meter for å imøtekomme både dagens og fremtidig behov for transportinfrastruktur. 

Saksopplysninger
Finnmark fylkeskommune har sendt ut til kommunene i Finnmark fagetatenes forslag til 
nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023. Fylkeskommunen er høringsinstans for 
fagetatenes forslag til NTP og gir nå kommunene mulighet til å komme med innspill til 
fylkeskommunens behandling og høringsuttalelse. Innspill fra kommunene vil bli vedlagt 
saksdokumentene til behandling i fylkeskommunen. Høringsfristen har fylkeskommunen satt til 
20. april 2012. 

Fylkeskommunen planlegger følgende behandling av saken:
- Hovedutvalg for kultur, næring og samferdsel 23-24. mai 2012
- Fylkestinget 13-14. juni 2012.

Vedtaket i fylkestinget sendes Samferdselsdepartementet innen 29. juni 2012. 

Fagetatenes forslag til NTP 2014-2023 finnes på www.ntp.dep.no . Fylkeskommunen har 
vurdert følgende sider i NTP som mest relevant for Finnmark i høringen:

Lufthavntiltak og vurderinger side 43
Nordområdesatsingen side 46-48
Generell omtale fylkesveier og kollektiv transport side 71-73
Transportkorridor 8b Nordkjosbotn – Kirkenes side 134
Tiltak i farled og fiskerihavner side 167
Riksveiinvesteringer side 176
Rassikring og E6 vest for Alta side 179

Fylkeskommunen ønsker at: 
- innspill begrenses til 2 sider
- hovedfokus rettes mot vurderinger og tiltak i fagetatenes forslag
- konkrete tiltak som kommunen ønsker i rangert orden

Omtale av prosjekter i NTP som berører Tana 

1.7 Nordområdestrategien

3.7.1 Viktige nasjonale satsinger
Bosetting og næringsliv i nordområdene er i hovedsak konsentrert til kystnære områder. Det ventes
vekst i næringene: sjømat, gruve og bergverk, petroleum og reiseliv. I tillegg kommer muligheter
ved økt trafikk i Nordøstpassasjen, Svalbardområdet og Polhavet. Hver for seg kan disse faktorene
medføre store endringer i transportbehov og krav til transport.

På veg prioriteres utbedringer av E6 og viktige tilknytninger. E6 vest for Alta og ny E6 Tana bru 
fullføres
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Fagetatene har foreslått en ramme på 300 millioner statlige kroner til ny Tana bru. Med -20 % ramme 
eller planteknisk ramme blir det påbegynt i perioden 2018-2023. Økes rammene med 20 prosent, foreslår 
fagetatene å forsere arbeidet til perioden 2014-2017 med 240 millioner kroner og 60 millioner kroner i 
perioden 2018-2023. 

3.7.2 Vekstregioner
Utredningen om infrastrukturbehov i nord anbefaler at transporttilbudet bør utvikles i og mellom
seks vekstregioner: Helgeland, Bodø–Salten, Midtre Hålogaland, Tromsø med omland, Hammerfest–
Alta, og Kirkenes–Varanger.

Vekstregion Kirkenes – Varanger
Utbygging av E105 fra elvenes til Hesseng prioriteres i planteknisk ramme. Bygging av veg fra E6 til
eventuelt nytt havne- og industriområde på slambanken er en forutsetning for realiseringen av havnen.
Transportetatene vil prioritere dette om havnen blir etablert. Det er behov for investeringer i eksisterende
infrastruktur ved Kirkenes lufthavn. I tillegg er en baneforlengelse på 300 m mot øst ønskelig for å unngå 
vektbegrensninger. Sør-Varanger kommune har fattet vedtak om å utrede bompengefinansiering av 
vegpakke. På denne bakgrunn er det avsatt programområdemidler med sikte på utbygging av vegnettet
i Kirkenes.

7.8 Transportkorridor 8 Bodø - Narvik – Tromsø – Kirkenes
Korridoren har stor betydning for næringslivet i Nord-Norge og binder landsdelen sammen med resten av 
landet. I tillegg har den forbindelser til veg- og jernbanenettene i Sverige, Finland og Russland.
Sjøtransportens betydning er stor og økende på grunn av økende petroleumsvirksomhet i Barentshavet.
Lange avstander gjør at flytransporten spiller en avgjørende rolle i persontrafikken. Betydningen som 
transittkorridor for nabolandene er økende.

Farledstiltak Leirpollen er inne i NTP med prioritering nr. 21 på landsbasis. Det foreslås bevilget 147 
millioner kroner til tiltaket i perioden 2018-2023. Dersom planteknisk ramme økes med 45 prosent 
foreslår fagetatene å forsere arbeidet med oppstart i planperioden 2014-2017, noe som innebærer en 
igangsetting rundt 2016. 

E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger
Det legges opp til at den pågående utbedringen av E6 vest for Alta i all hovedsak fullføres i løpet av 
første fireårsperiode. I tillegg legges det opp til å fullføre utbedringen av E105 på strekningen Storskog –
Hesseng i Finnmark. I siste seksårsperiode prioriteres bygging av ny Tana bru på E6 i Finnmark. 

Dersom rammen økes med 20 prosent, går transportetatene inn for å forsere prosjektene E6 Indre
Nordnes – Skardalen og E6 Tana bru. 
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Transportetatenes forslag til prioriteringer i korridor 8 innebærer følgende virkninger i tiårsperioden
(tallene i parentes viser hvor mye som kan oppnås i tillegg dersom rammen økes med 45 prosent): 
Fullføring av 24 (24) km midtrekkverk på tofelts veger, 19 (104) km breddeutvidelse av veg som får gul 
midtlinje og 27 (58) km gang- og sykkelveger.

9. Store strategiske satsinger
Transportetatene har gjennom utredningsrapportene, stamnettutredningene for veg og sjø og 
perspektivanalysen for jernbane beskrevet hva som kreves for å få transportinfrastrukturen opp på en
høy standard med hensyn til sikkerhet, kapasitet, kvalitet og miljø. Gjennom en målrettet og strategisk
satsing kan mye av infrastrukturen være bygget ut til et slikt nivå i løpet av 20 år. Dette krever
økonomiske rammer utover planrammen +45 prosent. Gjennomføringen forutsetter også forutsigbar
langsiktig finansiering og effektive plan og beslutningsprosesser. I tillegg til infrastrukturutbygging er 
det gitt en omtale av behov for midler til kollektivtiltak i de største byområdene.

Transportetatene beskriver her hvordan store satsinger kan gjennomføres innen hver av transportformene.
På jernbanesiden er det også gjort vurderinger basert på høyhastighetsutredningen, innenfor sjøtransport
er også helhetlig farledsstruktur (effektiv seiling fra havn til havn) og kulturminnevern av fyr vurdert.

9.5 veg
Stamnettutredningen skisserer en langsiktig strategi for utvikling av riksvegnettet i et 30-års perspektiv.
Utgangspunktet er et vegnett som oppfyller dagens vegnormaler og framtidige behov med forventet
trafikkvekst i perioden. samlet investeringsbehov er anslått til 400-500 mrd. kr.

9.5.1 full utbygging av riksvegnettet på 20 år
Det er behov for større vekt på sammenhengende utbygging for å klare en full utbygging av riksvegnettet
i løpet av 20 eller 30 år. Utbyggingene bør omfatte flest mulig av tiltakene i det aktuelle området, 
herunder programområdetiltak, oppgraderinger og utbedringer. Dette gir færre planprosesser og en
mer effektiv og samlet utbygging

9.5.7 E6 Trondheim - Kirkenes
E6 Trondheim – Kirkenes er om lag 2000 km. Utfordringene er sammensatte, og lange deler av 
strekningen har lav trafikk. Fra Trondheim til Steinkjer skisserer stamnettutredningene møtefri veg. For
områdene rundt Mosjøen, Mo i rana, rundt og mellom Narvik og Bjerkvik, fra Setermoen og videre
forbi Andselv, fra Nordkjosbotn til Skibotn, Alta vest og for strekningen sør for Tana til Kirkenes 
skisseres vegnormalstandard og møtefri veg på delstrekninger. På de øvrige stekningene er det skissert 
utbedringsstandard.

Med en strategi for mer sammenhengende utbygging over lengre strekninger har Statens vegvesen
vurdert følgende strekninger som mest aktuelle i løpet av 2014-2023:
- Firefeltsveg fra Trondheim forbi Stjørdal til Åsen
- Lengre sammenhengende strekninger mellom Fauske og Narvik og videre til Skibotn,
- Lengre sammenhengende strekninger mellom Skibotn – Tana bru – Kirkenes

For perioden 2024-2033 bør det følges opp med utbygging av firefeltsveg på strekningen Åsen -
steinkjer og vegnormalstandard videre til Nordland grense, flere lengre delstrekninger mellom
Fauske og tromsø og gjennom Finmark , herunder KVU-strekningen mellom Mørsvikbotn - Ballangen
i Nordland. For denne perioden er dette en av de strekningene på e6 som har omfattende behov for 
oppgradering. samlet kostnad for disse tiltakene ligger i størrelsesorden 14 mrd. kr, ut over det som
er skissert i den første ti-årsperioden. Samlet for hele strekningen er det anslått en reisetidsgevinst
på om lag 102 minutter.

Utdrag fra formannskapets høringsuttalelse til NTP 2010-2019 den 14.02.2008:

- Region nord får 13 % av veimidlene men har hele 33 % av stamnettet.
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- Basisrammen må økes med minimum 25 %
- Bompengefinansiering skyver ut andre prosjekter i tid, og er mest realistisk i de mest 

trafikkerte delene av landet. 

Viktige prosjekter på stamveinettet
1. Ny Tana bru 
2. Sykkel og gangvei Skiippagurra til Tana bru
3. E6 i Tanadalen tilpasses vogntog inntil 25 meter.

Øvrige riksveier
1. Ifjordfjellet. Forsering av arbeidet.
2. Rustefjelbma - Ifjord
3. Birkestrand - Vegbom Gednje RV890.

Fylkeskommunen har etter 2008 fått ansvaret for det som tidligere var riksveinettet i Finnmark. 
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Tiltak i kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 som berører stamveinettet

A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak.

Pri Gang og sykkelveier Ansvar Status Ressurs-
behov

1 Gang-/sykkelvei Luftjok – Tana bru – Skiippagurra etter 
følgende prioritert utbygging:

a) FV 890 Seida skole – Innkjøring Bjørkelia (2 km)
b) FV 890 Bjørkelia – Tana bru (2 km)
c) E6 Tana bru – Stolpebakken (1,5 km)
d) E6 Stolpebakken til 60 sone Skiippagurra (1 km)
e) E6 60-sonen i Skiippagurra (1,5 km) (Fsk-sak 4/2011)

Statens 
Vegvesen/Finn
mark 
fylkeskommune

Kommunen 
startet opp 
med nødv. 
forberedelse 
mht. grunn.

10 E75 fra Samelandsbrua til Tana bru må oppgraderes til å kunne 
ta vogntog opptil 25,25 meter.

Statens 
vegvesen

C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre. 
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden.

Pri 
nr.

Gang og sykkelveier Ansvar Status Ressurs-
behov

E 6 - fra nedre til øvre Sirma / lengde ca. 3.4 km Statens Vegvesen

E 6 - Båteng fra nedre til øvre / lengde ca. 1.2 km Statens Vegvesen

Vurdering

Oppgradering av E6 fra Utsjok til Tana bru og gang- og sykkelvei langs E6 fra Skiippagurra til 
Tana bru er imidlertid ikke nevnt i transportplanen.  Det vil være viktig at disse prosjektene tas 
med i en uttalelse til fylkeskommunen. 

Ny Tana bru er inne i fagetatenes forslag til nasjonal transportplan 2014-2023 sammen med 
utbedring av farled inn til Leirpollen. Disse vil bli gjennomført i perioden selv om rammene 
skulle bli redusert med 20 prosent ut fra planteknisk nivå. Økes rammen med 20 prosent vil 
fagetatene forsere bygging av ny Tana bru og økes rammene med 45 % forseres arbeidet med 
farled til Leirpollen. Dette forutsetter at fagetatenes forslag blir vedtatt politisk slik de er. For 
Tana kommune er det viktig at det holdes et politisk fokus på disse prosjektene for å hindre at de 
blir nedprioritert når planen skal behandles politisk i fylkestinget og på Stortinget. 

Det bør også jobbes for at gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra blir en del av 
bruplanene. For Staten er det små penger med 300 millioner til ny bru og en forlengelse med 
gang- og sykkelvei til Skiippagurra, men det har svært stor betydning for veifarende i/igjennom 
kommunen. 
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Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 sendes utkast til planstrategi for Tana kommune 
2012-2015 ut til høring med høringsfrist 1. mai 2012. 

Saksopplysninger
Nytt i plan- og bygningsloven av 2008 er krav om kommunal planstrategi. Planstrategi er et 
politisk verktøy for å prioritere planoppgaver i kommunen i perioden 2012-2015 for å 
imøtekomme kommunens behov. Et viktig formål med planstrategien er å styrke den politiske 
styringen over hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Det skal også gi bedre og mer 
systematisk vurdering av hvilke behov kommunen har for planer for å møte utfordringer, eget 
behov, planlegging i nabokommuner og fylket.

Gjennom vedtaket av planstrategi skal det nye kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen 
eller -delplaner helt eller deler skal revideres. Planstrategien skal vedtas senest ett år etter 
konstituering av kommunestyret.

Utarbeidelse av planstrategi gir også en arena for interkommunal og regional samhandling mht. 
å løse planoppgaver. 

Den kommunale planstrategien er ikke en kommunal plan. Følgelig skal strategien ikke ta 
stilling til mål og strategier, men drøfte utviklingstrekk og behov i kommunen som grunnlag for 
å vurdere planbehov. Planstrategien er kun retningsgivende og det kan ikke fremmes innsigelse 
mot denne.

Lovbestemmelsen i plan- og bygningsloven (pbl): 

Kommunen har en samrådningsplikt med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organer. 
Dette skal også bidra til å avklare behov for å avklare planbehov utover kommunegrensene.

§ 10-1. Kommunal planstrategi

       Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden. 

       Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

       Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler 
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

       Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 
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Loven sier at det bør legges opp til bred medvirkning og diskusjon før planstrategien vedtas i 
kommunestyret. Forslag til vedtak skal gjøres offentlig i minst 30 dager før vedtak. Kommunen 
vurderer selv behov for medvirkning utover lovens bestemmelser. 

Kommunal planstrategi og kommuneplanlegging
Gjennom vedtaket av planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt 
eller delvis skal revideres. I tillegg skal det også tas stilling til behov for andre planer i 
kommunen.  Dette vises i følgende figur:

Denne løsningen innebærer at dersom kommuneplanen skal helt eller delvis revideres, så må det 
etter vedtak av planstrategi utarbeides og vedtas et planprogram for kommuneplanarbeidet. Slik 
endring kan være ny boligpolitikk, næringspolitikk eller nye innsatsområder. Planprogrammet 
danner rammen for revisjonsarbeidet videre. 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
Etter plan- og bygningslovens kapittel 6 skal kommunene skal ta hensyn til nasjonale 
forventninger til kommunal og regional planlegging. I tillegg skal kommunen etter kapittel 7 
legge til grunn fylkeskommunens planstrategi for eget planarbeid. 

Nasjonale forventninger til planleggingen skal bidra til at viktige utfordringer i samfunnet tas 
opp i planleggingen. Forventningene vil være retningsgivende men ikke bestemmende og tar 
sikte på å ivareta nasjonale interesser og nasjonal politikk. Den nasjonale forventningen er også 
ment å bidra til at planleggingen blir mer målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig.  
Regjeringens forventninger er sortert under følgende kapitteloverskrifter:

 Klima og energi
 By- og tettstedsutvikling
 Samferdsel og infrastruktur
 Verdiskaping og næringsutvikling
 Natur, kulturmiljø og landskap
 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Regionale føringer/regional planstrategi:
Finnmark fylkeskommune utarbeider parallelt med kommunene en regional planstrategi som 
blir det viktigste styringsdokumentet for regional utvikling og politikk denne valgperioden. 
Fylkestinget vedtok i juni i år følgende satsingsområder for regional planstrategi som det skal 
jobbes overordnet og systematisk med denne høsten:
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 Infrastruktur og kommunikasjon
 Næringsutvikling og verdiskapning
 Kompetanse og forskning
 Kultur, aktivitet og stedsutvikling
 Folkehelse og universell utforming
 Vekst og vern

Vurdering
Planstrategien kan også slås sammen med og være en del av oppstarten med kommuneplanen. 
Planprogram for kommuneplanen (§ 11-13) og planstrategi slås da sammen. Arbeidet med 
planstrategien vil da være en del av selve revisjonen av kommuneplanen. 

Fordelen er at en kan komme raskere i gang med revidering av kommuneplanen. Planprogram 
stiller større krav til medvirkning enn planstrategi og arbeidet med planstrategi vil derfor være 
mer krevende og kreve mer forarbeid enn bare planstrategi. Det kan passe der situasjonen er 
forholdsvis oversiktlig og der det vil være viktig med bred medvirkning i en tidlig fase. Å vedta 
en planstrategi først kan virke mer strukturerende og mer klargjøring i forhold til hvilke planer 
som skal utarbeides eller revideres. Administrasjonen har lagt opp til utarbeidelse av 
planprogram for revidering av arealdelen til kommuneplanen. Det fremmes som en egen sak 
etter/samtidig som vedtak om planstrategi.

Når det gjelder medvirkning så anbefaler plan- og bygningsloven at det legges opp til en bred 
medvirkning i forbindelse med utarbeidelse og vedtak av planstrategien. Administrasjonen er av 
den oppfatning av at det ikke er større behov for å revidere kommuneplanens samfunnsdel, men 
nødvendig å revidere arealdelen. 

Interessen omkring befolkningens medvirkning har en tendens til å falle i takt med 
tidsperspektivet på planprosessen. I lange planprosesser er det en tendens til at det bare er 
”superaktivister” som deltar på slutten av prosessene. Deltakelsen er vanligvis størst i 
begynnelsen og avtas når det har gått en del tid. Med krav om planstrategi og planprogrammer 
vil det gå forholdsvis lang tid fra utkast til planstrategi foreligger til at det foreligger en reell 
deltakelses- og påvirkningsmulighet i forbindelse med kommuneplanarbeidet. En tidlig 
deltakelse kan medføre at en ikke raskt ser verdien/nytten av å ha bidratt tidlig. 
Administrasjonen tilrår derfor at en legger seg på minimumsbestemmelsen mht. medvirkning 
gjennom å sende ut utkast til planstrategi til statlige og regionale organer og nabokommuner for 
uttalelse og innspill med høringsfrist 1. mai. Det gir muligheter til å vedta planstrategien før i 
kommunestyret i juni 2012.

Side 17



  

Deanu gielda – Tana kommune 
 
 

 
 
 

HØRINGSUTKAST 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

2012-2015 
  

 
 
 

Side 18



2 

 

INNHOLD 
 

 

1. INNLEDNING ................................................................................................................................... 3 

1.1 KOMMUNAL PLANSTRATEGI ................................................................................................................ 3 
1.1.2 Kommunal planstrategi og kommuneplanlegging ...................................................................................... 3 

 
2. BESKRIVELSE OG SENTRALE UTVIKLINGSTREKK ......................................................................... 4 

2.1 GENERELL BESKRIVELSE ................................................................................................................. 4 
2.2 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK ...................................................................................................... 4 

2.2.3 Utdanning og kompetanse ........................................................................................................................... 11 
2.2.4 Sysselsetting og næringsliv .......................................................................................................................... 12 
2.2.5 Folkehelse...................................................................................................................................................... 15 
2.3.6 Klima og energi ............................................................................................................................................ 19 
2.3.7 Andre forhold som kan påvirke samfunnet og gjennomføring av plan .................................................. 19 
2.3.8 Oppsummering sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter ................................................... 20 

3. SEKTORENES VIRKSOMHET ................................................................................................... 21 

4. ERFARINGER MED KOMMUNEPLANEN .............................................................................. 22 

4.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 ................................................................................................... 22 
4.2 Kommuneplanens arealdel 2002-2013 ........................................................................................................... 23 

5. REGIONALE OG NASJONALE FØRINGER ........................................................................... 26 

5.1 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging ..................................................................................... 26 
5.2. Regionale planstrategier og planer ............................................................................................................... 27 

6.  KOMMUNALE PLANER I TANA KOMMUNE....................................................................... 28 

7. KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 ............................................................................... 29 

7.1 Forslag til vedtak kommunal planstrategi 2012-2015 .................................................................................. 31 

TABELLER ......................................................................................................................................... 32 

FOLKEHELSEBAROMETER FOR TANA KOMMUNE ............................................................................ 33 
 

 

 

 

Side 19



3 

 

1. INNLEDNING 
1.1 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven av 2008. Av plan- og bygningsloven 

(pbl) fremgår det at planleggingen bør være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig (§ 

3-1). Et viktig formål med planstrategi er å styrke den politiske styringen over hvilke planoppgaver som 

skal prioriteres i kommunestyreperioden. Planstrategien skal også gi bedre og mer systematisk vurdering 

av hvilke behov kommunen har for planer for å møte utfordringer, eget behov, planlegging i 

nabokommuner og på regionalt nivå. Planstrategien skal vedtas senest ett år etter konstituering av 

kommunestyret (pbl § 10). 

 

Den kommunale planstrategien er ikke en kommunal plan. Følgelig skal strategien ikke ta stilling til mål 

og strategier, men drøfte utviklingstrekk og behov i kommunen som grunnlag for å vurdere planbehov. 

Planstrategien er retningsgivende og det kan ikke fremmes innsigelse mot denne. 

 

Utarbeidelse av planstrategi gir også en arena for interkommunal og regional samhandling mht. å løse 

planoppgaver. Kommunen har en samrådningsplikt med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige 

organer. Dette skal også bidra til å avklare behov for å avklare planbehov utover kommunegrensene (§ 10). 

 

 

1.1.2 Kommunal planstrategi og kommuneplanlegging 
Gjennom vedtaket av planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis 

skal revideres. I tillegg skal det også tas stilling til behov for andre planer i kommunen.  Dette vises i 

følgende figur: 

 

 
 
Denne løsningen innebærer at dersom kommuneplanen skal helt eller delvis revideres, så må det etter 

vedtak av planstrategi utarbeides og vedtas et planprogram for kommuneplanarbeidet. Slik endring kan 

være ny boligpolitikk, næringspolitikk eller nye innsatsområder. Planprogrammet danner rammen for 

revisjonsarbeidet videre.  

 

Planstrategien kan også slås sammen med og være en del av oppstarten med kommuneplanen. Planprogram 

for kommuneplanen (§ 11-13) og planstrategi slås da sammen. Arbeidet med planstrategien vil da være en 

del av selve revisjonen av kommuneplanen.  
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2. BESKRIVELSE OG SENTRALE UTVIKLINGSTREKK 
 

2.1 GENERELL BESKRIVELSE 
Naturressursene har dannet grunnlaget for bosettingen og sysselsettingen i kommunen. Den spredte 

bosettingen i kommunen gjenspeiler mangfoldet i nyttiggjøringen av naturressursene. Tradisjoner og kultur 

knyttet til reindrift, fjordfiske, jordbruk og laksefiske i elva kombinert med høsting av fisk, vilt og bær har 

tidligere vært avgjørende for valg av bosted i kommunen. Industri, transport, varehandel og privat og 

offentlig tjenesteyting har fått økende betydning for sysselsettingen. Dette har igjen skapt grunnlag for 

tettstedutvikling. Størstedelen av befolkningen er i dag sysselsatt i tjenesteytende næringer.  

 

Historiske funn og kildeskrifter vitner om eldgammel bosetting i Tana, både ute ved fjorden og opp 

gjennom Tanadalen. I følge folketellingen fra ca. 1887 var det i Tana sokn 349 finnlendere, 856 samer og 

622 nordmenn. I 1913 ble Tana delt i tre kommuner: Tana, Gamvik og Berlevåg som også utgjorde hver 

sitt sokn i Tana prestegjeld. I 1964 ble det i Tana og Polmak kommune oppnådd enighet om å slå sammen 

disse to kommuner til Tana kommune og etablere et nytt kommunesenter ved Tana bru. 

 

Tana bru er et sentralt plassert og viktig trafikknutepunkt i Øst-Finnmark med sentrale veiforbindelser til 

omkringliggende kommuner. Men trafikken ut av kommunen er om vinteren hemmet av værforhold på 

fjellovergangen mot Båtsfjord og Berlevåg og dårlige vinterveier over Ifjordfjellet. Kommunens hovedkai 

er i Smalfjord. Det er også kaianlegg i Leirpollen (kvartsittbruddet), i Sjursjok og i Torhop. Nærmeste 

flyplass er i Vadsø, ca. 70 km fra kommunesenteret.  

 

 

2.2 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK  
Befolkningstallet har gått ned med om lag 100 personer siden 2006. Dette er en nedgang på tre prosent. 

Inn- og utflyttingstallene har ikke vært spesielt høye sammenlignet med tidligere år, men viser jevnt over 

høyere utflytting enn innflytting. Utflyttingen var lav i 2008 og 2011. I 2011 var innflyttingen større enn 

utflyttingen, men et fødselskunderskudd bidro til en befolkningsreduksjon i 2011. Antall fødte er lave de 

siste syv årene i forhold til tidligere år. Fødselstallene er synkende. 

 

Det er forskjeller i befolkningsutviklingene i de ulike grunnkretsene i kommunen. Befolkningsutviklingen 

viser en sentrum-periferi mønster, der de mest perifere grunnkretsene har størst befolkningsnedgang. Men 

også enkelte grunnkretser nært kommunesenteret har hatt befolkningsnedgang. Grunnkretser som har hatt 

positiv befolkningsutvikling siden 2006 er Boftsa/Rustefjelbma, Østre-Seida, Skiippagurra, Tana bru og 

Båteng/Laksjok. Befolkningen er de siste fire årene blitt mer sentralisert og konsentrert i området Tana bru, 

Østre-Seida og Skiippagurra som har økt sin befolkningsandel fra 41 % til 43 % siste fire år. 

 
 
Kommunedel/år 1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 

Øvre del – gamle Polmak kommune 1067 1021 1070 1047 959 957 920 

Kommunesenteret Tana bru 2 121 513 499 604 605 616 

Nedre del – gamle Tana kommune 2212 1893 1735 1647 1511 1444 1376 

         

Sentrumsområdet[1] 479 571 992 1112 1256 1223 1241 

Øvrige kretser 2803 2490 2352 2124 1818 1783 1671 

Sum innbyggere 3282 3061 3344 3236 3074 3006 2912 

 

       Befolkningsandel i sentrumsområdet [1] 15 % 19 % 30 % 34 % 41 % 41 % 43 % 

[1]  Grunnkretsene Tana bru, Skiippagurra og Østre-Seida 
      

Tabell 1: Befolkningsutvikling etter geografiske områder i kommunen 1960-2010 (Kilde: SSB) 
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2.2.1 Befolkningsutvikling og -struktur 
Det er gjennomgående flere innbyggere i yrkesaktive alder og med barn som flytter ut enn det som flytter 

inn. Det medfører endringer i befolkningens alderssammensetning. 
 

  1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 
 

2012 
Endring i % 

2006-2012 
0-6 år (0-5 år) 417 420 333       227        222        199           161  171      -14  
6-15 år (7-15 år) 615 467 611       415        399        399           373  358        -10  
16-19 år 240 254 224       273        160        157           161  159         +1  
0-19 år 1 272 1 141 1 168 915 781 755 695 688        -9  
20-44 år 

   
    1 164      1 048        974           872  862      -11  

45-66 år             724        848        853           886  878         3  
20-66 år 1 690 1 635 1 832     1 888      1 896      1 827        1 758  1740        -5  
67-79 år 209 223 268       300        275        307           340  351       14  
80 år og over 62 67 76         92        122        117           119  117         0  
Over 67 år 271 290 344 392 397 424 459 468         10  
SUM   3 233    3 066    3 344      3 195      3 074      3 006        2 912  2 896        -4  

Tabell 2: Antall personer i ulike aldersgrupper 1960-2012 (Kilde: SSB) 

 

Tabell 2 viser at mens befolkningstallet har gått ned med fire prosent siste seks år, så er det blitt tre prosent 

flere i aldersgruppen 45-66 år og 10 prosent flere over 67 år. Det er blitt 14 prosent færre barn i 

aldersgruppen 0-6 år (førskolealder), ni prosent færre under 19 år og 11 % færre i aldersgruppen 20-44 år. 

 

Figur 1 viser befolkningsstrukturen i 2002 

og 2012. I 2002 var det mange innbyggere 

i aldersgruppen 10-19 år. Antall kvinner 

pr. menn i aldersgruppen 30-39 år var lav. 

Kjønnssammensetningen har jevnet seg ut 

fram til 2012. Det er i dag betydelig flere 

menn i aldersgruppen 30-34 år og i 

aldersgruppene 45-49 år og 55-64 år.  

 

Kjønnskjevheten i aldersgruppen 55-64 

kan få betydning for fremtidig etterspørsel 

etter tjenester for disse gruppene. Lavt 

antall unge i aldersgruppen 25-34 år 

medfører lavt antall fødsler i forhold til 

tidligere samt at utsiktene til økning i 

fødselstallene ikke er realistisk. 

 

Barn og unge som var i aldersgruppen 10-

19 år i 2002 er i dag i aldersgruppen 20-29 

år. Figuren viser at svært få av denne 

aldersgruppen er vendt tilbake til Tana i 

perioden.  

 

Befolkningsstrukturen er et resultat av at 

det har vært ungdom og barnefamilier som 

har vært de mest mobile. Det har vært en 

betydelig reduksjon i aldersgruppen 25-34 

år, dvs. blant unge som er i en 

etableringsfase. Kommunen ser ut til å 

være lite attraktiv som bosted for denne 

gruppen. Mange av de som var i 

aldersgruppen 10-25 år i 2002 er i dag ute 

av kommunen. Utdanning er en viktig 

årsak til det. 

 
Figur 1: Antall innbyggere etter kjønn og alder 2002 og 2012 (kilde: SSB) 
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Den yngre delen av befolkningen er gjerne mer geografisk orientert enn godt voksne og sammenligner i 

større grad Tana med andre plasser når det gjelder bosted. En synkende andel ungdom er et tegn på at 

ungefinner det bedre å bo andre plasser enn i Tana.  

 

 
Figur 2: Antall personer i aldersgruppen 0-5 år og 25-34 år på primæraksen og sum innbyggere på sekundærakse 
2002-2012. Kilde: SSB 

 

Figur 2 viser sammenfallet i befolkningsreduksjonen i perioden 2002-2012 i forhold til aldersgruppe. 

Antall fødsler er redusert (ca -20 %). Antall 1-5 åringer er redusert med ca 50 (-25 %) i perioden og antall 

25-34 åringer er redusert med mer enn 200 personer i perioden (-40 %). Denne figuren tyder på at 

kommunen har mistet mange småbarnsfamilier siste 10 år. Det innebærer både tap for tilgang på 

arbeidskraft samt redusert behov for barnehageplasser og reduksjon i antall elever som begynner på skolen.  

 

 
Figur 3: Antall personer i aldersgruppen 6-24 år og 35-49 år 2002-2012. Kilde: SSB 

 

Figur 3viser at antall innbyggere i aldersgruppen 6-24 år og 35-49 år er forholdsvis stabil i perioden 2002 

til 2012. Det viser en viss stabilitet når det gjelder familier med barn i skolepliktig alder. Det høye antall 

personer i aldersgruppen 35-39 år rundt år 2007-2009 er barna av etterkrigsgenerasjonen.  
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Figur 4: Antall personer i aldersgruppen 20 år og over 1986-2012. Kilde: SSB 

 

Denne figuren illustrer en stor økning i antall personer i aldersgruppen 60-79 år. Særlig markert er 

økningen det siste tiåret. Økningen er på mer enn 150 personer siden 2002 (+30 %). I aldersgruppen 20-49 

år så er det en reduksjon i antall personer. Reduksjonen er på ca 200 personer (-30 %) siden 1994. Siden 

1994 er reduksjonen jevn.  

 

Innvandring 
Tall fra 2011 viser at andelen førstegenerasjonsinnvandrere utgjør om lag syv prosent av befolkningen. Det 

er som gjennomsnittet for fylket og noe lavere enn landsgjennomsnittet. Innvandrerne representerer i alt 30 

nasjonaliteter og kommer i hovedsak fra Finland, Russland og andre nordiske land (82 %). Antall første og 

andre generasjonsinnvandrere (barn av innvandrerforelder) utgjør 517 personer. Det er nesten 18 % av 

befolkningen i Tana. Av første og andre generasjonsinnvandrere er 309 fra Finland (60 %), 56 fra Russland 

(11 %) og 59 fra Sverige og Danmark (11 %). Innvandringen til Tana bidrar til å dempe nedgangen i 

befolkningsutviklingen og bidrar positivt til arbeidsstyrken, jfr. Figur 5. 

 

 
Figur 5: Nettoinnvandring og netto innenlands flytting 1999-20011 Tana, begge kjønn. Kilde SSBs kvartalsvise 

statistikk. 
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2.2.2 Befolkningsfremskrivninger 
Alle modellene til Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsprognoser viser en forventet nedgang i 

befolkningen fram mot 2040. Lav nasjonal vekst, lav innvandring, ingen nettoinnvandring og sterk aldring 

vil gi sterkest reduksjon med fra 13 til 21 prosent i perioden. Høy nasjonal vekst, høy nettoinnvandring, 

svak aldring og ingen flytting vil gi lavest befolkningsreduksjon (se tabell 3). Alle modellene utenom 

”Ingen flytting” vil gi synkende kvinneandel i aldersgruppen 20-39 år fra dagens 48 % til 46 %.  
 
TANA befolkningsprognoser 2012 2015 2020 2030 2040 2012 - 2030 i % 

Middels nasjonal vekst MMMM     2 896        2 847        2 787        2 626        2 445                     -9  
Lav nasjonal vekst LLML     2 896        2 830        2 702        2 433        2 153                   -16  
Høy nasjonal vekst HHMH     2 896        2 879        2 864        2 863        2 879  -1 
Lav innvandring MMML     2 896        2 834        2 726        2 509        2 268  -13 
Høy nettoinnvandring MMMH     2 896        2 874        2 841        2 802        2 781                     -3  
Sterk aldring LHML     2 896        2 835        2 723        2 516        2 284  -13 
Svak aldring HLMH     2 896        2 876        2 843        2 782        2 751  -4 
Ingen nettoinnvandring MMM0     2 896        2 759        2 578        2 288        2 048  -21 

Ingen flytting MM00     2 896        2 881        2 859        2 844        2 770  -2 
 

Tabell 3. Ulike befolkningsprognoser 2015-2040. Kilde: http://www.ssb.no/emner/02/03/folkfram/ 
 

 
 
Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst (MMMM) 
 

 
Figur 6: Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst 2012-2040 (Kilde: SSB) 

 

SSBs befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst viser en fortsatt utvikling med reduksjon i 

befolkningstallet. Antall barn under fem år forventes å gå noe ned de neste åtte årene med ca 15 personer (-

10 %). Modellen tilsier større reduksjon blant barn og unge i aldersgruppen 6-19 år med nesten 100 

personer (-15 %). Reduksjonen fordeler seg nokså likt på grunnskole og ungdomsskole nivå.  

 

Basert på en modell om middels nasjonal vekst vil det i 2020 være ca. 120 flere eldre over 67 år enn i dag. 

Prognosen tegner også en reduksjon på ca. 130 personer i aldersgruppen 20-66 år, dvs. i normalt 

arbeidsadler. Antallet i aldersgruppen 20-44 forventes å synke kraftig mot år 2040 med nærmere 250 

personer (-30 %).   
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2.2.3 Bostedspreferanser 
Flyttemotiver er sammensatte og motivene er gjerne ulike fra person til person. Arbeid trekkes ofte frem 

som den viktigste faktor for flytting. Men stedskvaliteter er blitt stadig viktigere for valg av bosted. Det har 

gitt grobunn for offentlig satsing på bolyst og stedsutvikling.  

 

Undersøkelser viser at reiseavstand til sentra har betydning for befolkningsutviklingen. For små sentra med 

mellom 1 000 og 10 000 innbyggere er befolkningsutviklingen positiv i grunnkretser innenfor en 

reiseavstand på ca. 10 minutter fra senteret. Dette ser også ut til å passe for utviklingen i Tana der 

grunnkretsene Tana bru, Skiippagurra og Østre-Seida har økt sin andel av befolkningen i kommunen.  

 

En undersøkelse Norsk Monitor har utført indikerer at det er betydelig færre som vil bo i bygd eller 

spredtbygd strøk enn som er oppvokst i slike strøk. Omtrent 40 % av de spurte var oppvokst i 

bygd/spredtbygd strøk, men bare ca 40 % av disse foretrekker å bo i et slikt strøk. Det er flere som ønsker å 

bo på et tettsted i en landkommune enn det er personer som er vokst opp på et slikt sted. Disse 

preferansene tilsier en ytterligere sentralisert bosetting omkring kommunesenteret.  

 

I følge avisa Nationen kunne nesten halvparten av den norske bybefolkningen tenkt seg å flytte til distrikts-

Norge og mer enn 400 000 nordmenn kunne tenkt seg et småbruk. Det er livstilskvaliteter som frihet, plass, 

nærhet til dyr og natur, gode oppvekstvilkår med mer som det traktes etter. En hindring er at det er få 

småbruk til salgs i forhold til interessen nasjonalt og mange vil av ulike grunner ikke vil selge når de legger 

ned gårdsdrift. Ønskene presentert i avisa Nationen representerer et tilflyttingspotensial. 

 

I følge forskning vil ikke tilbakeflytting av tidligere utflyttede være nok til å demme opp for 

befolkningsnedgang. Fokus må vris på ”tilflytting”. Det er den potensielle tilflytteren som må nås. I følge 

Lønning (2008)
1
 handler det om ”samfunnsutvikling, tilrettelegging, dialog med dei interesserte og om å 

gjera eigne komparative fortrinn og særtrekk kjende og tilgjengelige”. Lønning og Teigen (2009)
2
 mener at 

å arbeide for tilflytting innebærer at en tar på alvor bolyst og menneskets frihet til å bosette seg der en vil. I 

tillegg markedsføre eget sted der en får fram fortrinnene ved å bo her og legge best mulig til rette for de 

som kommer. 

 

 

Utfordringer 
Et sentralt utviklingstrekk er reduksjon i antall barn i førskolealder og i aldersgruppen 25-34 år. 

Kommunen virker å være lite attraktiv for denne befolkningsgruppen. Det er en sentral utfordring å få 

denne befolkningsgruppen til å bli værende i kommunen og aller helst få flere til å etablere seg og stifte 

familie i kommunen. Det er behov for mer kunnskap i forhold til flyttemotiver for denne gruppen og tiltak 

som kan rettes mot denne gruppen.  

 

Prognosen tilsier økt kamp om arbeidskraften i aldersgruppen 20-66 år, samt at behovet for tjenester for 

befolkningen over 67 år vil øke betydelig de 8-20 år. Samtidig vil behovet for grunnskoleplasser gå ned. 

Offentlig sektor vil ventelig etterspørre mer arbeidskraft til tjenesteyting for innbyggere over 

pensjonsalder, mens tilgang på arbeidskraften går ned. Utviklingen får også konsekvenser for privat 

næringsliv som også etterspør arbeidskraft.  

 

Med synkende antall i førskolealder og i grunnskolen, medfører det  at stadig større del av barnehage og 

skolebudsjettet går til å drifte bygninger i forhold til å gi et pedagogisk tilbud. En sentral utfordring for 

kommunen blir å foreta strukturendringer knyttet til tjenestetilbud rettet mot redusert behov i førskolealder 

og grunnskole og mot økt behov innen eldreomsorgen. Det får konsekvenser i forhold til økt gap mellom 

behov og bygninger og i forhold til type arbeidskraft som det vil være størst behov for. Utviklingen kan gi 

betydelige større rekrutteringsutfordringer mht. arbeidskraft de neste åtte årene.  

 

                                                           
1
 Lønning, Dag Jørung 2008: Fra permanens til endring. Ein alternativ bygdeutviklingsmodell med utgangspunkt i 

Heraklit sine 2500 år gamle tanker. I Almås, Hauge, Villa og Ryde (Red.): Den nye bygda. Trondheim: Tapir 

akademisk forlag. 
2
 Lønning, Dag Jørung og Håvard Teigen 2009: Tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar? Ein 

kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009. Rapport på oppdrag av 

Kompetansesenteret for Distriktsutvikling. 
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En trend med mer sentralisert befolkning vil også ventelig medføre press på arealene i sentrumsområdet og 

lavere press og etterspørsel etter tomter i distriktene. Med samme utvikling vil mange bygder fortsatt 

kjempe om å opprettholde det som finnes av tjenstetilbud der.  

 

Med målsetting om å stimulere til fysisk aktivitet i kommunesentret, er det en utfordring å tilrettelegge for 

gangavstand til tjenestetilbud på kommunesenteret. 

 

 

Muligheter 
Prognosealternativene til SSB tilsier at modellene med høy nasjonal vekst, svak aldring, ingen flytting og 

høy innvandring vil være positivt for befolkningsutviklingen
3
. En gjennomgående positiv faktor i disse 

alternativene er høy innvandring og middels til høy fruktbarhet. Innvandrerkvinnene får flere barn enn de 

norske. Innvandring bidrar til å øke fruktbarheten i befolkningen i Norge. 

 

Kommunen kan legge til rette for mer innvandring og økt bolyst med siktemål å redusere utflytting fra 

kommunen. Tilgang på boliger og arbeid er en nøkkelfaktor i en slik satsing. Et tjenestetilbud og bo-

/nærmiljø som får flere til å bli i kommunen utpeker seg også som viktige satsingsområder. En annen 

mulighet er å få mer kunnskap om flyttemotiver lokalt og forsøke å forbedre tjenestetilbudet for grupper 

som i stor grad flytter ut eller innflyttere som blir videreflyttere. I tillegg vil det være viktig med både 

profilering, markedsføring og/eller omdømmebygging i forhold til å tiltrekke seg mer arbeidskraft og nye 

innbyggere. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel sier også at ”vi trenger et sterkt kommunesenter, samtidig må man satse på 
bygdene slik at de får utvikle seg”. Strategisk næringsplan hadde et eget innsatsområde om utvikling av 

kommunesenteret. Dette er ikke videreført i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens 

samfunnsdel er det et eget satsingsområde for å ”styrke bygdene”, mens det ikke er noen definerte 

satsingsområder knyttet til utvikling av et sterkt kommunesenter. Kommunesenteret huser omtrent all 

næringsaktivitet utenom bergverk og primærnæringer, primærnæringsrelaterte bransjer, aktivitetsbaserte 

reiselivsprodukter og husflidvirksomhet. Tana bru har på en del måter ikke fått sin identitet som 

kommunesenter blant Tanas befolkning og politikere. I enkelte sammenhenger omtales Tana bru som 

”bygd” og ikke som kommunesenter, mens det i andre sammenhenger ytres ønsker om at senterfunksjoner 

blir plassert ute i bygder i stedet for i kommunesenteret.  

 

 

Planbehov og tiltaksbehov 
Kommuneplanens samfunnsdel er den planen som ”best” omhandler befolkningsutviklingen. Men i planen 

savnes det: 

 Mer konkrete mål, strategier og tiltak i forhold til rekruttering av arbeidskraft. 

 En boligplan som ikke bare tar for seg ”vanskeligstilte” på boligmarkedet, men også fokuserer på 

tilflytting og innvandring.  

 Økt kunnskap om lokale flyttemotiver og tiltak for å beholde/rekruttere unge barnefamilier. 

 Eget satsingsområde for ”stedsutvikling og bolyst”.  

 Satsingsområde for å styrke Tana bru som kommunesenter. 

 

Av planleggingskapasitetsmessige grunner kan de siste to punktene legges på vent i forhold til nytt 

planbehov. Det kan også være formålstjenlig å ta disse to punktene opp og se på ulike scenarioer knyttet til 

fortsatt sentralisert befolkningsutvikling og nedgang i barne- og ungdomstallet i Tana. Dette kan 

gjennomføres i slutten av perioden og som innledning til kommunevalget i 2015. 

 

 

  

                                                           
3
 ”Ingen flytting” er et høyst urealistisk alternativ, men illustrerer meget godt flyttingen/innvandringens betydning for 

befolkningsutviklingen. 
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2.2.3 Utdanning og kompetanse 
 
 Grunnskolenivå Videregående nivå Universitet og høgskole 
   Totalt Menn Kvinner  Totalt Menn Kvinner  Totalt Menn Kvinner 

Hele landet 31 15 16 46 24 22 30 14 16 
Finnmark 41 22 19 41 23 18 24 10 15 

Deatnu/Tana 43 25 18 38 21 17 19 7 13 
Tabell 3: Høyeste utdanningsnivå (over førskolenivå) for befolkningen 16 år og over (prosent). Landet, fylket og 
kommuner 2010. Kilde: SSB 

 
Tabellen viser at befolkningen i Tana kommune har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet for fylket og 

for landet. 43 % av befolkningen har grunnskole som høyeste utdanning, 38 % videregående skole og 19 % 

universitet og høgskole som høyeste utdanning. Kvinnene har høyere utdanning enn menn og forskjellen er 

størst på universitets og høgskolenivået. Syv prosent av mennene står registrert med universitet og 

høgskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå. Det er betydelig lavere enn for fylket og landet.  

 

 
Figur 6: Utdanningsnivå etter andel høyeste utdanning og etter kjønn 2000-2010. Kilde: SSB 

 

Figuren viser at det er kvinner som har tatt utdanning og bidrar mest til å heve utdanningsnivået i 

befolkningen i perioden 2000 til 2010. Utdanningsnivået har også økt blant menn men i liten grad siste 10 

år. Utviklingen i utdanning fordelt på kjønn følger mønsteret for fylket, der det er kvinnene som i økt grad 

tar universitets- og høyskoleutdanning og bidrar mest til å øke det formelle utdanningsnivået i 

befolkningen. Kjønnsforskjeller i utdanning kan relateres til et svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Tana. 

Omtrent 2/3 kvinner arbeider i offentlig sektor, mens 2/3 av mennene arbeider i privat sektor. Privat 

næringsliv etterspør i mindre grad universitets- og høyskoleutdanning enn offentlig sektor. 

 

Barnehage 
 

Barnehagedekningen 1-5 år 3-5 år 1-2 år 
Tana november 2011 90 % 94 % 84 % 
Tana oktober 2010 90 % 100 % 77 % 
Tana oktober 2009 80 % 92 % 60 % 
Hele landet 90 % 97 % 79 % 

 

Nesten alle barn over 1 år har i dag barnehageplass. I dag er de fleste barnehagene helt fullt opp av barn, 

men på grunn av svært lave fødselstall de siste årene forventes det overkapasitet på barnehagesektoren i 
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årene framover.  Vi ser imidlertid at barn i dag ofte søkes inn i barnehagen fra de er 9 måneder gamle. 

Dette skaper utfordringer i forhold til bemanning. 

 

Grunnskole 
Elevtallet i grunnskolen i Tana reduseres. Denne trenden forventes å fortsette framover.  
 

Elevtallsutvikling 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 
Austertana 48 34 25 28 

Boftsa  59 51 46 45 

Seida 136 140 142 136 

Sameskolen 69 76 81 84 

Sirma 19 13 13 10 

SUM 331 308 307 303 
 
Nedgangen i elevtallet er en av grunnene til at det i økonomiplanen fra høsten 2014 er forutsatt en samling 

av ungdomstrinnet på Seida skole og ved Deanu sámeskuvla 

 
Videregående skole og høyere utdanning 
Tana videregående skole har tre-årig tilbud om videregående opplæring knyttet til studieretning for 

naturbruk. Studiet gir også muligheter for å ta generell studiekompetanse for senere studier ved universitet 

og høgskole. Det er også et grunnkurstilbud ved Tana bru knyttet til ”Lokal Opplæring i Samarbeid med 

Arbeidslivet” (LOSA). For å ta annen videregående utdanning må elevene reise ut av kommunen. 

Utdanningsløp utenfor kommunen svekker båndene til lokalsamfunnet og medfører at mange elever og 

studenter sentere etablerer seg der de har tatt videregående og høyere utdanning. Gjennom studiesenteret er 

det mulig å ta kurs og videreutdanning.  

 

Utfordringer 
Kunnskaper, ferdigheter og holdninger på alle plan er viktig for å sikre en positiv utvikling og til å utnytte 

de fortrinn vi har til å skape en attraktiv og bæredyktig kommune. Den formelle utdanningen er lavere enn 

fylket. Kommunen mangler et bredt skoletilbud på videregående skole og universitets/høgskolenivå slik at 

mange reiser bort for å ta ønsket utdanning. Men en god del gjennomfører kurs og utdanning gjennom 

studiesenteret. Det er utfordringer knyttet til et bredere tilbud på videregående skolenivå og til å skape et 

studiemiljø eller ”Campus” følelse for de som tar videre utdanning. Det er også en sentral utfordring å få 

næringsliv til å etterspørre arbeidskraft med høyere utdanning og til å få flere menn til å ta høyere 

utdanning. 

 

Muligheter og planbehov 
Barnehage og grunnskolene har sine egne virksomhetsplaner. I dag ser det ikke ut til å være behov for 

ytterligere planer utover de kommunen allerede har.  

 

 

2.2.4 Sysselsetting og næringsliv 
 

Sysselsettingsandel 
Andelen sysselsatte i forhold til befolkningen i aldersgruppen 15-74 år var i 2009 på 68 % og i 2010 på 65 

prosent. Sysselsettingsandelen var lik for begge kjønn. Sysselsettingen siste 10 år viser en nedadgående 

trend fra 1490 i 2000 til 1412 i 2010 (-5 %). I perioden 2007-2009 økte sysselsetting i likhet med fylket for 

øvrig. Men i 2010 gikk sysselsettingen betydelig ned med nærmere 80 personer. Det var særlig i 

aldersgruppene 15-39 år at sysselsettingen falt fra 2009 til 2010. Det gjelder begge kjønn. Antall helt 

ledige menn i aldersgruppen 20-29 økte fra 2009 til 2010, men nedgangen i sysselsettingen skyldes i 

hovedsak utflytting. Utviklingen i perioden 2000-2010 samsvarer med generell befolkningsutvikling i 

kommunen. 

 

Sysselsetting i ulike sektorer 
Viktige bransjer og sektorer for sysselsetting er helse- og sosialtjenester, undervisning, varehandel, 

primærnæringer, bygg og anlegg og offentlig administrasjon. Tana har et betydelig mer kjønnsdelt 
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arbeidsmarket enn landsgjennomsnittet. Halvparten av kvinnene arbeider i undervisning, helse- og 

sosialtjenester og andre sosiale og personlige tjenester, men bare en av fire menn gjør det samme. Andre 

viktige bransjer for sysselsetting av kvinner er offentlig administrasjon, varehandel, hotell og restaurant. 

To av tre kvinner arbeider i offentlig sektor. Tre av fire menn er sysselsatt i privat sektor. Sysselsettingen 

for menn er mer spredt og jevnt fordelt på bransjene. De viktigste bransjene sysselsettingsmessig for menn 

er bygg og anlegg, primærnæringene, varehandel, hotell og restaurant og industri og bergverk. Varehandel 

er viktigste bransje for ungdom under 25 år for både kvinner og menn. Det er gjennomgående bra 

aldersfordeling (rekruttering) til de fleste bransjene. Det er dog få unge menn i undervisningssektoren. Dog 

er det bra andel unge kvinner i alderen 25-39 år i undervisningssektoren i 2010. I perioden 2007 til 2010 

var det sterkest økning av sysselsatte innenfor transport og operatørvirksomhet (+30 %), samt i akademiske 

(+15 %) og lederyrker (+12 %). Det var sterkest reduksjon i primærnæringene (-18 %) samt i salgs- og 

serviceyrker (-9 %).  

 
Deltid 
Ca 20 % av mennene arbeider under 30 timer pr. uke. For kvinner er det litt mer enn 40 %. Utviklingen har 

vært veldig stabil i perioden 2001 til 2010. Varehandelen har høyest andel sysselsatte i deltidsstillinger. I 

tillegg er det betydelig andel deltidsarbeidende i helse- og sosialtjenester, undervisning og i 

primærnæringene. Varehandel er særlig viktig sysselsettingsarena for ungdom under 25 år. 

 

Pendling 
Tana har ca 100 flere som pendler ut enn det som pendler inn i kommunen. Det utgjør omtrent syv prosent 

av samtlige sysselsatte. Det er ikke spesielt høyt. Det er flere menn enn kvinner som pendler. Til 

kommunen er det høy nettoinnpendling innenfor renovasjon og transport. Det er forholdsvis høy 

nettoutpendling innenfor bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet og innenfor ulike typer forretningsmessig 

tjenesteyting. 

 

Arbeidsledighet 
Finanskrisen i 2008 medførte at antall helt arbeidsledige har økt på landsbasis. For Finnmark medførte 

krisen ikke økning i antall ledige. Fylkesnivået ligger i dag på landsnivået etter å ha vær høyere siden 

1995. Innflyttingen til Finnmark har også økt siden ”Finanskrisen”, slik at denne krisen også har vært bra 

for Finnmark mht. befolkningsutvikling og arbeidsledighet.  

 

Antall helt arbeidsledige kvinner har i hele perioden 1998-2011 ligget under fylkesnivået. Den er gått ned 

siden 2005 og utgjør i dag ca 1,5 % av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten blant menn har også gått ned 

siden 2005, men ikke i samme grad som for fylket. Den lå i 2011 på 4 % som er gjennomsnittet for fylket. 

Siden 2007 har andelen arbeidsledige menn ligget over fylkesgjennomsnittet. De siste to årene har antall 

helt arbeidsledige vært størst blant menn i alderen 20-29 år og blant kvinner i alderen 50-67 år. 

Samlet sett har Tana gått fra kommunen med lavest arbeidsledighet i 2000 i Finnmark og til midt på treet i 

2011. Utviklingen innebærer at Tana kommune i mindre grad enn tidligere kan bruke lav arbeidsledighet 

som viktig argument for valg av Tana som bosted. Arbeidsledigheten blant kvinner er dog lav og medfører 

at de i mindre grad vil flytte pga. mangel på arbeid, men at andre bostedsfaktorer/stedskvaliteter er 

viktigere mht. flyttemotiver.  

 

 

Næringsliv 
Utenom primærnæringene har kommunen i dag fortrinn innen transport og bygg- og anlegg og virksomhet 

knyttet til drivstoff og motorkjøretøyer målt i omsetning pr. innbygger. Bergverk og 

næringsmiddelproduksjon har også stor betydning. Innenfor forretningsmessig tjenesteyting og varehandel 

ligger kommunen omsetningsmessig under fylkesnivå.  

 

Næringsutvikling og attraktivitet 
Tana kommune er best av de samiske kommunene i NæringsNM siste fem år og nr 61 i landet av 430 

kommuner. NæringsNM måler nyetableringer, vekst og lønnsomhet i næringslivet. Det er særlig på 

indikatorene lønnsomhet og vekst i næringslivet kommunen gjør det bra og plasserer kommunen helt i 

landstoppen. Det som hindrer en enda bedre plassering er at det er forholdsvis få nyetableringer og at 

næringslivets andel av samlet sysselsetting i kommunen kunne vært større. 
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I attraktivitetsmodellen inngår attraktivitet som bosted, besøkssted og attraktivitet for bedrifter i 

basisnæringer. I forhold til bostedsattraktivitet kommer kommunen ut som nr. seks blant de samiske, men 

kun som nummer 260 på landsbasis. Når det gjelder besøksnæringer og basisnæringer så havner 

kommunen ca. midt på treet på landsbasis og som nr. åtte blant de samiske kommunene.  

 

I forhold til samlet attraktivitet havner Tana på en fjerdeplass blant de samiske kommunene og på en 193 

plass i landet. Bosettingsattraktiviteten trekker ned. Kommunen har hatt større befolkningsreduksjon enn 

det utviklingen i næringslivet skulle tilsi. For mer informasjon om NæringsNM se http://naringsnm.nho.no. 

 

Næringslivet går generelt godt og mange virksomheter og bransjer gjør det svært bra. Likevel registreres 

det at gjennomsnittlig alder går oppover og det registreres færre unge som etablerer seg med egen 

virksomhet. Kvinneandelen blant styrelederne er lav og ”annen varehandel” enn dagligvarehandelen sliter 

mer med økt konkurranse..  

 

I næringslivet vil flere bedriftseiere og næringsdrivene nå pensjonsalder i løpet av de neste 5 årene i 

forhold til i dag. Antallet i pensjonsalderen vil deretter ventelig øke i ca 10 år etter det. Privat næringsliv 

står foran en betydelig generasjonsskifte i løpet av de neste 5-15 årene. Dersom etterkommere ikke vil 

overta og bedriftene vil få problemer med rekruttering av arbeidskraft, kan det medføre betydelig 

strukturendringer i næringslive eksempelvis i form av nedleggelser, sammenslåinger eller filialisering 

lokalt. Varer og tjenester vil da i økt grad bli kjøpt utenfra kommunen. Redusert verdiskaping, høy 

handelslekkasje og økt avhengig av offentlig sektor kan bli resultatet.  

 

Utfordringer 
Kommunen har gjennom mange år mistet mange offentlige arbeidsplasser, og har i dag relativt få statlige 

arbeidsplasser. Det er målsetting å få flere interessante offentlige arbeidsplasser i planperioden. Endringer i 

Statens politikk overfor kommunene, vil virke kraftig i forhold til kvinners yrkesdeltakelse og muligheter 

til å få seg arbeid. Med økende befolkningsandel eldre er det mye som tyder på økt etterspørsel etter 

arbeidskraft til helse- og omsorgsbaserte yrker i årene framover. Varehandel har høy andel deltidsstillinger 

og er den sektoren som sysselsetter i størst grad unge under 25 år. Det er en sentral utfordring at 

varehandelen utvikler seg positiv, særlig mht. til å beholde og rekruttere ungdom. Med synkende andel 

under 35 år, vil det også være en sentral utfordring å få til økt entreprenørskap og kreativitet blant unge, 

bla. Med sikte på generasjonsskifte i næringslivet.  

 

Utviklingen i Tana går også i retning av økt sysselsetting innenfor universitets- og høgskoleyrker. Innenfor 

disse yrkene er det i dag relativ mye større utpendling enn innpendling. Det er en sentral utfordring i å 

tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser – utenom offentlig sektor.  

 

I forhold til andre kommuner i Finnmark, kan Tana i mindre grad enn tidligere spille på det å ha lav 

arbeidsledighet. Arbeidsledighetstallene er nå lavere i halvparten av andre Finnmarkskommuner, særlig for 

menn. For å rekruttere arbeidskraft bør det være mer fokus på bostedskvaliteter og stedsutvikling.  

 

Sentrale utfordringer er å få flere unge etablerere: 

 Økt entreprenørskap og kreativitet 

 Flere etablerere innen næringsvirksomhet 

 Flere og mer allsidige arbeidsplasser 

 Rekruttering av arbeidskraft, økt tilflytting 

 Øke bokvalitetene 

 
Muligheter og planbehov 
Ved bruk av moderne teknologi kan flere statlige og/eller kompetansearbeidsplasser kunne flyttes til og 

etableres i distrikts-Norge. Det er mulig å tilrettelegge infrastruktur for dette. I tillegg vil det være viktig 

med både profilering, markedsføring og/eller omdømmebygging i forhold til å tiltrekke seg mer 

arbeidskraft og nye innbyggere. Det er også en mulig strategi å øke satsingen for å styrke Tana bru som 

kommune- og handelssenter. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel har et eget satsingsområde knyttet til næringsutvikling. Det inkluderer også 

entreprenørskap. Det er således ikke behov for en ny plan på området. Tiltakene rulleres årlig, slik at nye 
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kan tas med. Imidlertid setter kommuneplanens samfunnsdel mindre fokus på rekruttering av arbeidskraft 

generelt og stedsutvikling av kommunesenteret og det å skape økt bolyst. 

  

 

2.2.5 Folkehelse  
All statistikk er basert på kommunegrenser i 2011. Temaområdene er valgt ut i fra et 

forebyggingspotensial, det gjelder også området helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for kommunens 

alders og kjønnssammensetning. Tall og tekst i fra folkehelseinstituttet pr. januar 2012.  

 

Befolkningen 
 Det har vært en reduksjon i befolkningen i kommunen i 2010. 

 Andelen eldre over 80 år er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

 Forventet levealder for menn er lavere enn landsgjennomsnittet. 
 

 
Levekår 

 Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. 

 Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet når det gjelder andelen personer i 

husholdninger med lav inntekt. 

 Arbeidsledigheten er høyere enn landsgjennomsnittet. 

 Andel uføretrygdede under 45 år er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 
 

Miljø 
 Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultat mhp E. coli, i 

prosent av befolkning tilknyttet rapportpliktig vannverk, ser ut til å være lavere enn ellers i landet. 

Kan skyldes manglende rapportering. 

 Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker er ikke entydig forskjellig fra 

landsgjennomsnittet. 
 

Skole 
 Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 10.-

klassinger. 

 Tallgrunnlaget for mestringsnivå i lesing er utilstrekkelig for statistisk testing. 

 Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 
 

Levevaner 
 Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker 

ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen. 

 Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse. 
 

Helse og sykdom 
 Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, 

sammenlignet med resten av landet. 

 Hjerte- og karsykdom, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus, er ikke entydig forskjellig fra 

landsgjennomsnittet. 

 KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, basert på bruk av 

legemidler (45-74 år). 

 Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn ellers i 

landet (30-74 år). 
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Sosial ulikhet i helse 
De siste 30 årene har alle grupper i 

landet fått bedre helse, men 

helsegevinsten har vært størst for 

personer med lang utdanning og høy 

inntekt. For eksempel har denne gruppen 

lengre forventet levetid enn personer 

med lavere utdanning og inntekt. Særlig 

de siste ti årene har helseforskjellene 

økt, det gjelder både fysisk og psykisk 

helse, og både barn og voksne. 

Utjevning av sosiale helseforskjeller er 

derfor en viktig målsetting i 

folkehelsearbeidet.  

 

Store forskjeller i utdanning og inntekt 

kan være en pekepinn på at det også er 

store sosiale helseforskjeller i 

kommunen. 

 

Figur 1 er et bilde på inntektsulikhet i kommunen i 2009 sammenlignet med landet. Inntektsulikhetsmålet 

(Ginikoeffisienten) som vises varierer mellom 0, som vil si at det ikke er inntektsforskjeller, og 1, som vil 

si at én person eier all inntekt eller formue i kommunen. Gini-koeffisienten blir sterkt påvirket av 

ekstremverdier, for eksempel hvis få personer har svært høy inntekt. Den må derfor tolkes med varsomhet. 

 

 
Arbeidsdeltakelse og sykefravær 
Lange sykmeldinger øker risikoen for 

senere uførepensjon. Etter uføretrygding 

er det ofte mindre sjanse for å komme 

tilbake til arbeidslivet igjen.  

 

Årsakene til sykefravær og uførepensjon 

er ofte sammensatte. Det er derfor viktig 

å tolke arbeidsledighet, sykefravær og 

uførhet i lys av kunnskap om lokale 

forhold. 

 

Figur 2 viser andel uføretrygdede under 

45 år i kommunen sammenlignet med 

landet (treårig glidende gjennomsnitt, 

standardisert for alder og kjønn). Året 

2010 betyr her et gjennomsnitt for 

perioden 2008-2010. 

 

Dagens velferdsordninger gir den 

enkelte et viktig sikkerhetsnett, men det kan også være uheldig for helsa dersom man ikke lenger har et 

arbeid å gå til. Man mister blant annet det sosiale nettverket som man har på jobben. Grupper som står 

utenfor arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn personer som er i 

arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre 

OECD-land. 
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Skolemiljø og utdanning 
Trivsel i undervisningssituasjonen påvirker 

elevenes motivasjon for læring og deres evne 

til å mestre faglige utfordringer. Trivsel og 

skoleprestasjoner i grunnskolen påvirker 

dermed mulighetene til å fullføre 

videregående utdanning. Gruppen som faller 

ut av videregående skole, har oftere dårligere 

helse, mindre sunne levevaner og dårligere 

økonomi.  

 

Utdanning bidrar til å fremme helse videre i 

livet gjennom arbeid og deltakelse i 

samfunnet. Skolen er dessuten en viktig sosial 

arena som gir venner, fellesskap og følelse av 

tilhørighet. 

 

Data om faglige ferdigheter, trivsel og fravær 

av mobbing i barne- og ungdomsskolen kan 

sammen gi en bredere forståelse av skolemiljøet i kommunen og peke på områder for å forebygge frafall i 

videregående skole. 

 

Figur 3 viser andel elever på 10. trinn som trives på skolen i 2011. Kommunen er sammenlignet med 

landet, og tallene er standardisert for kjønn. Året 2011 betyr her et femårig gjennomsnitt for perioden 

2007-2011. Begrenset tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke vises. 

 

Skader og ulykker 
Dødeligheten av skader og ulykker har gått 

jevnt ned siden 1950-tallet. Likevel er skader 

og ulykker fortsatt et betydelig helseproblem, 

spesielt blant barn, unge og eldre. Blant eldre 

er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan 

medføre redusert funksjonsevne og behov for 

hjelp, og dermed redusert livskvalitet. En sterkt 

medvirkende årsak til brudd blant eldre, særlig 

for kvinner, er lav benmasse (osteoporose). 

Blant ungdom og unge menn forårsaker 

trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. 

 

Figur 4 viser personskader etter ulykker 

behandlet i sykehus (alle aldre) i 2010. 

Kommunen er sammenlignet med landet, og 

tallene er standardisert for alder og kjønn. Året 

2010 betyr her et treårig gjennomsnitt for perioden 2008-2010. Begrenset tallgrunnlag kan føre til at 

kommunens verdier ikke vises. 

 

Statistikk over dødsårsaker og sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste 

ulykkesskadene. I tillegg er det mange mindre alvorlige ulykkesskader. Det arbeides med å få bedre 

oversikt over ulykker og skader i Norge.  

 
  

Side 34



18 

 

Levevaner 
Røyking er den levevanen som i dag har 

størst betydning for folkehelsa. Selv om 

andelen røykere har gått ned, røyker fortsatt 

en stor del av befolkningen. Hos eldre ser vi 

at mange rammes av røykerelaterte 

sykdommer som lungekreft, kols og hjerte- 

og karsykdommer. Forekomsten av slike 

sykdommer i kommunen sier noe om tidligere 

års levevaner, se også punktet ”helse og 

sykdom” nedenfor. 

 

Figur 5 viser røyking blant gravide ved første 

svangerskapskontroll i kommunen 

sammenlignet med landet 

(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert 

for alder). Året 2010 betyr her et 

gjennomsnitt for perioden 2001-2010. 

Begrenset tallgrunnlag kan føre til at 

kommunens verdier ikke vises. 

 

Fysisk aktivitet, kosthold, sosiale aktiviteter og bruk av rusmidler er eksempler på andre levevaner som har 

stor betydning for fysisk og psykisk helse i alle aldersgrupper. Tilrettelegging for fysisk aktivitet, gode 

nærmiljøer og stimulering av sosiale aktiviteter er eksempler på områder hvor kommunen har muligheter 

til å påvirke folkehelsa på en positiv måte. 

 

 
Helse og sykdom 
Forekomsten av hjerte- og karsykdommer, 

kols, diabetes og røykerelaterte 

kreftsykdommer forteller noe om 

befolkningens tidligere levevaner. Vi har 

imidlertid lite statistikk om forekomst av 

livsstilssykdommer i kommunene. 

 

Figur 6 er basert på dødsårsaksregisteret og 

viser utviklingen i dødeligheten av hjerte- og 

karsykdommer i aldersgruppen 0- 74 år. 

Kommunen er sammenlignet med landet 

(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert 

for alder og kjønn). Året 2009 betyr her et 

gjennomsnitt for perioden 2000-2009. Hvis 

dødeligheten er høy, er det ofte et signal om 

høy sykelighet av blant annet infarkt og 

hjerneslag. Begrenset tallgrunnlag kan føre 

til at kommunens verdier ikke vises.  

 

Også legemiddelstatistikken kan indirekte si noe om forekomsten av livsstilsykdommer, men data fra 

Reseptregisteret må tolkes varsomt. Forskrivningspraksis kan variere mellom kommuner, og et legemiddel 

brukes ofte mot flere ulike sykdommer. 

 

Utfordringer 
Tana kommer ikke særlig godt ut på folkehelsebarometeret. På områdene forventet levealder menn, 

grunnskole som høyeste utdanning, arbeidsledighet, barn av enslige forsørgere, drikkevann, trivsel på 

skolen 10 klasse, røyking kvinner, sykehusbehandling, hjerte og karsykdommer, Kols og diabetes kommer 

kommunen dårligere ut enn for landet. For å kunne redusere presse på helse- og sosialutgiftene er det en 

utfordring med økt forebygging og økt fokus på folkehelse.  
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Muligheter og planbehov 
Mulighetene ligger innen fokus på fysisk aktivitet, herunder tilrettelegging og gjennomføring av tiltak. 

Kommunen har i dag en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med en handlingsdel som rulleres 

årlig. Denne planen vurderes som tilstrekkelig til å dekke planbehov og det er vil ikke være behov for en 

egen folkehelseplan.  

 
 

2.3.6 Klima og energi 
Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen 

verdenssamfunnet står overfor. Klimaet på kloden er i ferd med å endre seg, og FN’s klimapanel har 

fastslått at det er menneskeskapte utslipp av klimagasser som forårsaker endringene. En økning i den 

globale gjennomsnittstemperaturen på 1-2 grader utgjør en betydelig risiko for økosystemene på jorda. 

Utslippene er i hovedsak knyttet til forbruk av fossilt brensel, avskogning og landbruksvirksomhet. Det er 

ikke mulig å stoppe klimaendringene nå, men begrense skadevirkningene av den.  

 

Transport er den viktigste kilde til utslipp av klimagasser i Tana og bidrar til over halvparten av samlet 

utslipp i kommunen. Landbruk og avfallsdeponi bidrar med ca 26 % og 18 % hver av total utslipp. Det 

totale utslippet i Tana har økt med 38 % i perioden 1991-2007. Det er utslipp fra transport som har 

forårsaket utslippsøkningen i perioden.  

 

Uten tiltak så forventes det samlede klimagassutslippet å ligge på samme nivå som i dag. Utslipp fra 

landbruk og avfallsdeponi forventes redusert (-12 %), mens utslippene fra transport forventes fortsatt å øke 

(+13 %). Energikildene kommer hovedsakelig fra fossilt brensel til transport (52 %) og elektrisitet (38 %). 

Av elektrisitet forbruker husholdningene 58 %, lokalt næringsliv 34 % og kommunen 8 %.  

 

Energiforbruket i kommunale bygninger er redusert fra 7,4 GWh i 1991 til 5,5 GWh i 2008 (-25 %) 

hovedsakelig som følge av kommunens deltakelse i et energioppfølgingsprosjekt. Men fremdeles ligger 

kommunens energiforbruk over ”normtall” for tilsvarende bygninger. 

 

Utfordringer 
Utslippene i Norge øker. Det er en stor utfordring å kunne bidra til å oppfylle Norges forpliktelse om 

reduksjon i klimagassutslippene. Generelt er det uttrykt stor skepsis til å utnytte vindkraft til 

energiproduksjon. Framtidige klimaendringer med økt fare for flom, økt nedbør, temperaturendringer kan 

medføre utfordringer for arealbruken i kommunen og som må tas hensyn til ved all langsiktig planlegging. 

 

Muligheter og planbehov 
Virkningene av klimaendringene er ikke bare negative. De gir også nye muligheter innenfor produksjon av 

matvarer, mer klimavennlig teknologi, produksjon av bioenergi med mer eller mer effektiv utnyttelse av 

dagens ressurser. Det er også stort potensial for produksjon av energi basert på vindkraft (30 GWh pr år, 

fra produksjon av biobrensel (15 GWh) og småskala vannkraft (6 GWh). Kommunen har i dag en pålagt 

klima- og energiplan og det er derfor ikke behov for ytterligere kommuneplaner på området. Det er en 

utfordring å få fulgt opp eksisterende plan, ikke minst i forhold mer miljøvennlig drift av kommunens egen 

virksomhet. 

 
 

2.3.7 Andre forhold som kan påvirke samfunnet og gjennomføring av plan  
 

Globalisering 
Det innebærer nedbygging av grenser, økt mobilitet og at verden kommer tettere inn på oss. Ny teknologi 

øker samhandling på tvers av grenser og at barrierer nedbrytes. Nedbygging av grenser gir også økt og 

lettere tilgang på varer og tjenester og muligheter for å rekruttere arbeidskraft. Det kan være en trussel for 

utvikling av eget næringsliv, samtidig som økt globalisering gir alle innbyggerne større tilgang på varer og 

tjenester via Internett. En sentral utfordring er å gjøre seg mer interessant for resten av verden både i 

forhold til Tana som reisemål og i forhold til bosted for nye innbyggere. 
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Europeiske strømmer har hatt blikket på regionalisering, partnerskap og nettverk. Det er blitt viktigere å 

tilhøre miljøer og nettverk innenfor en region enn nasjon. Det europeiske subsidiaritetsprinsippet 

vektlegger lokal styring og forvaltning, der beslutningene skal tas på lavest mulige nivå som er effektivt. Et 

ønske om mer forvaltningsansvar og myndighet bør følges opp ved å vise at vi er kompetent til å ha det. 

Det kan gjøres gjennom å vedlikeholde og øke den utviklingskapabilitet som kommunen allerede har, men 

også gjennom interkommunalt og regionalt samarbeid. 

 
Egne holdninger 
Egne holdninger kan være en stor barriere for å utvikle næringsliv og kommunen som samfunn i den 

retning som kommuneplanen ønsker. Utviklingen har gått mot mer ”privatisering” av fritiden samtidig som 

engasjementet omkring frivillig arbeid og politikk er under press. Det er en tendens til at flere vil kjøpe seg 

fri fra forpliktende arbeid eller dugnad på fritiden. Utvikling skapes ikke uten at folk engasjerer seg. Det er 

viktig å stimulere og utvikle det lokale engasjement som finnes. Samfunnet bør også bli mer inkluderende i 

forhold til tilbakeflyttere, innflyttere og innvandrere. Proteksjonistiske holdninger som ”Tana for 

Tanaværinger” innbyr ikke til å utvikle egen sosial kompetanse og utviklingskapabilitet eller bidrar til at 

Tana får et godt omdømme utad. Kommunens omdømme blir av viktigere betydning for rekruttering av 

arbeidskraft og for å få flere innbyggere i kommunen.   

 

2.3.8 Oppsummering sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 
 

Sentrale utviklingstrekk 
 Stadig mer sentralisert bosettingsmønster 

 Færre barn og unge under 15 år og færre unge i aldersgruppen 25-34 år 

 Økt antall eldre over 67 år 

 Økt kamp om arbeidskraft, særlig om aldersgruppen 20-49 år. 

 Innvandringen bidrar positivt til befolkningstallet og i arbeidslivet 

 Arbeid er viktig for valg av bosted, men stedskvaliteter påvirker også valg av bosted i økende grad 

 Statistiske modeller tyder på fortsatt befolkningsreduksjon mot år 2040. Antall barn og unge forventes 

redusert betydelig, men antall eldre vil øke mere. 

 Avstand til tjenestetilbud er viktig for bosettingsmønsteret i kommunen 

 Kvinnene øker sin formelle utdanning mens mennene henger igjen 

 Synkende sysselsetting i ulike sektorer, herunder sterkest i primærnæringene. Økning i mer 

kompetansekrevende yrker samt transportvirksomhet. 

 Personer i kompetansekrevende yrker pendler i større grad ut av kommunen. 

 Reduksjon i arbeidsledigheten, men ikke i samme grad som for fylkesnivå. Arbeidsledigheten blant 

menn er ikke tilsvarende redusert. Tana har ikke lenger lavest arbeidsledighet i fylket. 

 Et lønnsomt næringsliv som gjør det godt i NæringsNM. Næringslivet i Tana har over flere år vært 

blant de beste i Finnmark og periodevis best.  

 Generelt dårligere folkehelse enn for landet 

 Økt levealder og økt behov for fokus på tilrettelegging for bedre helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

 Høyere klimagassutslipp, særlig fra transport. 

 

Viktige utfordringer 
 Få til større bostedsattraktivitet blant unge og unge barnefamilier 

 Økt kamp regionalt og nasjonalt om arbeidskraft. Rekruttering av arbeidskraft er en sentral utfordring. 

 Tilpasning av kommunens tjenestetilbud i forhold befolkningsendringene og endring i 

bosettingsmønsteret. 

 Press på arealer i sentrumsnære områder 

 Øke utdanningsnivået lokalt og opp til fylkesnivået. Det vil virke positivt også for å utjevne sosiale 

forskjeller og kunne gi bedre folkehelse. 

 Et næringsliv som også etterspør arbeidskraft med høyere utdanning 

 Flere kompetansearbeidsplasser og flere allsidige arbeidsplasser 

 Flere etableringer i privat næringsliv 

 Økt etterspørsel etter arbeidskraft til helse- og omsorgstjenester 
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 Varehandel viktig sysselsettingsarena for ungdom. Varehandelen møter økt konkurranse regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Økt satsing på Tana bru som handelssenter. 

 Få til økt entreprenørskap 

 Dårligere folkehelse enn landsgjennomsnittet. Få opp folkehelsenivået på land 

 Klimagassutslippene øker, mens målet er reduksjon 

 Klimaendringer medfører konsekvenser for plan- og byggesaker, samt aktiviteter i kommunen 

 Generell skepsis mot vindkraft 

 Dra nytte av de mulighetene økt globalisering gir 

 Proteksjonistiske holdninger kan legge demper på hvorvidt utviklingsmuligheter blir tatt ti bruk 

 

Sentrale muligheter 
 Få til økt innflytting 

 Satsing på innvandring fra andre land 

 Bedre boligtilbud og gode tjenestetilbud mht. rekruttering av arbeidskraft 

 Satsing på kommunesenteret, herunder som et handelssenter 

 Økt fokus på bolyst og stedsutvikling 

 Bruke teknologi til å tilrettelegge for jobbpendling evt. kompetansearbeidsplasser. 

 Profilering og omdømmebygging 

 Tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet 

 Ta i bruk mer nøytrale energikilder som vindkraft, biobrensel og småskala vannkraft. Redusere 

energibruken – i egen virksomhet. 

 
 

 

3. SEKTORENES VIRKSOMHET 

Kommuneplanen og -delplaner omfatter de fleste kommunale sektorenes virksomhet. Kommuneplanen 

med delplaner omfatter i liten grad barnehage og grunnskolesektorens virksomhet knyttet til mål, visjoner 

og tiltak. Planer som eksisterer innefor disse sektorene kan mest betraktes som virksomhetsplaner. 

 

Fødselstallene de siste årene har ligget i underkant av 30 pr. år og viser en synkende tendens. Det er 

utvilsomt utfordringer knyttet til drift av fem kommunale skoler når elevtallet går ned. I tillegg er det en 

privat skole. Det er også en utfordring å også ha fokus på det pedagogiske innholdet i både barnehage og 

grunnskole og samtidig ta hensyn til økonomiske rammer som kommunen har. Det er i dag begrenset 

ressurser for å utarbeide egne tema-/sektor eller kommunedelplaner for barnehage og grunnskole. I 

Kommuneplanens samfunnsdel er det et innsatsområde knyttet til ”barn og unge” (kap. 9.6), slik at behov 

for nye mål og tiltak kan inntas i denne planen. Økonomiplanen 2012-15 tar også for seg forhold knyttet til 

strukturendringer knyttet til ungdomsskolen. 

 

Fra en av avdelingene innen pleie- og omsorg er det kommet innspill på en ny handlingsplan for 

eldreomsorg (1998-2001). Strukturendringer innenfor pleie- og omsorg er tidligere omtalt i økonomiplan 

2011-2014 og omtales også i økonomiplanen for 2012-2015. Det er gjort en rekke utredninger og analyser 

knyttet til grunnlaget for fremtidig tjenestetilbud på området. Disse er referert til i kap 9.8 i 

kommuneplanens handlingsdel. Det er en stor utfordring nu å gjennomføre de planene som foreligger mht. 

struktur og tjenestetilbud i denne sektoren. Det kan være hensiktsmessig med egen sektorplan på området, 

men kommunen har veldig knapt med ressurser til å utarbeide flere planer.  
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4. ERFARINGER MED KOMMUNEPLANEN 

4.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 
Planen ble utarbeidet i perioden 2006-2008 med bred medvirkning fra befolkningen. Samfunnsdelen 

omfatter også det viktigste i kommunedelplanene og alle tema/sektorplaner unntatt ”Plan for 

kompetanseheving innen lindrende behandling 2009-2012”.  Det vil være enkelt å ta også denne planen inn 

i kommuneplanens samfunnsdel dersom det er ønskelig. At tema/sektorplaner er inne i kommuneplanen 

hever statusen til disse planene opp til kommunedelplannivå. 

 

Kommunen har også en fireårig handlingsdel til kommuneplanen. Den skal rulleres årlig og ble sist rullert i 

desember 2011. Denne handlingsplanen inkluderer også handlingsdelene til alle kommunedelplanene 

unntatt ”Idrett og fysisk aktivitet” og omfatter alle tema/sektorplaner uten ”Vei og trafikksikkerhetsplanen” 

og ”Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling”. Det er behov for å rullere ”Vei- og 

trafikksikkerhetsplanen” slik at den bedre kan integreres i den samlede kommuneplanen. Handlingsdelen 

til kommunedelplan for ”Idrett og fysisk aktivitet” er såpass omfattende at det har vært lite hensiktsmessig 

å ta den inn i kommuneplanens handlingsdel.   

 

At kommunedelplaner er integrert i handlingsdelen medfører at det ikke er behov for separate årlige 

rulleringsprosesser for kommunedelplanene. Det virker ressurssparende på kommunens planarbeid. Det er 

ikke et lovkrav at planer som ikke har status som kommuneplan/-delplan skal ha et handlingsprogram som 

skal rulleres årlig. Den store fordelen med å integrere kommunedelplanene og tema/sektorplanene inn i 

kommuneplanen er at det gir bedre oversikt og informasjon omkring kommunens virksomhet og 

mål/visjoner for kommunen og kommunens virksomhet. Det er også med på å gi et bedre 

grunnlagsdokument for det årlige budsjett- og økonomiplanarbeidet.  

 

Som politisk og administrativ styringsverktøy er det en stor utfordring å vedlikeholde kommuneplanen. 

Ofte skjer ting mellom planen er til behandling slik at tiltak i planen ikke har korrekt status. En annen stor 

utfordring er at det ikke er enkelt å integrere handlingsdelen sammen med økonomiplanen. Årsaken er at 

kommuneplanens handlingsdel omfatter andre tiltak enn årsbudsjett/økonomiplan og at handlingsdelen 

ikke omfatter alt av kommunens virksomhet som etterspør ressurser fra kommunens budsjett. Ambisjonene 

er derfor at A-tiltak i kommuneplanens handlingsdel som etterspør midler fra budsjettet/økonomiplanen 

skal være inne i årsbudsjettet og økonomiplanen. Det er formålstjenlig å bruke kommuneplanens 

handlingsdel som grunnlagsdokument og rullere den før årsbudsjett og økonomiplanbehandlingen og så 

justere A-tiltakene i handlingsdelen i henhold til årsbudsjett og økonomiplanvedtaket i desember måned. 

 

Innhold i kommuneplanens samfunnsdel 
Planen dekker mesteparten av kommunens virksomhet, men det er behov for å gjøre noen mindre 

endringer i planen. Situasjonsbeskrivelsen er forholdsvis utdatert. Denne kan dog oppdateres uten at planen 

rulleres. Det kan gjøres administrativt etter vedtak om planstrategi.  

 

På enkelte områder samsvarer ikke planen mht. det som er signalisert politisk og det som er vedtatt i 

økonomiplan. Det gjelder for eksempel forhold knyttet til ”kommunal tjenestetilbud” i kap. 9.4 Styrke 

bygdene. I tillegg er ikke tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel lengre i samsvar med dagens situasjon. 

De kan være gjennomført eller av ulike grunner ikke lengre aktuelle å gjennomføre. Mindre endringer i 

planen kan gjøres samtidig med rullering av kommuneplanens handlingsdel. Er det et politisk ønske om 

større og mer aktiv medvirkning fra befolkningen omkring temaer og spørsmål knyttet til samfunnsdelen 

eller kommuneplanens handlingsdel, så kan dette tas inn i vedtaket om planstrategi.  

 

For å gjøre dokumentet mer oppdatert er det en mulighet å ta ut tiltakene fra samfunnsdelen da de fremgår 

av kommuneplanens handlingsdel og ta ut situasjonsbeskrivelsen og legge dette i et eget dokument som 

oppdateres i forbindelse med utarbeidelse av planstrategi i neste kommunestyreperiode. Et mer 

ressurskrevende alternativ er at tiltakene oppdateres fortløpende slik at de er i samsvar med 

kommuneplanens handlingsdel. For å holde ressursbruken på et lavt nivå, forutsetter det at 

administrasjonen får fullmakt til fortløpende oppdatere tiltakene etter kommuneplanens handlingsdel er 

behandlet politisk. 
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Universell utforming, barn og unge  
Kommunen har en målsetting om å legge ”universell utforming” til grunn for all infrastruktur og 

kommunal virksomhet. Dette er enklest å ta hensyn til for nye prosjekter. I dag mangler en fullstendig 

oversikt over status over eksisterende infrastruktur. Noe kartlegging er gjort, men en del gjenstår. En 

fullstendig kartlegging er hensiktsmessig for en eventuell utarbeidelse av plan for universell utforming. 

 

Kommunen har beholdt ”barn og unges representant i plansaker” som en særskilt ordning for å ivareta barn 

og unges behov i kommunal planlegging. Dette kan ses som en minimumsløsning. Det kan være 

formålstjenlig å gjennomføre et ”Barnetråkk” prosjekt i sentrumsområdet (Tana bru, Seida, Skiippagurra) i 

forbindelse med rullering av arealdelen til kommuneplanen for å styrke barn og unges interesser i 

plansammenheng ytterligere. 

 

Endringsbehov i kommuneplanens samfunnsdel 
I følge analysekapitlet er det aktuelt å tilføye følgende til innsatsområdene i eksisterende plan: 

 En boligplan som ikke bare tar for seg ”vanskeligstilte” på boligmarkedet, men også fokuserer på 

tilflytting og innvandring. Disse endringene kan gjøres ved å rullere denne temaplanen. 

 Økt kunnskap om lokale flyttemotiver og tiltak for å beholde/rekruttere unge barnefamilier. 

 Mer konkrete mål, strategier og tiltak i forhold til rekruttering av arbeidskraft  

 Eget satsingsområde for ”stedsutvikling og bolyst”.  

 Satsingsområde for å styrke Tana bru som kommunesenter. 

 

Dersom ønskelig kan de tre siste punktene tas inn i planprogrammet og rulleres samtidig som arealdelen 

rulleres. De vil da behandles som egen tema i rulleringsprosessen. 

 

4.2 Kommuneplanens arealdel 2002-2013 
 

Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002 – 13 ble vedtatt 25.04.2002 og går ut i løpet av neste 

år. Det er derfor behov for å utarbeide en ny arealdel for hele kommunen, for å ha en oppdatert plan for 

arealbruken i hele kommunen.  

 

Erfaringene med kommuneplanens gjeldende arealdel 
Arealdelen som ble vedtatt i april 2002, avklarte i stor grad de viktigste problemstillingene knyttet til 

arealbruken i kommunen. Det ble avsatt byggeområder for bolig, næring og fritidsformål i hele kommunen. 

Arealdelen har bidratt til å forenkle saksbehandlingen og gjøre saksbehandlingen mer forutsigbar. 

 

Det viktigste grepet som ble tatt, var å innføre en retningslinje om en lempelig dispensasjonspraksis når det 

gjelder boligbygging utenfor sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra. Dette har gitt kommunen 

en hjemmel for å gi tillatelse til boligbygging i LNF-områder der dette ikke er i konflikt med andre 

interesser. Denne retningslinjen har ført til at folk som ønsker å bygge utenfor sentrumsområdet i stor grad 

har fått oppfylt ønskene sine.  

 

Det var tre forhold som ikke ble fullstendig løst gjennom arealdelen. Det gjelder: 

 Boligbygging på strekningen Seida – Skiippagurra.  

 Differensiert forvaltning av vassdragene, dvs. avklaring av bygging til bolig og fritidsformål i de 

vassdragsnære områdene (på elvesida av hovedveinettet). 

 Gamme- og hyttebygging i utmark 

 

Boligbygging på strekningen Seida – Skiippagurra  

På strekningen Seida – Skiippagurra, hadde det vært stor boligetterspørsel før arealdelprosessen startet. 

Derfor hadde kommunen særlig oppmerksomhet mot å identifisere areal for boligbygging i dette området 

under rulleringen av arealdelen. Kommunen mente å ha funnet en løsning ved å avsette flere områder for 

boligbygging, men det viste seg i etterkant at de private grunneierne ikke ønsket å selge tomter ut av 

familien. På bakgrunn av dette ble arbeidet med en delplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – 

Skiippagurra påbegynt i 2004. Pga. lav bemanning og andre viktige planoppgaver, er planen ikke ferdigstilt 

ennå. Det vil ventelig skje i løpet av 2012.  
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Bolyst-undersøkelser viser at folk har sterke følelser knyttet til bosted, og at det er viktig å ha et bredt 

spekter av boligtomter å tilby, for at folk skal bosette seg i Tana kommune. I Tana mangler det tomter nær 

Tana bru, utenfor de regulerte boligfeltene. Det er særlig tomter på strekningen Tana bru – Seida som er 

etterspurt. Tomter kan sikres her gjennom a) den private reguleringen av Bjørkelia Nordre, b) utbygging av 

det private feltet Storlaksen og/eller de private eiendommene rundt idrettsstadioen, c) regulering og 

opparbeiding av tomter fra Seida skole – Søndre Luftjok. 

 

Differensiert forvaltning av vassdragene 

Når det gjelder forholdet til bygging langs vassdragene, Tanavassdraget spesielt, var planen å behandle 

dette som ledd i rulleringen av flerbruksplanen for Tanavassdraget. Målet da arealdelen ble vedtatt, var å 

utarbeide et plankart for områder der det kunne tillates bebyggelse. Den store kompleksiteten i dette 

arbeidet, gjorde at det ikke ble rom for å gjennomføre det i forbindelse med flerbruksplanen. 

 

Gamme- og hyttebygging i utmark 

Gamme- og hyttebygging i utmark har vært et gjennomgangstema i kommunen de siste 30 årene. I 

arealplanprosessen søkte kommunen å finne en løsning. I det første planutkastet som var til forhåndshøring 

i 2001, foreslo kommunen 3 områder overfor Sirbmá/ Sirma, overfor Alletnjárga/ Alleknjarg og Holmfjell/ 

Gulbojok, foreslått med utbygging for totalt 11 nye gammer. Det ble reist innsigelse mot disse områdene 

fra reindriftsnæringa og fylkesmannen, og de ble tatt ut i planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

I den gjeldende arealdelen er følgende omtale av gammeproblematikken tatt med i planbeskrivelsen: 

”Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det vært 
bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og bærplukking eller 
i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt inn i terrenget, og om de gikk 
ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. Gammene var en viktig del av 
økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av naturressursene. Mange har et sterkt 
forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å føre opp gammer i sine utmarksområder.  
 
I dag står vi foran et veiskille når det gjelder gammebygging. Den tidligere bruken av disse 
byggverkene er i ferd med å erstattes av fritidsbruk. Med en generelt romsligere økonomi følger 
ønskene om høyere standard, økt privatisering og gammene ender opp som torvkledde hytter. 
Kommunen kan ikke åpne for en spredt utbygging til fritidsformål i utmarka. Tana kommune har store 
naturområder uten større inngrep, og det er viktig å ta vare på den egenarten og den ressursen dette 
representerer. Det er viktig å presisere at dette kun er hovedtrekket. En finner fortsatt et betydelig 
antall personer som først og fremst bruker gamma i forbindelse med utmarkshøsting.  
 
Det er vanskelig for kommunen å forholde seg til dette sakskomplekset gjennom arealplanleggingen, da 
det er svært mange momenter som er relevante. Tana kommune har imidlertid en prinsipiell holdning 
om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd med tradisjonell bruk av gammene. Det 
er imidlertid viktig å understreke dette. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at 
kommunen mener gammebygging har en plass. Tana kommune mener derfor det bør etableres et 
forskningsprosjekt der målet er å kartlegge den tradisjonelle bruken av utmarka og dokumentere 
tidligere gammeplasser. På bakgrunn av dette materialet vil kommunen i samarbeid med 
lokalbefolkningen kunne utarbeide en plan for evt. framtidig lokalisering av gammer i kommunen.” 

  

Etter at arealdelen var vedtatt arbeidet kommuneadministrasjonen videre med spørsmålet om 

gammebygging i utmark, og det ble bl.a. utarbeidet en prosjektbeskrivelse for ”Framtidig gammebygging i 

Tana kommune”. Tida og utviklingen ser imidlertid ut til å ha løpt fra utgangspunktet for prosjektet: Enkle 

byggverk med tanke på kollektiv bruk knyttet til tradisjonell utmarkshøsting. I dag er ønskene byggverk 

med høy standard som gir grunnlag for en mer intensiv bruk enn den som er knyttet til tradisjonell 

utmarkshøsting. 

 

Nye utfordringer og føringer for arbeidet med arealdelen 
Den viktigste oppgaven for arealforvaltningen i Tana kommune er å legge til rette for at folk kan bo og 

drive næringsaktivitet i kommunen. Det må skje på en måte som gjør at framtidige generasjoner kan gjøre 

det samme i uoverskuelig framtid. Å ha tilstrekkelige arealer regulert til bolig og næringsformål er derfor 
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svært viktig.  Samtidig er det avgjørende at kommunen sikrer produksjonsgrunnlaget for primærnæringene 

landbruk og reindrift for framtida.  
 

I gjeldende arealdel er det i praksis forbud mot nyetablering av hytter på strekningen Luftjok – 

Skiippagurra. Det henger sammen med den store etterspørselen etter boligtomter i dette området, og fra 

entydige signaler om at kommunen må prioritere boligbygging. I forbindelse med forhåndshøringen av et 

planutkast i 2006, vedtok formannskapet at kommunen gjennom delplanarbeidet skal tilrettelegge for 

fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder, men at dette ikke må komme i konflikt med interessene til 

lokalbefolkningen. 

 
Ut fra erfaringene med gjeldende arealdel og henvendelser om arealbruk, sammen med en vurdering av de 

nasjonale forventningene til arealplanleggingen, anbefaler administrasjonen følgende føringer for arbeidet 

med en ny arealdel: 

 Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder  

o Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse. 

o Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse  

o Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde 

 Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres 

 Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til utbyggingsformål. 

 Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for fritidsbebyggelse. 

Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle områder i tillegg til 

sentrumsnære områder. 

 Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og 

hyttebygging. 

 Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester for 

fritidsformål. 

 Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres. 

 Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes. 

 Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for fysisk 

aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av.  

 Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk av 

eksisterende tak til lokalbefolkningen. 

 Energiforsyning og –omlegging/ effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål vurderes og 

utredes særskilt. 

 Inngrepsfrie naturområder vektlegges 

 Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres. 

 Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 

kommunen, jf. vannressurslovens § 11. 

 Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 

 Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal laksefjord. 

 Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, må utredes 

og vektlegges særskilt. 

 
Pågående og framtidige arealplanprosesser 
Tana kommune arbeider allerede med mange reguleringsplaner i tillegg til kommunedelplan for 

sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra. Nedenfor er påbegynte planprosesser og aktuelle, 

framtidige planer listet opp i prioritert rekkefølge. 

1) Detaljregulering: Ny Tana bru og E6 trasé 

2) Reguleringsendring: Reguleringsplan for Tana bru sentrum og Industriområdet nord for FFR 

(Døgnhvileplass, nytt industriareal og endrete atkomstforhold) 

3) Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra Detaljregulering: 

Industriområde nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru 

4) Detaljregulering: Ny trasé for FV 98 over Ifjordfjellet 

5) Detaljregulering: Havneområder i Tana kommune 

6) Detaljregulering: Boliger på elvesida av Skiippagurra veistasjon 
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7) Kommuneplanens arealdel: Ny plan 

8) Detaljregulering: Sieiddajohguolbba boligfelt, trinn 2 

9) Detaljregulering: Friluftsområder:  

- Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/ Kaldbakknes 

- Hárrejávri/ Harrevann 

- Sieidá/ Seida (Guolbba/ Gilbagargu) 

- Sieiddaguoikgáddi/ Seidastryket 

10) Private reguleringsplaner: 

o Detaljregulering: Ridesenter og motorsportsanlegg i Holmfjell 

o Detaljregulering: Bjørkelia Nordre, boligformål 

o Detaljregulering: Leavvajohka, fritidsformål 

 

Planer det ikke er ressurser til å gjennomføre i gjeldende valgperiode, men som vil bli prioritert i perioden 

2015-2019: 

11) Plan for universell utforming i Tana kommune 

12) Plan for sikring av kulturminner og kulturmiljøer i Tana kommune 

13) Plan for sikring av naturmangfoldet i Tana kommune 

14) Detaljregulering: Gang-/ sykkelsti på strekningen Seida - Skiippagurra  

15) Detaljregulering: Boligområde nord for flerbrukssenteret og/ eller boligområde i Seida/ Søndre 

Luftjok 

16) Detaljregulering: Friluftsområdet Sieiddaguoikgáddi/ Seidastryket 

17) Private reguleringsplaner: 

o Detaljregulering: Framtidige hyttefelt avsatt i ny arealdel med totalt 100 hytter (1-3 i 

fjordområdene, 2 i nærhet av elva, 1 i sentrumsområdet og 2 øvrige felt) (FeFo el. andre 

private aktører vil stå for regulering og utbygging) 
 

 

 

 

5. REGIONALE OG NASJONALE FØRINGER  

5.1 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 
Etter plan- og bygningslovens kapittel 6 skal kommunene ta hensyn til nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging. I tillegg skal kommunen etter kapittel 7 legge til grunn 

fylkeskommunens planstrategi for eget planarbeid.  

 

Nasjonale forventninger til planleggingen skal bidra til at viktige utfordringer i samfunnet tas opp i 

planleggingen. Forventningene vil være retningsgivende men ikke bestemmende og tar sikte på å ivareta 

nasjonale interesser og nasjonal politikk. Den nasjonale forventningen er også ment å bidra til at 

planleggingen blir mer målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig.  Nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging sv juni 2011 er tematisert slik: 

 Klima og energi 

 By- og tettstedsutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Verdiskaping og næringsutvikling 

 Natur, kulturmiljø og landskap 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø  

 

I planstrategien er de nasjonale forventninger tatt hensyn til i kapittelet om folkehelse. I tillegg tas de i 

betraktning når det gjelder rullering av arealdelen til kommuneplanen. 
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5.2. Regionale planstrategier og planer 
Kommunen har en rett og en plikt i arbeid som gjelder regional planstrategi når det berører kommunens 

virkeområde (§ 8-3).  

 

Fylkeskommunen har fått økt sin myndighet som regional samfunnsutvikler. Finnmark skal fremstå som 

internasjonalt sentrum på områder som mat, engeri, opplevelser, kultur og grensesamarbeid. Sentrale 

utfordringer knyttes til å utnytte fylkes satsingsområder innen reiseliv, matfylket Finnmark, satsing på 

kulturarbeidsplasser, olje og gass og grenseoverskridende samarbeid. 

 

Fylkestinget har foreslått følgende satsingsområder 

 Infrastruktur og kommunikasjon  

 Næringsutvikling og verdiskaping  

 Kompetanse og forskning  

 Kultur, aktivitet og stedsutvikling  

 Folkehelse og universell utforming  

 Vekst og vern  

 

Fylkeskommunens foreløpige administrative forslag til regionale planer pr. februar 2012: 
 

Plan Plantype Behov 2012 2013 2014 2015 

Regional arealplan Regional plan Ny  X   

Regional vannforvaltningsplan for Finnmark Regional plan Ny X X X X 

Regional plan for kulturminner og kulturmiljø Regional plan Ny  X   

Regional transportplan Regional plan Ny     

Regional vindkraftplan Regional plan Ny     

Regional plan for grunnopplæring Regional plan Rulleres  X   

Regionalt utviklingsprogram (RUP) 2010-

2013 

Strategidokument Rulleres  X   

Regional kulturstrategier for Finnmark Strategidokument Rulleres   X  

Fiskeri- og havbruksstrategi 2011-2014 Strategidokument Rulleres   X  

Energistrategier for Finnmark 2010-2013 Strategidokument Rulleres  X   

Mineralstrategier Strategidokument Ny  X   

Internasjonale strategier 2011-2014 Strategidokument Rulleres   X  

Folkehelseplan Strategidokument? Ny X    

Tannhelseplan for Finnmark Temaplan Rulleres  X   

 

De fleste forslag til regionale planer og strategier får betydning for kommunen i mer eller mindre grad. 

Kommunen har fra før innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel som dekker det meste av disse 

planene/temaene. Unntak er kulturminner, mineralplan, internasjonale strategier og tannhelseplan. Med 

bakgrunn i de signalene som fylkeskommunen her har gitt, vurderer kommunen at det ikke er behov for 

egne planer på kommunalt nivå utover de planer som kommunen allerede har. 
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6.  KOMMUNALE PLANER I TANA KOMMUNE 

 

Plantype/Navn på plan Vedtatt 

 

Rullert Behov for rullering? 

Hele eller deler av plan? 

Kommentar 

Kommuneplanen     

Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 19.06.08 Nei Delvis, men ikke et 

prekært behov 

Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Kommuneplanens arealdel 2002-2013 25.04.02 Nei Ja, hele planen. Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 28.11.08 15.12.2011 Ja, krav om årlig rullering  

     

Kommunedelplaner     

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012 15.12.09 Nei Ja.  Rulleres nå. Ferdig høsten 2012. 

Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016 28.06.06 Nei Nei. Planen bør utgå og 

erstattes av regional 

vannforvaltningsplan. 

Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Hovedplan for vannforsyning 2012-2017 17.11.11  Nei Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 13.12.01 11.11.2010 Ja, på slutten av perioden Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Kommunedelplan for reisemålsutvikling 2007-2011 28.06.07 Nei Nei. Bør utgå som egen 

plan. 

Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

     

Tema-/sektorplaner     

Boligplan for Tana kommune 2010-2013  15.12.2009 Ja Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Selvmordsforebyggendeplan 2009-2013 17.12.09 Nei  Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 15.03.10 Nei Ja Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Veg- og trafikksikkerhetsplan 1998-2007 1997 Nei Ja Noen tiltak med i kommuneplanens handlingsdel 

Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling 

2009-2012 

11.10.10 Nei   

Veiplan 2011-2012 25.08.11 Ja, tiltakene Ja Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

     

Planer under utarbeidelse Forventet ferdig:    

Kommunedelplan - Hovedplan for avløp 2012    

Kommunedelplan - Kulturbygg 2012   Utarbeides samtidig med plan for idrett- og fysisk aktivitet 

Utmarksplan Våren 2012   SEG har oppdraget med å utarbeide planen. 

     

Reguleringsplaner under oppstart/utarbeidelse     

Harrevann friluftsområde 2012    

Havneområder i Tana 2012/2013    

Kommunedelplan for sentrumsområdet 2013    

Industri-/næringsareal ved Tana bru  2012    
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7. KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 
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7.1 Forslag til vedtak kommunal planstrategi 2012-2015 
 

Kommuneplanens samfunnsdel: 
 

1. Kommuneplanens samfunnsdel av 2008-2019 videreføres uten fullstendig rullering til å omfatte 

perioden 2012-2023.  

2. Situasjonsbeskrivelsen i planstrategien 2012-2015 erstatter situasjonsbeskrivelsen i kommuneplanens 

samfunnsdel 2012-2023. 

3. Tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel tas ut. Disse fremgår i kommuneplanens handlingsdel. 

4. Mindre endringer i planen knyttet til langsiktige mål og strategier foretas i forbindelse med årlig 

rullering av kommuneplanens handlingsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel: 
1. Hele kommuneplanens arealdel 2002-2013 skal revideres. 

2. Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder  

a. Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse. 

b. Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse  

c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde 

3. Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres 

4. Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til utbyggingsformål. 

5. Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for fritidsbebyggelse. 

Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle områder i tillegg til 

sentrumsnære områder. 

6. Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og hyttebygging. 

7. Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester for 

fritidsformål. 

8. Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres. 

9. Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes. 

10. Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for fysisk aktivitet og 

framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av.  

11. Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk av 

eksisterende tak til lokalbefolkningen. 

12. Energiforsyning og –omlegging/effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål vurderes og 

utredes særskilt. 

13. Inngrepsfrie naturområder vektlegges 

14. Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres. 

15. Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i kommunen, jf. 

vannressurslovens § 11. 

16. Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 

17. Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte lokaliteter i 

Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal laksefjord. 

18. Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, må utredes og 

vektlegges særskilt. 

  

Øvrige kommunedelplaner og tema-/sektorplaner 

1. Kommunedelplanene for ” Idrett og fysisk aktivitet” og ”klima og energi” rulleres i henhold til eget 

planprogram og som skissert i dette kapitlet. Kommunedelplan for Tanavassdraget og for 

vannforsyning rulleres ikke i perioden. Kommunedelplan for Tana som reisemålsutvikling 

(reiselivsplanen) rulleres ikke og utgår. Tiltakene inngår i kommuneplanens handlingsdel som rulleres 

årlig 

2. Tema-/sektorplaner rulleres slik det fremgår av tabell oversikten. 
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Tabeller 

 
Kilde: www.livskraftigekommuner.no/SSB 
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FOLKEHELSEBAROMETER FOR TANA KOMMUNE 
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommune og fylke med landstall. Kommuner og fylker kan ha en alders- og 
kjønnssammensetting som avviker fra landsgjennomsnittet, og dette tas det hensyn til i tallkolonnene til venstre og i figuren. I kolonnene til 
høyre finner du nøkkeltallets omfang uten alders- og kjønnskorrigering. 
 
Figuren fremstiller forholdstallene på en skala som øker fra 50 til 200 eller synker fra 200 til 50, avhengig av indikator. Forholdstall som er 
lavere enn 50 eller høyere enn 200 vises som en halvsirkel i figurens ytterkant. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for 
statistisk signifikans, se www.fhi.no/kommunehelsa 

 

 
”Grønn” verdi for et helsemål kan likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis 
representerer et ønsket nivå. Les mer på www.fhi.no/kommunehelsa og se Kommunehelsa statistikkbank http://khs.fhi.no. 
 

 
Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
Forkortelser: IAS=Indirekte aldersstandardisering, IKS=Indirekte kjønnsstandardisering 
 
1. Per 1000, 2010. 2. %, 2010. 3. %, 16-66 år, 2011. 4. %, 2011. 5. % i 2020. 6/7. Beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet, 15 års gjennomsnitt, 2009.8. 
%, 30-39 år, IAS, IKS, 2010. 9. % personer som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 60 % av medianinntekt (EU), 2009. 10. Mål på inntektsforskjeller. 
Skala 0-1 der høyere verdi indikerer større ulikhet, 2009. 11. % av personer i arbeidsstyrken, 2010. 12. %, 18-44 år, IAS, IKS, 2010. 13. % av alle barn det 
betales barnetrygd for, 2010. 14. Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater m.h.p. E.coli i prosent av befolkning 
tilknyttet rapportpliktig vannkilde, 2009. 15. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 16. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011. 17. %, 5-årig gjennomsnitt, 
IKS, 2011. 18. % av 5. klassinger, 2-årig gjennomsnitt, IKS, 2010. 19. %, 2-årig gjennomsnitt, 2010. 20. % av kvinner på første svangerskapskontroll, 10-årig 
gjennomsnitt, IAS, 2010. 21. Data mangler. 22. Data mangler. 23. Per 1000, ekskl.psykiatrisk sykehus, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 24. Inkludert 
polikliniske konsultasjoner, per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 25. Per 1000, 0-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 26. Per 1000, 3-årig 
gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 27. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 28. Per 1000, >45 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 29. 
Per 1000, 45-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 30. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 31. Per1000, 30-74 år, 3-årig 
gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 32. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 33. %, 10-årig gjennomsnitt, 2010. 34. %, 10-årig gjennomsnitt, 
2010. 
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, Dødsårsaksregisteret, NAV, Utdanningsdirektoratet, Vannverksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister og 
Reseptregisteret. For mer informasjon om indikatorene, se http://khs.fhi.no 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K62

Arkivsaksnr: 2012/620-1

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 15/2012 19.03.2012
Kommunestyret 21/2012 29.03.2012

Høring av forslag til midlertidige fiskeregulerende tiltak i den norske delen 
av Tanavassdraget for 2012- Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Saksprotokoll saksnr. 15/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 19.03.2012 

Behandling
Helge Samuelsen (H) ba utvalget vurdere hans habilitet da han er styreleder i Tana 
fiskeforvaltning. Ulf Ballo (AP) ba utvalget vurdere hans habilitet da han er styremedlem i Tana 
fiskeforvaltning. Samuelsen og Ballo fratrådte. Utvalget erklærte enstemmig at Samuelsen og 
Ballo er inhabil til å behandle saken, jf. Forvaltningsloven § 6 andre ledd. Varamedlem Per 
Magne Lille (SP) tiltrådte møtet for Ballo. 

Kjell Magne Johnsen, leder for vassdrag og oppsyn i Tana fiskeforvaltning, ga utvalget en 
orienterte i saken. 

Forslag fra Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen:

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget mener at høringsuttalelsen om forslag til endring av 
fiskeregler i Tanavassdraget må behandles i kommunestyret 29.03.12. 

Saken har stor prinsipiell viktighet og vil gi store konsekvenser og ringvirkninger. Det er meget 
viktig for elvedalens bygder, kommunens innbyggere og den enkelte fiskeutøver. Det vil berøre 
både lokale garnfisere, lokale stang- og båtsfiskere og turistfisket. 

Høringsfristen er 27.03, men TF direktøren har bekreftet at innkomne høringer tas med dersom 
de kommer innen 30.03. 

MLU var enstemmig om at kommunestyret må behandle saken. 
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Nestleder Ansgar Aslaksen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som MLUs 
innstilling:

Tana kommune viser til forslag fra Tanavassdragets fiskeforvaltning om endringer i fiskereglene 
i Tanavassdraget for 2012. Med bakgrunn i den kritiske situasjonen for mange laksebestander og 
behovet for å ta hensyn til framtidig ressursutnyttelse, vil kommunen komme med følgende 
merknader: 

1. Tana kommune støtter forslagene fra TF, med følgende tillegg: 

a) Drivgarnsfisket for 2012 reguleres ved at det innføres en grenseverdi for vannføring. 
Drivgarnfisket stanses ved en vannstand som er lavere enn grenseverdien. Dette 
tiltaket erstatter forslaget om å begrense drivgarnsfisket med ett fiskedøgn per uke i 
fiskesesongen. 

b) I tillegg til foreslåtte tiltak som gjelder stengselsfisket, innføres det en begrensning på 
en-1- joddu per stengsel. 

2. Tana kommune forutsetter at TF fra og med fiskesesongen 2013 vurderer tiltak for en mer 
differensiert forvaltning av fisket på de ulike elvestrekningene, med bakgrunn i 
forskningsresultater om de ulike bestandenes status. Kommunen oppfordrer særlig til å 
vurdere tiltak i sidevassdragene. Situasjonen for laksebestanden i Lákšjohka er særlig 
alarmerende. 

3. Tana kommune vil vektlegge viktigheten av at fiskeregulerende tiltak blir iverksatt i de 
norske delene av vassdraget fra og med årets sesong (2012). Kommunen vil samtidig 
understreke at finske myndigheter må ta ansvar og samtidig innføre tiltak som gjelder de 
finske delene av vassdraget. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Tana kommune viser til forslag fra Tanavassdragets fiskeforvaltning om endringer i fiskereglene 
i Tanavassdraget for 2012. Med bakgrunn i den kritiske situasjonen for mange laksebestander og 
behovet for å ta hensyn til framtidig ressursutnyttelse, vil kommunen komme med følgende 
merknader: 

1. Tana kommune støtter forslagene fra TF, med følgende tillegg: 

a) Drivgarnsfisket for 2012 reguleres ved at det innføres en grenseverdi for vannføring. 
Drivgarnfisket stanses ved en vannstand som er lavere enn grenseverdien. Dette 
tiltaket erstatter forslaget om å begrense drivgarnsfisket med ett fiskedøgn per uke i
fiskesesongen. 

b) I tillegg til foreslåtte tiltak som gjelder stengselsfisket, innføres det en begrensning på 
en-1- joddu per stengsel. 
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2. Tana kommune forutsetter at TF fra og med fiskesesongen 2013 vurderer tiltak for en mer 
differensiert forvaltning av fisket på de ulike elvestrekningene, med bakgrunn i 
forskningsresultater om de ulike bestandenes status. Kommunen oppfordrer særlig til å 
vurdere tiltak i sidevassdragene. Situasjonen for laksebestanden i Lákšjohka er særlig 
alarmerende. 

3. Tana kommune vil vektlegge viktigheten av at fiskeregulerende tiltak blir iverksatt i de 
norske delene av vassdraget fra og med årets sesong (2012). Kommunen vil samtidig 
understreke at finske myndigheter må ta ansvar og samtidig innføre tiltak som gjelder de
finske delene av vassdraget. 

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune viser til forslag fra Tanavassdragets fiskeforvaltning om endringer i fiskereglene 
i Tanavassdraget for 2012. Med bakgrunn i den kritiske situasjonen for mange laksebestander og 
behovet for å ta hensyn til framtidig ressursutnyttelse, vil kommunen komme med følgende 
merknader: 

1.  Tana kommune støtter forslagene fra TF, med følgende tillegg: 

a) Drivgarnsfisket for 2012 reguleres ved at det innføres en grenseverdi for vannføring. 
Drivgarnfisket stanses ved en vannstand som er lavere enn grenseverdien. Dette 
tiltaket erstatter forslaget om å begrense drivgarnsfisket med ett fiskedøgn per uke i 
fiskesesongen. 

b) I tillegg til foreslåtte tiltak som gjelder stengselsfisket, innføres det en begrensning 
på en-1- joddu per stengsel. 

2. Tana kommune forutsetter at TF fra og med fiskesesongen 2013 vurderer tiltak for en 
mer differensiert forvaltning av fisket på de ulike elvestrekningene, med bakgrunn i 
forskningsresultater om de ulike bestandenes status. Kommunen oppfordrer særlig til å 
vurdere tiltak i sidevassdragene. Situasjonen for laksebestanden i Lákšjohka er særlig 
alarmerende. 

3. Tana kommune vil vektlegge viktigheten av at fiskeregulerende tiltak blir iverksatt i de 
norske delene av vassdraget fra og med årets sesong (2012). Kommunen vil samtidig 
understreke at finske myndigheter må ta ansvar og samtidig innføre tiltak som gjelder de 
finske delene av vassdraget. 

Saksopplysninger
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt på høring et forslag til endring av fiskeregler 
for 2012. Høringsfristen er 27. mars. Høringsinstanser er kommunen, lokale fiskeforeninger, 
rettighetshavernes organisasjoner (Laksebreveiere i Tanavassdraget AL) og lokale 
reiselivsbedrifter. Det fullstendige høringsbrevet er tilgjengelig på hjemmesiden til 
Tanavassdragets fiskeforvaltning:  www.tanalaks.no. 
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Status for mange av laksebestandene i Tanavassdraget er kritisk lav. Med bakgrunn i dette 
fremmer TF forslag til fiskeregulerende tiltak på norsk side for 2012. Forslagene er begrunnet i 
Tanaforskriften (forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget), som har som 
overordnet mål at fiskebestandene skal bevares og at forvaltningen skal skje på en bærekraftig 
måte. Framtidig ressursutnyttelse skal sikres. 

De ulike forslagene er hjemlet i øvrige fiskeforskrifter som gjelder Tanavassdraget. Dette 
innebærer at de i etterkant av behandlingen i TF, vil bli oversendt til Miljøverndepartementet og 
Fylkesmannen i Finnmark for videre behandling. 

En nærmere beskrivelse av bestandssituasjonen og de ulike forslagene er gitt nedenfor.

Bestandssituasjonen- laksebestandene i Tanavassdraget
Prinsippet for forvaltningen av laksen er at man etter endt beskatning må ha tilstrekkelig nok 
hunnlaks i de ulike elvene før gyting. Hver elv har sitt produksjonspotensiale, og dette tilpasses i 
forvaltningen gjennom å beregne gytebestandsmål (GBM). Gytebestandsmålet gir et pekepinn 
på hvor mye laks vi bør ha i den enkelte elv etter endt fangst. Målet å sikre maksimal 
bærekraftig avkastning. 

Gytebestanden beregnes med bakgrunn i tellinger av laks, fangst og skjellprøveanalyser. 
Måloppnåelsen bestemmes ved å sammenligne gytebestanden opp mot gytebestandsmålet. 
Resultatene for ulike laksebestander i Tanavassdraget viser at gytebestandene er langt under 
målsettingene (se tabell 1 nedenfor). 

Tabell 1. Måloppnåelse vurdert i prosent (%) av gytebestandsmålet (GBM). Måloppnåelsen bør være på 
100 % for at fisket er bærekraftig. Kilde: Finsk-norsk overvåkningsgruppe for Tanavassdraget. 

Sidevassdrag Måloppnåelse i prosent av GBM 
Máskejohka 64 %
Lákšjohka 20 %
Iešjohka 12 %
Kárášjohka Foreligger ikke GBM, men tellinger viser at 50 % 

av laksen ble fanget. Det er behov for 10-20 
ganger flere hunnlaks for å utnytte potensialet. 

Forvaltningsmyndighetene og forskere vurderer med bakgrunn i dette situasjonen for mange av 
laksebestandene i Tanavassdraget som kritisk lav. Varig svekkelse av laksebestandene og tap av 
enkelte bestander kan være resultatet hvis utviklingen fortsetter.

Siden 1973 og frem til i dag har fiskere i vassdraget samlet inn skjellprøver. Gjennom dette 
prosjektet har det vært mulig å beregne utviklingen av de ulike størrelsesklassene for laks. 
Resultatene fra dette prosjektet har dokumentert negativ utvikling i stor laks, og spesielt på 
hunnlaks. Selv om antallet storlaks går opp og ned, så er det en tydelig utvikling der antallet 
storlaks har gått ned siden 1973.

Årsaken til situasjonen er at den akkumulerte beskatningen (kyst + Tanafjord + hovedelv + 
sidevassdrag) for enkelte av laksebestandene i Tanavassdraget er så høy som 90 %, for andre 
bestander er den samlete beskatningen oppe i 70 %. Beskatningen av disse bestandene er langt 
over det nivået som bestandene tåler, og er dermed ikke bærekraftig.
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Figurene nedenfor viser hvordan beskatningen bør reduseres for eksempelvis Maskejohka, 
Laksjohka og Iesjohka for at fisket skal bli bærekraftig. Effektene ved den akkumulerte 
beskatningen vises ved at jo lenger elven er fra Tanamunningen, jo mindre laks er det i den. 

Forslag til endringer i fiskeregler for 2012
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Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår med bakgrunn i bestandssituasjonen, følgende 
reguleringer med bakgrunn i gjeldende forskrifter om fisket i Tanaelva:

Forskrift om fisket i Tanaelvas fiskeområde og forskrift om fisket i de norske sidevassdragene og om 
fiskekortpriser i den delen av Tanaelva som ikke danner riksgrense

§ 2 Fiskekort:
Det foreslås å øke sesongkortprisen for fast bosatte i Tanavassdragets elvedaler for fiske i. 

1. Riksgrensestrekningen i Tanaelva, Ánarjohka og Skiehccanjohka til kr. 200,-
2. Nedre norsk del og i norske sidevassdrag til kr. 200,-

     § 4 Årsfredning
Fiske etter laks er kun tillatt fra og med 20. mai til og med 15. august, med følgende unntak:

1. For stangfiske i august er det nattfredning mellom kl. 18.00 – 06.00 
2. Fiske med stengsel og settegarn er tillatt i tiden 15. juni – 15. august 
3. Fiske med drivgarn er tillatt i tiden fra og med 20. mai til og med 15. juni, fra mandag kl. 18.00 til onsdag 

kl. 18.00 
4. Kastenot etter laks er ikke tillatt i 2012 

§ 11 Fiskekortpriser

1. I Tanavassdraget ved fiske bare fra strand kr 250 per døgn. 
2. I Tanavassdraget ved fiske fra båt kr 400 pr. døgn. For fiske med 3 stenger fra båt er prisen kr. 600 pr. 

døgn. Dette fiskekortet er også gyldig ved fiske fra strand, men ikke fra strand i begrensningssoner og 
tidsrommet som er nevnt. 

3. Fiskekort for ektefelle/samboer strykes. 
4. For ungdom mellom 16 – 18 år er prisen kr 50 pr. døgn. Kortet er ikke gyldig for fiske fra strand i 

begrensningssoner. 
5.

Forskrift om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark.

§ 4. Begrensning av fiskekort ved fiske fra strand fra og med 20. juni til og med 20. juli.

I Boratbokča til Jalve gjelder følgende begrensninger ved fiske fra strand fra og med 20. juni til og med 20. 
juli:

1. Det selges maksimum 35 kort pr. døgn fra ett salgssted på norsk side, fisketid kl. 0600 til kl. 1800. 
2. Alternativ 2: Det selges maksimum 5 kort pr. døgn fra ett salgssted på norsk side, fisketid kl. 1800 til 

kl. 1800 og 30 ½-døgnskort for fisketid 06-18 og 18-06. 
3. På oppmerket strekning i Seidastryket og Skippagurrastryket settes det begrensninger på antall 

stangdøgn fra strand. I hvert område selges det hvert døgn 5 døgnkort til kr. 400 pr. døgn og 30 ½-
døgnskort til kr. 250 pr. stk. ½-døgnskort gjelder fra 18-06 og 06-18. 

§ 5. Begrensninger i fiske fra båt. 

2. Ved fiske fra båt i de helt norske delen av vassdraget kan det maksimalt benyttes 3 stenger med 
maksimalt ett fiskeredkspa (sluk, wobler eller flue) på en den enkelte stang uansett om det i båten 
er med flere personer eller person som bor i elvedalen. 

Andre fiskeregler for lokale – og tilreisende stangfiskere i 2012 (nye forslag som må eventuelt tas inn i 
gjeldende forskrifter):

All hunnlaks større enn 80 cm gjenutsettes (hunnlaks over 5 kg) i følgende deler av Tanavassdraget:

1. Máskejohka med sideelver 
2. Hovedelva nedre norsk del (TF oppfordrer også til gjenutsetting av hunnlaks større enn 80 cm i 

riksgrensestrekningen) 
3. Kárášjohka med sideelver 
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4. Iešjohka med sideelver 

All hunnlaks gjenutsettes i følgende elver:

1. Buolbmátjohka 
2. Lakšjohka med sideelver 
3. Leavvajohka 
4. Váljohka med sideelver 

Vurdering
Generelle vurderinger: 
Tanaforskriftens mål om å ta vare på laksebestandene må tillegges hovedvekt i denne saken.
Saken har stor betydning for Tana kommune. Laksebestandene i vassdraget er svært viktige for 
trivsel, bosetting, samisk kultur og framtidig næringsutvikling lokalt. Særlig viktig er hensynet 
til framtidige generasjoner og deres mulighet til å drive laksefiske og ivareta lokale tradisjoner. 
Skal man kunne sikre framtidig ressursutnyttelse, må det nå gjøres forvaltningsmessige grep
umiddelbart.

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har lagt fram et forslag til tiltak som berører alle grupper 
av fiskere (lokale og tilreisende, garn- og stangfiskere), samtidig som det er tatt hensyn til de 
ulike laksebestandenes økologi. Dette er svært positivt. På grunn av sakens karakter, mener 
rådmannen imidlertid at det bør innføres enkelte tiltak ut over det som er foreslått av TF. 

For Tana kommune vil det vært viktig at tiltakene gjennomføres på norsk side uavhengig av 
forhandlinger med Finland. Kommunen må imidlertid kunne forutsette at finske myndigheter 
også tar ansvar i saken og innfører fiskeregulerende tiltak på finsk side. 

Forvaltningen av Tanavassdraget kan i dag basere seg på et stort og omfattende 
forskningsmateriale. Man har nå kunnskap som gir mulighet til å differensiere forvaltningen i de 
ulike delene av vassdraget, og dermed på sikt kunne optimalisere både bestander og fiske. Man 
har forståelse for at det vil være vanskelig å innføre en mer differensiert forvaltning allerede fra 
årets sesong, men TF oppfordres til å ta grep fra og med neste år (2013). En moderne forvaltning 
av et så stort vassdrag som Tanavassdraget vil i framtiden nødvendigvis måtte være mer 
differensiert enn i dag, og publikum vil på lengre sikt være tvunget til å forholde seg til ulike 
reguleringer og fiskekortpriser for de ulike delene av vassdraget. 

En vurdering av de enkelte forslagene er gitt nedenfor. 

Begrensninger i drivgarnsfiske (§ 4 årsfredning)
TF foreslår å redusere drivgarnsfisket med ett døgn i fiskesesongen fra 20. mai til 15. juni. 

Forskningsresultater viser generelt sett at de mest sårbare laksebestandene vandrer opp i 
vassdraget på det tidspunktet som drivgarnsfisket gjennomføres. En stans i dette fisket over en 
periode på noen år ville derfor vært det mest effektive tiltaket. Dette vurderes imidlertid ikke 
som gjennomførbart, da tiltaket ville ramme en gruppe ensidig. 

I stedet for en stans i fisket, foreslås fisket regulert ut ifra vannføring. Drivgarnsfisket er mest 
effektivt ved lav vannstand. Ved å sette en grenseverdi for vannføring, vil fisket bli stanset når 
vannstanden er lav. 

Side 57



Dette tiltaket vurderes å være mer effektivt enn å kutte ned fisketiden med ett døgn per uke,
samtidig som det også kan være mer fleksibelt for fiskerne. Rådmannen forslår dette forslaget 
innført i stedet for å redusere fisket med ett døgn per uke. Det forutsettes samtidig at minst ett av 
disse tiltakene blir gjennomført. 

Begrensninger i stengselsfisket (§ 11 antall redskaper)
TF foreslår stengselsfisket regulert ved å redusere antallet redskaper. Hver laksebreveier kan 
kun fiske med enten ett stengsel eller ett settegarn om gangen. 

Rådmannen mener at forslaget bør innføres, men at det samtidig bør gjennomføres ytterligere 
fiskeregulerende tiltak for stengselsfiskerne. Sammenlignet med drivgarnsfisket, så foregår 
stengselsfisket senere i fiskesesongen (15. juni- 15.august), og rammer derfor i mindre grad de 
sårbare bestandene Samtidig er det slik at stengselet kan gi store fangster, og rådmannen mener 
derfor det er rimelig at også stengselsfiskerne innfører ytterligere tiltak. Det foreslås en 
begrensning i antall joddu i stengsel til en (1). 

Øvrige begrensninger i fisketid (§ 4 årsfredning)
De øvrige foreslagene med hensyn til fisketider foreslås innført.
Når det gjelder fiske med stang og stengsel i august, så kunne dette vært begrenset. Det vil si å 
avslutte fisket den 1. august i hele eller deler av vassdraget. Dette vurderes vanskelig å 
gjennomføre allerede fra årets sesong, men bør vurderes fra 2013. 

Gjenutsetting av hunnlaks for lokale og tilreisende stangfiskere
Forslaget fra TF vurderes som et effektivt tiltak for å spare gytelaksen i vassdraget, og dermed 
øke produksjonen. Rådmannen har ingen merknader til differensieringen i forhold til de ulike 
delene av vassdraget, da det her er tatt hensyn til bestandssituasjonen for den enkelte 
elvestrekning. 

Ideelt sett burde gjenutsetting av hunnlaks vært gjennomført for alle grupper av fiskere, men er i 
liten grad mulig ved garnfiske. I tillegg til gjenutsetting, kan det på sikt også være aktuelt å 
regulerer fisket i deler eller hele sidevassdrag i hele eller perioder av sesongen. Vi har imidlertid 
lagt til grunn at differensierte tiltak først fremmes fra og med fiskesesongen 2013.

Begrensning av fiskekort i sonen Boratbokča- Jalve, og i Seida/Skiippagurra stryket
(Guivvašguoika) (§ 4- tilreisendes forskrift)
Rådmannen vurderes de foreslåtte tiltakene i sonen Boratbokča-Jalve som nødvendige for å 
minske fisketrykket i området og også redusere konfliktnivået mellom norske og finske fiskere, 
tilreisende og lokale. Lokalbefolkningen på norsk side har over de siste årene blitt fortrengt fra 
området. Et viktig tiltak er, som foreslått fra TF, kortbegrensninger samt å regulere salget av 
fiskekort for norsk side fra ett salgssted i Norge. 

Tana kommune bør også støtte forslag om ny kortbegrensningssone for tilreisende i Seida- og 
Skiippagurrastryket (Guivvašguoika). Dette vil hindre framtidige konflikter ved denne viktige 
fiskeplassen i vassdraget, samtidig som det gjør fisket mer eksklusivt for de som fisker der. 

Begrensning i antall stenger ved fiske fra båt (§ 5- tilreisende)
TF har fremmet forslag til begrensning i antall stenger ved båtfiske til maksimalt 3 stenger, 
uavhengig av om det i båten er flere personer eller personer som bor i elvedalen. Rådmannen har 
ingen merknader til dette, og foreslår tiltaket innført. 
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Sesongkort for lokalbefolkningen- (§2 fiskekort)
Forslagene til økning i sesongkortprisene vurderes som rimelige. Det er forutsatt i 
Tanaforskriften at prisen for sesongkort skal være lav, noe den også fremdeles er (kr.200,-). 

Kortpriser for tilreisende fiskere (§ 3 fiskekortpriser- tilreisendes forskrift)
Rådmannen har ingen innvendinger til de foreslåtte økningene i fiskekortpriser for tilreisende. 
Fisket i Tanavassdraget er fremdeles billig i forhold til fiske i andre vassdrag i landet, og 
fiskekortprisene her hos oss bør på sikt samsvare mer med prisene øvrige steder. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K54

Arkivsaksnr: 2011/2145-9

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 16/2012 19.03.2012
Kommunestyret 22/2012 29.03.2012

Prosjektet "Tana vannområde (2013-2015): Godkjenning av prosjektplan og 
søknad om finansiering (skjønnmidler).

Saksprotokoll saksnr. 16/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 19.03.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som MLUs innstilling:

For å oppfylle krav til kommunene i vannforskriften deltar Tana kommune i prosjektsamarbeid i 
Tana vannområde (2013-2015). Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektplanen av 
16.02.2012. Følgende vilkår gjelder: 

 Prosjektet har en tidsramme på 3 år.  Prosjektperioden er fra 1.1.2013 tom. 31.12.2015.
 Tana kommune bidrar med en egenandel til prosjektet på kr. 40.000,- årlig, som avsettes 

i driftsbudsjettet. 
 Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik søker om skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen til prosjektet, samt om tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. 
 Prosjektet styres av en styringsgruppe bestående av en politisk representant fra hver av 

de deltakende kommunene (Karasjok, Gamvik og Berlevåg). Styringsgruppen fatter 
beslutninger som gjelder prosjektets framdrift og økonomi. 

Styringsgruppen inngår i vannområdeutvalget, som skal samordne og sikre konsensus omkring 
det faglige arbeidet i vannområdet.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
For å oppfylle krav til kommunene i vannforskriften deltar Tana kommune i prosjektsamarbeid i 
Tana vannområde (2013-2015). Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektplanen av 
16.02.2012. Følgende vilkår gjelder: 

 Prosjektet har en tidsramme på 3 år.  Prosjektperioden er fra 1.1.2013 tom. 31.12.2015.
 Tana kommune bidrar med en egenandel til prosjektet på kr. 40.000,- årlig, som avsettes 

i driftsbudsjettet. 
 Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik søker om skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen til prosjektet, samt om tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. 
 Prosjektet styres av en styringsgruppe bestående av en politisk representant fra hver av 

de deltakende kommunene (Karasjok, Gamvik og Berlevåg). Styringsgruppen fatter 
beslutninger som gjelder prosjektets framdrift og økonomi. 

Styringsgruppen inngår i vannområdeutvalget, som skal samordne og sikre konsensus omkring 
det faglige arbeidet i vannområdet.

Rådmannens forslag til vedtak
For å oppfylle krav til kommunene i vannforskriften deltar Tana kommune i prosjektsamarbeid i 
Tana vannområde (2013-2015). Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektplanen av 
16.02.2012. Følgende vilkår gjelder: 

 Prosjektet har en tidsramme på 3 år.  Prosjektperioden er fra 1.1.2013 tom. 31.12.2015.
 Tana kommune bidrar med en egenandel til prosjektet på kr. 40.000,- årlig, som avsettes 

i driftsbudsjettet. 
 Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik søker om skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen til prosjektet, samt om tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. 
 Prosjektet styres av en styringsgruppe bestående av en politisk representant fra hver av 

de deltakende kommunene (Karasjok, Gamvik og Berlevåg). Styringsgruppen fatter 
beslutninger som gjelder prosjektets framdrift og økonomi. 

 Styringsgruppen inngår i vannområdeutvalget, som skal samordne og sikre konsensus 
omkring det faglige arbeidet i vannområdet. 

Saksopplysninger
Bakgrunn: EU’s vanndirektiv og vannforskriften i Norge
EU’s rammedirektiv for vann ble gjort gjeldende for medlemsstatene i 2000. Norge har siden 
2001 deltatt i EU-landene arbeid med å gjennomføre vanndirektivet. Vanndirektivet forutsetter 
at medlemsstatene utarbeider en helhetlig vannforvaltningsplan for å oppnå og ivareta god 
økologisk og kjemisk tilstand i vann og vassdrag. 

I Norge foregår arbeidet etter forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) fra 
2007. Vannforskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med 
tilhørende tiltaksprogram for å oppfylle miljømålene, og sørge for nødvendig 
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kunnskapsgrunnlag for arbeidet. Den første forvaltningsplanen for Finnmark vannregion gjelder 
for perioden 2011-2015, og omfatter blant annet vannområdet Tana. I tillegg er planarbeidet 
knyttet til forvaltningsplanen for 2016-2021 startet opp, og pågår parallelt med 
tiltaksgjennomføringen fra 1. planrunde. 

Arbeidet i Tana vannområde
Planarbeidet i regionene bygger på det arbeidet som gjøres lokalt i vannområdene, her hos oss 
”Tana vannområde”. Tana vannområde følger grensene til nedbørsfeltet til Tanavassdraget, i 
tillegg til nedbørsfeltene på begge sider av Tanafjorden. De kommunene som har de største 
arealene i vannområdet er på norsk side Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik. 

Vannarbeidet er organisert annerledes i Finland enn i Norge, hvor man ikke har en egen 
inndeling i vannområder men kun opererer på regionnivå. Dette innebærer en del utfordringer 
for samarbeidet med kommunene Utsjok og Enare, som også har store arealer i nedbørsfeltet til 
Tanavassdraget. Det arbeides imidlertid med å samordne tiltak på norsk og finsk side innen 
vannområdet, men hvordan dette vil bli organisert i praksis er ikke avklart enda. 

Tana kommune har siden september 2011 hatt prosjektledelsen for samtlige vannområder i Øst-
Finnmark, på oppdrag av Finnmark fylkeskommune. I praksis har dette betydd at kommunen har 
leid ut egen personale til fylkeskommunen, som har utført oppgaver for alle kommunene i 
regionen. Oppgavene har vært fordelt på følgende vannområder: Pasvik, Neiden, Tana, 
Varangerhalvøya, Indre Varangerfjord og Nordkyn/Laksefjorden. 

Det har vært gjennomført møter i samtlige kommuner i vannområdene, med hovedvekt på 
innsamling av kommunale data om påvirkninger på vannet. I tillegg har sektormyndighetene 
også levert inn sine data, og alt dette er blitt samordnet av Fylkesmannen i Finnmark i databasen 
vann-nett (www.nve.vann-nett.no).

Videre har det blitt avholdt møte i vannområdeutvalget for Tana den 15.02.2012. Det er så langt 
en bred og aktiv deltakelse i vannområdeutvalget. I tillegg til kommunene (politisk og 
administrativt nivå) deltar følgende: 

 Mattilsynet
 Fiskeridirektoratet
 Kystverket
 NVE Region Nord
 Statens vegvesen
 Fylkesmannen i Finnmark
 Finnmark fylkeskommune (vannregionmyndigheten)
 Tanavassdragets fiskeforvaltning
 Laksebreveierne for Tanavassdraget
 Sjølaksefiskerforeningen i Finnmark/Tana og omegn sjølaksefiskerforening
 Lokallag av NJFF (Tana og Berlevåg)
 Tana bondelag
 Naturvernforbundet (Tana/Varanger lokallag)
 Bygdelagene (Polmak, Skiippagurra, Algasvàrre)

Vannområdeutvalget har behandlet sammendrag av påvirknings- og risikovurderingene for alle 
vannforekomster i regionen (se på www.nve.vann-nett/portal og søk på Tana vannområde). 
Innen april skal vannområdeutvalget levere innspill til ”vesentlige vannforvaltningsspørsmål”, 
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som skal behandles videre i vannregion Finnmark. Det er satt ned en arbeidsgruppe fra 
vannområdeutvalget for å gjøre ferdig dette dokumentet. Videre vil man arbeide med 
tiltaksanalyser basert på satsingsområdene, hvor formålet er å identifisere de mest 
samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene. 

Fra og med 2013 er det behov for større ressurser til det enkelte vannområde, og da særskilt de 
internasjonale vannområdene Pasvik, Neiden og Tana. Dette innebærer at man bør organisere 
arbeidet annerledes enn det som gjøres for 2012. 

Kommunene har et hovedansvar for det lokale arbeidet i vannområdene, og det er naturlig at 
arbeidet overføres fra fylkeskommunalt til kommunalt eierskap. I og med at det er flere 
kommuner involvert, vil man har særskilt nytte av å organisere arbeidet som et eget prosjekt. 
Dette vil også innebære muligheter til å søke om eksterne prosjektmidler, og dermed få utført 
arbeidet på en billigere og mer effektiv måte, enn kun med egne driftsmidler. Det forutsettes at 
vannområdearbeidet etter prosjektperioden kan ivaretas innenfor de ordinære rammene i 
kommunene. 

Med bakgrunn i dette er det utarbeidet en prosjektplan for Tana vannområde (2013-2015)(se 
vedlegg). Denne prosjektplanen fremmes nå for politisk behandling i samtlige kommuner i 
vannområdeutvalget. 

Vurdering
Rådmannen tilrår at kommunen deltar i prosjektet ”Tana vannområde (2013-2015)”. 
Prosjektsamarbeidet gjennomføres i henhold til prosjektplanen av 16.2.2012. 

Side 63



UTKAST TIL BEHANDLING I KOMMUNESTYRENE, MARS-APRIL 2012. Versjon 1 (16.2.2012). 

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), 
VANNREGION FINNMARK. 

Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. 

Forord

Prosjektet ”Tana vannområde” er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, 
Berlevåg og Gamvik. 

Vannområdet ”Tana” omfatter Tanavassdraget  med Tanafjorden ut til grensen mellom 
Russevika og Skarveneset, med tilhørende nedbørsfelt fram til 1 nautisk mil utenfor 
grunnlinja (se kartet i fig. 1 nedenfor) på norsk side av riksgrensen. Kommunene Tana, 
Karasjok, Berlevåg og Gamvik er på norsk side de kommunene som har det største arealet i 
vannområdet, og som derfor samarbeider om prosjektet. Utsjok kommune i Finland vil også 
bli invitert inn i prosjektets ulike utvalg der hvor dette avtales særskilt. 

Det har i perioden fra og med 01.09.2011 vært gjennomført et forprosjekt for 
vannområdene i hele Øst-Finnmark, og denne prosjektbeskrivelsen er utarbeidet innenfor 
rammene av dette forprosjektet. Forprosjektet har vært finansiert av Finnmark 
fylkeskommune, med prosjektledelse fra Tana kommune. 

1. Bakgrunn

Prosjektarbeidet er forankret i vannforskriften (§ 1) som har som formål å ”sikre helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene”. Miljømålet i vannforskriften er at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, og at grunnvann skal ha 
minst god kjemisk og kvantitativ tilstand. 

Gjennom vannforskriften innføres på denne måten en mer helhetlig vannforvaltning i Norge, 
som også skal følges opp på lokalt nivå gjennom etablering av ”vannområder” (§ 23) og 
vannområdeutvalg. Dette er et pilotarbeid som krever ekstra ressurser i en innføringsfase, 
men som vil gi kvalitetsforbedringer på sikt. 
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Fig 1. Kart over Tana vannområde på norsk side av riksgrensen. Vannområdet er del av et 
internasjonalt vannområde, som også omfatter arealer i Finland. 

Kommunene i Tanavassdraget har lange tradisjoner for samarbeid om vassdragsforvaltning. 
Gjennom flerbruksplanen for Tanavassdraget (2007-16) har Tana og Karasjok kommuner 
tidligere samarbeidet om vassdragstiltak. En av de momentene som er ny nå er å  innlemme 
Tanafjorden i arbeidet, og dermed få et helhetlig perspektiv på forvaltningen av kyst- , elve-, 
innsjø- og grunnvann. 

I vannområdearbeidet legges det vekt på en systematisk tilnærming hvor overvåkning 
danner grunnlaget for en vurdering av miljøtilstand, som igjen danner grunnlaget for 
forvaltningsplaner og tiltaksprogram. Disse planene utarbeides samlet på regionalt nivå, men 
bygger på grundige prosesser lokalt i vannområdene. Av dette følger også at arbeidet er 
kunnskapsbasert. Overvåkningsdata legger grunnlaget for hvilke tiltak som skal 
gjennomføres. 
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Arbeidet skal videre samordnes på en annen måte enn tidligere. Det tas utgangspunkt i hvor 
mye den enkelte sektor påvirker vannressursene. På denne måten skal man identifisere de 
billigste og mest samfunnsøknomiske tiltakene for å oppnå et godt vannmiljø. 

Det legges stor vekt på medvirkning og deltakelse fra frivillige organisasjoner og lokalt 
næringsliv. Innbyggerne skal ha mulighet til å delta aktivt i vannområdearbeidet. 
Innbyggerperspektivet står derfor sterkt. 

Med bakgrunn i de utfordringene kommunene står overfor i denne pilotfasen, er det ønske 
om en egen prosjektorganisering av arbeidet for en periode på 3 år (2013-15).  Prosjektet vil 
vare fram til forvaltningsplanen for vannregion Finnmark  (2016-2021) (2 planrunde) er 
endelig vedtatt. Etter dette vil man vurdere om vannområdearbeidet kan ivaretas innenfor 
ordinære rammer i kommunene. 

Tana vannområde deltok i 1. forvaltningsplan (2011-15), men den første planrunden gikk 
over et kortere tidsrom og tiltak i fjordområdene var utelatt. Dette innebar at det i den 
første planrunden ikke var samme grad av medvirkning og lokal deltakelse som nå forventes 
fra statlige myndigheter. 

Viktige nettbaserte verktøy som brukes, vil bli brukt og videreutviklet i løpet av prosjektet er: 

 www.vannportalen.no/finnmark (egen  side for Tana vannområde)

 www.vann-nett.nve.no/portal/ (egne sider for Tana vannområde).   

2. Prosjektmål

Hovedmål: 

Prosjektets hovedmålsetting er å: ”samordne vannforvaltningen lokalt i Tanavassdraget og 
Tanafjorden, herunder samordne kommunenes og regionale myndigheters innsats for å 
bedre miljøstatusen i vannforekomstene”.  

Resultatmål: 

Det er satt følgende resultatmål for prosjektet: 

 Forestå planarbeidet i vannområdet Tana knyttet til rullering av forvaltningsplanen 
for vannregion Finnmark (2016-2021) på vegne av kommunene.

 Bidra i arbeidet med å ferdigstille fullkarakteriseringen og risikovurdering av 
vannforekomstene, med siste frist 1.5.2013. 

 Følge opp tiltak lokalt fra 1. forvaltningsplan (2011-2015) og bidra til at de 
gjennomføres 

 Utarbeide lokal tiltaksanalyse for vannområdet, innen 31.12.2013
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 Bidra med innspill til utkastet til forvaltningsplan og tiltaksprogram (2016-2021), med 
høringsfrist 1.7.2014.

 Sette i verk overvåkningstiltak i samarbeid med Fylkesmannen og andre 
myndigheter/ansvarlige

 Gjennomføre og koordinere møter i vannområdeutvalget for Tana. 

Resultatmålene følger de ulike aktivitetene/resultatløpene i prosjektet, se kapittel 5. 

Prosessmål: 

 Legge til rette for og bidra til aktivt medvirkning og deltakelse fra lokale 
organisasjoner og lokalt næringsliv

 Være bindeledd mellom kommunene, vannregionmyndighetene, regionale 
myndigheter, frivillige organisasjoner og andre interessenter. 

3. Prosjektrammer

Prosjektet har følgende rammer:

 Prosjektet har en tidsramme på 3 år. Prosjektperioden er fra 1.1.2013 - 31. 12.2015

 Total kostnadsrammer er NOK 1.380.000,-.  Kostnadsoversikt og finansieringsplan er 
spesifisert i kapittel 5. 

4. Organisering

Prosjekteiere er kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik.

Prosjektledelsen utføres av Tana kommune på vegne av de øvrige kommunene, og 
prosjektleder vil ha kontorsted ved rådhuset i Tana bru. 

Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike gruppene i prosjektet: 

4.1. Vannområdeutvalget og styringsgruppe

Vannområdeutvalget vil bestå av en politisk og administrativ representant (samt 
vararepresentanter) fra hver av kommunene Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik
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Øvrige medlemmer er: 

 Utsjok kommune i Finland- politisk og administrativ representant (dersom interesse)

 Tanavassdragets fiskeforvaltning

 Fylkesmannen i Finnmark

 Finnmark fylkeskommune (vannregionmyndigheten)

 Statens Vegvesen

 Norges vassdrags-  og energidirektorat- region Nord

 Mattilsynet

 Kystverket

 Fiskeridirektoratet

 Andre interessenter (frivillige organisasjoner m.fl.) etter interesse

Vannområdeutvalget er et organ som skal samordne og sikre konsensus omkring det faglige 
arbeidet i vannområdet. 

De politiske representantene fra kommunene på norsk side (Berlevåg, Tana, Karasjok og 
Gamvik)  utgjør prosjektets styringsgruppe og har ansvaret for beslutninger som gjelder 
prosjektets framdrift og økonomi. De øvrige medlemmene i vannområdeutvalget vil fratre 
møtet i saker som gjelder prosjektdrift- og økonomi. 

Vannområdeutvalget vil ha 1-2 møter pr år. Møtene vil i utgangspunktet foregå på dagtid. 

4.2. Arbeidsutvalg (AU)

For å sikre framdriften i prosjektet mellom vannområdeutvalgene kan det settes ned et 
arbeidsutvalg (AU)  som møtes om lag 2-4 ganger i året. Arbeidsutvalget består av 
administrative representanter for kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg, Gamvik og Utsjoki, 
samt representanter for lokale organisasjoner og andre interessenter (dersom interesse og 
ved behov). 

4.3. Temagrupper og referansegrupper
Egne tema- og referansegrupper kan opprettes underveis i prosjektet ved behov. 

5. Tidsplan for og aktiviteter i prosjektet

Framdriftsplanen for prosjektet følger den nasjonale tidsplan basert på fristene i 
vannforskriften (§ 8) (se fig. 2 nedenfor ).
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Fig 2. Milepæler i planprosessen, 2 planrunde (forvaltningsplan for vannregion Finnmark). 

Nedenfor er en beskrivelse av de ulike aktivitetene / resultatløpene i prosjektet:

1. Karakterisering  og risikovurdering av vannforekomstene (frist 01.05. 2013). 
Karakterisering omfatter innsamling og registrering av relevante data om 
naturforhold og menneskeskapte påvirkninger på vannressursene. Dette arbeidet 
skal gjøres for hver enkelt avgrenset vannforekomst i vannområdet. Data registreres i 
databasen www.vann-nett.nve.no. Hensikten med karakteriseringen er å danne seg 
et bilde og lage en bakgrunnsbeskrivelse av forholdene i den aktuelle 
vannforekomsten og på grunnlag av dette analysere påvirkningsgrad, dagens 
miljøtilstand og utvikling for å kunne gjøre en risikovurdering. Hoveddelen av 
arbeidet knyttet til karakterisering  og risikovurdering er gjennomført som del av 
forprosjektet, men skal endelig avsluttes innen 1. mai 2013. 

2. Lokal tiltaksanalyse (frist: 31.12.2013)
For de vannforekomstene som ikke oppnår målet om god miljøstatus (økologisk og 
fysisk/kjemisk) eller som står i fare for å ikke nå det, skal det utredes hvilke tiltak som 
skal iverksettes. Tiltaksutredningene skal gjøres på lokalt nivå, gjennom lokale 
tiltaksanalyser hvor kommunene har eierskap. 
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3. Iverksette og følge opp tiltak i forvaltningsplan 2011-2015  (hele prosjektperioden)
Vannområdet Tana inngikk i den første forvaltningsplanen for vannregion Finnmark 
for perioden 2011-15. Det er behov for oppfølging av de tiltakene som er vedtatt i 
gjeldende forvaltningsplan.  Tiltaksgjennomføringen lokalt skal blant annet 
rapporteres videre til vannregionutvalget på fylkesnivå. 

4. Overvåkning og klassifisering av vannforekomstene (hele prosjektperioden)
I  vannforskriften stilles det krav om regionale programmer for helhetlig overvåkning 
av tilstanden i vannforekomstene. Lokalt i vannområdene skal det leveres inn innspill 
til overvåkningsbehov, samt at det kan være aktuelt å delta også i gjennomføringen 
av enkelte overvåkningstiltak. 

5. Prosjektstyring - møter i vannområdeutvalget m.m (hele prosjektperioden)
Dette resultatløpet omfatter arbeidet med styring av prosjektet i forhold til framdrift 
og økonomi. Prosjektledelsen skal rapportere inn til prosjektets styringsgruppe og 
finansiørene angående økonomi og resultater på jevnlig basis, samt koordinere 
møter i vannområdeutvalget  og andre undergrupper av mer faglig karakter. Dette vil 
også omfatte kontakt med en hel rekke ulike aktører (myndigheter, frivillige og 
næringsliv) både lokalt og regionalt, men er viktig for å sikre forankring og deltakelse 
i prosjektet. 

Ved prosjektstart vil det bli utarbeidet en framdriftsplan på halvårsbasis som angir de ulike 
arbeidstrinnene i større detalj. 

6. Informasjonsspredning

Resultater fra prosjektet vil bli publisert på nettsiden til vannområdet på 
www.vannportalen.no. Man vil også bruke lokale medier (aviser og radio) aktivt i forbindelse 
med prosjektarbeidet. Arbeidet med den lokale tiltaksanalysen (resultatløp 3) vil også kunne 
omfatte folkemøter og møter med frivillige organisasjoner på lokalt nivå. Disse tiltakene vil 
bidra til å spre informasjon om prosjektarbeidet både til andre kommuner og øvrige 
interessenter. 

7. Kostnads- og finansieringsplan

Prosjektkostnader:

Tabellen nedenfor gir en oversikt over prosjektets kostnader. Kostnader til prosjektledelse er 
beregnet med utgangspunkt i en årslønn på kr. 480.000,- + sosiale utgifter = 630.000. 
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Det er beregnet midler til dekning av en 50 % stilling til prosjektledelse. Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) har tidligere estimert at det vil kreve en 30 % stilling i oppstartsfasen å 
drifte hvert vannområde. I beregning av stillingsressurs har vi lagt til grunn at de 
internasjonale vannområdene krever en ekstra oppfølging. Deltakelse fra finske side i lokale 
utvalg vil medføre en betydelig mengde ekstraarbeid, og det må derfor settes av ekstra 
stillingsressurser. 

Tabell 1. Budsjett for prosjektet ”Tana vannområde (2013-15)”.

Kostnader (NOK)Beskrivelse

2013 2014 2015

Totale kostnader 
(NOK)

Prosjektleder
 50 % stilling

315.000 315.000 315.000 945.000,-

Administrative 
utgifter (kontor, 
telefon m.m)

30.000 30.000 30.000 90.000,-

Møter, reiser og 
kurs

75.000 75.000 75.000 225.000,-

Tolking og 
oversetting

40.000 40.000 40.000 120.000,-

Sum 460.000,- 460.000,- 460.000,- 1.380.000,-

Finansieringsplan: 

Finansieringsplanen for prosjektet er gitt i tabell 2 nedenfor. 

Tabell 2: Finaniseringsplan for prosjektet ”Tana vannområde (2013-15). 

Kostnader (NOK)Organisasjon

2013 2014 2015

Totale kostnader 
(NOK)

Tana kommune 40.000,- 40.000,- 40.000,- 120.000,-

Karasjok 
kommune

40.000,- 40.000,- 40.000,- 120.000,-

Gamvik 
kommune

20.000,- 20.000,- 20.000,- 60.000,-

Berlevåg 
kommune

20.000,- 20.000,- 20.000,- 60.000,-

Fylkesmannen-
skjønnsmidler

140.000,- 140.000,- 140.000,- 420.000,-

Finnmark 
fylkeskommune

200.000,- 200.000,- 200.000,- 600.000,-

Totalt 460.000,- 460.000,- 460.000,- 1.380.000,-
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Oppsettet til finansieringsplan er begrunnet i følgende: 

 Tana og Karasjok er de største kommunene, i tillegg til at disse er vassdragskommunene  hvor 
prosjektarbeidet anslagsvis vil medføre mest arbeid. Disse kommunene har derfor en høyere 
egenandel enn de øvrige kommunene.

 Utsjok kommune og øvrige finske kommuner som ønsker å delta belastes ikke med 
prosjektkostnader, tatt i  utgangspunkt at vannområdeutvalget er et organ opprettet av 
norske myndigheter. 

 Det forventes imidlertid at vannregionmyndigheten (fylkeskommunen) bidrar ekstra med 
midler til de internasjonale vannområdene for å dekke utgifter til tolking og oversetting i 
forbindelse med finsk deltakelse. Med bakgrunn i dette er fylkeskommunens bidrag satt 
høyere enn det øvriges. 

__________________________________________________________________________________

Prosjektplanen er utarbeidet av Utviklingsavdelingen i Tana kommune, v/Anne Fløgstad Smeland. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Q14

Arkivsaksnr: 2012/570-2

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 46/2012 15.03.2012
Kommunestyret 23/2012 29.03.2012

Rullering av veiplanen

Saksprotokoll saksnr. 46/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag: 

Kommunale veier

1. Nedkjøringene til begge isveiene i Hárrejohka/Ruostafielbmá og Buolmát/Polmak må 
utbedres til en akseptabel standard. 

I Polmak må nedkjøringa til elva vurderes flyttet til gamle Polmak skole og til Museet 
ovenfor dagens Fielbmajohka. Isveien kan da tidligere tas i bruk og brøytestrekninga blir 
mer enn halvert. 

Kommunen må sette av ressurser til vanning, scootertråkking m.m om høst.

2. Bygdeveien Hedeguohppi/Vestre Skiipagurra bør vurderes brøytes av kommunen eller at 
det gis et tilskudd fra kommunen til dette.

Fe/Ol v/Hartvik trakk sitt forslag.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet nytt forslag: 

Kommunale veier
1. Nedkjøringene til begge isveiene i Hárrejohka/Ruostafielbmá og Buolmát/Polmak må 

utredes til en akseptabel standard. 

Side 73



Eventuelt i Polmak må nedkjøringa til elva vurderes flyttet til gamle Polmak skole og til 
Museet ovenfor dagens Fielbmajohka. Isveien kan da tidligere tas i bruk og 
brøytestrekninga blir mer enn halvert. 

Kommunen må vurdere å sette av ressurser til vanning, scootertråkking m.m om høsten av 
private når sikkerheten er god nok.

2. Bygdeveien Hedeguohppi/Vestre Skiipagurra bør vurderes brøytet av kommunen eller at det 
gis et tilskudd fra kommunen til dette.

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

Fremlagte forslag til veiplan inkludert handlingsplan vedtas.

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Fe/O l v/Hartvik Hansen (punktvis votering):
Punkt 1: Enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Falt med 1 mot 6 stemmer.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Fremlagte forslag til veiplan inkludert handlingsplan vedtas.

Kommunale veier
1. Nedkjøringene til begge isveiene i Hárrejohka/Ruostafielbmá og Buolmát/Polmak må 

utredes til en akseptabel standard. 

Eventuelt i Polmak må nedkjøringa til elva vurderes flyttet til gamle Polmak skole og til 
Museet ovenfor dagens Fielbmajohka. Isveien kan da tidligere tas i bruk og 
brøytestrekninga blir mer enn halvert. 

Kommunen må vurdere å sette av ressurser til vanning, scootertråkking m.m om høsten av 
private når sikkerheten er god nok.

Rådmannens forslag til vedtak
Fremlagte forslag til veiplan inkludert handlingsplan vedtas.
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Saksopplysninger
Den første veiplanen for Tana kommune var en plan for jordbruksveiene i kommunen, men ved 
senere rullering er også øvrige veier innarbeidet i handlingsplanene uten at veiene er mer omtalt.
Gjeldende veiplan gjelder for perioden 2009-2012. Prioriteringslisten for tiltak har vært oppe til 
politisk behandling hvert år, og planlagte tiltak har blitt gjennomført.
Som en del av veiplanen er drifts- og vedlikeholdsinstruksen. Denne setter standarden for drift 
og vedlikehold av de kommunale veiene.

Vurdering
Selv om veiplanen gjelder for perioden t.o.m. 2012 finner rådmannen det nødvendig å rullere 
mer enn selve handlingsplanen allerede nå. Gjeldende veiplan mangler omtale av veilys og skilt,
og det er behov for å revidere drifts- og vedlikeholdsinstruksen. 
Det er også nyttig å synliggjøre det totale bildet når det gjelder kommunale veier. 
For å gjøre oversikten bedre har foreliggende forslag til veiplan er oversikt over kommunale 
veier og jordbruksveier i tabellform. I tabellene framgår det hvilket dekke veiene har, om de har 
veilys og om veien har kommunalt sommer og vintervedlikehold.
Tidligere beskrivelse av jordbruksveiene ligger som vedlegg til planen.

Foreliggende forslag til veiplan har også et eget kapittel om veilys. Departementet har fastsatt 
nytt regelverk for avregning av energiforbruket for gatelysene. KS har fremmet innsigelser mot 
regelverket, men foreløpig er regelverket ikke endret. Det vil i fremtiden ikke være tillatt å 
stipulere forbruket ut fra et gitt antall driftstimer. De nye bestemmelsene sier at forbruket skal 
måles. Det vil si at hver gatelyskrets må ha egen måler med de kostnader det medfører. Som 
følge av dette må det også bygges et eget gatelysnett der armaturene i dag er koblet direkte til 
det ordinære nettet. Når denne ombyggingen likevel må gjennomføres vil det gi oss en mulighet 
til etablere smarte styringssystem for tenning, slukking eller demping av lys, og dermed 
energisparing.
Alle kostnader bortsett fra levering av målerne må gatelyseieren betale. Kostnadene må 
innarbeides i kommende veiplaner og økonomiplaner.

Vintervedlikehold av veiene er konkurranseutsatt. Veiene er delt inn i 10 brøyteroder og 
samtlige kontrakter utløper etter inneværende brøytesesong. Ved ny konkurranseutsetting ønsker 
rådmannen å ha kontrakter ved varighet på tre år, med opsjon på forlengelse med inntil to år. 
Det er derfor viktig at politikerne vedtar drifts- og vedlikeholdsinstruksen før konkurransen 
iverksettes, spesielt det som angår vintervedlikehold.

Skilting av veier er et nytt tiltak som tvinger seg fram etter at flere veier har fått navn. 
Navnsetting av veier gjør det lettere for blant annet utrykningsetatene å finne fram. Veiene bør 
derfor merkes snarest mulig.
Tidligere har det også kommet ønske om mer informasjonsskilting i Tana bru, blant annet 
skilting av veien til Sameskolen og Flerbrukshallen. Denne saken har vært stilt i bero etter at 
Statens Vegvesen i møte med Tana kommune ytret ønske om at det utarbeides en plan før det 
søkes om oppsetting av skilt. 
Utarbeidelse av overordnet skiltplan, og skilting er tatt inn som tiltak i handlingsplanen.

Rådmannen anbefaler at foreliggende veiplan med handlingsplan vedtas som kommunens 
veiplan. 
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DEANU GIELDA
TANA KOMMUNE

VEIPLAN FOR PERIODEN

2009 – 2012
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Denne planen er videreføring av ”Vegplan for jordbruksveger 2004 – 2013” som ble vedtatt av 
kommunestyret den 17.2.2005.

Med bakgrunn i årsmelding for landbruket i Tana og årsplan for 2003 som ble behandlet i
kommunestyret den 22.mai 2003, ble det fattet vedtak om nytt tiltak i årsplan for 2003 hva angår 
kommunale jordbruksveger, vedtaket innebærer følgende:

- kartlegge veistandard
- utarbeide forslag til prioriteringsliste
- utarbeide forslag til fremdriftsplan for standardheving av dagens veier til fast dekke 
- utarbeide finansiering

Tana kommune har som mange andre kommuner ingen helhetlig plan for kommunale veger. 
Planen er retningsgivende for ressursbruk og bevilgninger til veiformål i kommunen.

2 Om planen

2.1 Oppbygging av planen
Veiplanen er todelt, en strategiplan og en handlingsplan. 
Kommunestyret vedtar handlingsplanen hvert år.

2.2 Plandokumentet omhandler
Plandokumentet har en oversikt over alle kommunale veier med, vedlikeholdsinstruks og en 
handlingsplan. 
Som velegg er alle jordbruksveier nærmere beskrevet. 

2.3 Organisering
Opprinnelig veiplan ble utarbeidet av bygg- og anleggsavdelingen i samråd med 
landbrukskontoret. 
Rulleringen er gjennomført av BA og øvrige kommunale veier er innarbeidet.
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3 Definisjoner

Kommunal vei
Hovedvei med primært betydelig allmenn- og offentlig trafikk. Veien har kommunalt sommer- og 
vintervedlikehold.

Jordbruksvei
Jordbruksvei er en vei som benyttes hovedsakelig til transport innen jordbruksnæringen. Veien har 
kommunalt sommervedlikehold etter behov. 

4 Gjennomføring

4.1 Kommunestyrets ansvar
Kommunestyret gir i veiplanens handlingsplan føringer for prioritering av vedlikeholdet av 
kommunale veier.  

4.2 Rådmannens ansvar
Rådmannen har i henhold til budsjettvedtak hvert år ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
tiltakene i veiplanen.
Drifts- og vedlikeholdsinstruksen angir ønsket vedlikeholdsstandard. Oppnåelse av denne 
avhenger av de årlige bevilgningene til drift av de kommunale veiene.
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5 Oversikt over veier

5.1 Kommunale veier

Tanabru:

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Kommentar

Ringveien Asfalt ja ja ja
Skaidiveien Asfalt ja ja ja
Fosseveien Asfalt ja ja ja
Lismaveien Asfalt ja ja ja
Maskevarreveien Asfalt ja ja ja
Lyngveien Asfalt ja ja ja
Meieriveien Asfalt ja ja ja
Bakkeveien Asfalt ja ja ja
Luossageaidnu Asfalt ja ja ja
Diddigeaidnu Asfalt ja ja ja
Kathrine Johnsen geaidnu Asfalt nei ja ja (Fv98 – Ringveien)
Røbergveien Asfalt ja ja ja
Silbageaidnu Asfalt ja ja ja (Fv98 – Hotellet)
Deatnodearbmi Asfalt ja ja ja (Mot renseanlegget
Deatnomielli Asfalt ja ja ja
Per Fokstad geaidnu Asfalt nei ja ja (Vei til Sameskolen)
Jeagilguolbba Grus nei ja ja (Fra Ringveien til PU boliger)
Veier Seidajokgoulba Asfalt ja ja ja (i det nye boligfeltet)
Vei til biblioteket Grus nei ja ja
Industriveien Asfalt ja ja ja
Moseveien Asfalt ja ja ja
Løvveien Asfalt ja ja ja
Rådhusveien Asfalt ja ja ja

Seida/Luftjok

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Kommentar
Persenveien Asfalt ja ja ja
Lahmveien Asfalt ja ja ja
Seidaveien Asfalt ja ja ja
Tyttebærsletta Asfalt ja ja ja
Idrettsveien Grus ja ja ja
Luftjokdalen Asfalt ja ja ja Grusdekke fra kryss til caravanklubben
Søndre Luftjok Asfalt ja ja ja
Rypestien Asfalt ja ja ja
Internatplassen Grus ja ja ja Seida skole
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Skiippagurra

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Merknad
Skippagurraveien Asfalt ja ja ja

Sirma/Båteng/Holmesund

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Merknad
Doaresluohkká (Sirma) Asfalt ja ja ja Behov for autovern
Báktegeaidnu (Båteng) Asfalt ja ja ja
Suveguolbbba (boligfelt) Grus nei nei ja

Strekning Luftjok -Austertana

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Merknad
Kvartsittveien Asfalt ja ja ja
Vei til skole/barnehage Asfalt ja ja ja
Høyholmveien Grus nei ja nei Gruses ved bevilgning

Strekningen Tanabru – Kaldbakknes

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Merknad
Moski Asfalt ja ja ja Boligfelt Rustefjelmba
Tanahus Asfalt ja ja ja
Masjokdalen Asfalt ja ja ja
Nordnesveien Grus nei ja ja
Garteriveien Grus nei ja ja
Nedkjøringer til isvei 
Rustefjelmba - Harrelv

Grus nei nei ja Brøytes med tilskudd fra SVV

Kaldbakknesveien Grus ja nei nei Gruses ved bevilgning
Gavesluftveien Grus ja nei nei Gruses ved bevilgning
Til linkstasjonen 
Maskevarri

Grus nei ja ja
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Alleknjarg/Polmak

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Sommer Merknad 
Fielbmageaidnu Asfalt ja ja ja
Gáddegeaidnu Grus nei ja ja
Nedkjøringer til isveg Grus nei nei ja Brøytes med tilskudd fra SVV

Rustefjelbma – Vestertana

Kom. vedlikeholdVeinavn Dekke Veilys
Sommer Vinter

Merknad 

Leibosdalen Grus nei nei ja
Torhop kai Grus ja ja ja
Gargogeahcci Grus ja ja ja
Vei til kai Sjursjok Grus ja ja ja

5.2 Gang- og sykkelveier

Kom. vedlikeholdVeinavn Dekke Veilys
Sommer Vinter

Merknad 

Seida Asfalt ja ja ja

5.3 Jordbruksveier

Kommunalt vedlikeholdVei
Sommer Vinter

Merknad

Fra Fv 98 - Golggotjohka ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Fv 98 – Golgotjeakkit (gartneriveien) fra 
øverste husstand

ja nei Gruses etter behov/bevilgning

Fra Fv 98 – vestre Seida (sør for 
Mohkeveaijelva)

ja nei Gruses etter behov/bevilgning

Fra Søndre Luftjok – Gorzi ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Luftjok – Søndre Luftjok ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Fv 895 opp Polmakdalen ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra E6 – vester Skippagurra (Hedeguohppi) ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra E6 – Hillagurra moen ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Doaresluohkká – Bjellemyra (Sirma) ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Fv 890 – Austertana (gammel veien) ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Fv 98 – Mohkeveaildalen (linkstasjonen) ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Fv 890 – Hana bru ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra X Rv890 - Basavzi ja nei Gruses etter behov/bevilgning
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6 Veilys

6.1 Antall veilys
Kommunen har etter den siste oversikten fra Varanger kraft Nett AS ansvaret for drift og 
vedlikehold av 1042 veilys. Tallet bygger på telling for mange år siden og må oppdateres.
Flere av lysene er enkeltpunkt som har liten trafikksikkerhetsmessig betydning, men mer et 
trivselselement i bygdene.

6.2 Avregning
I dagen veilysavtale med Varanger Kraft nett (VKN) stipuleres forbruket ut fra en årlig brenntid, 
altså uten installerte målere. Kommunen betaler kun ett fastledd for samtlige veilys.
NVE har bestemt at det i fremtiden ikke blir tillatt å avregne energiforbruk på veilys uten at det 
er målt. Endringen innebærer at det må installeres en måler for hver veilyskrets og kommunene 
må betale et fastledd per måler. Veilysnettet må også separeres fra øvrig nett. Kostnader til 
ombygging av nettet for å tilfredsstille dette kravet tilligger gatelyseieren.
For Tana vil dette innbære at kommunen må dekke kostnadene med montering av målerskap og 
installasjon for hvert tilknytningspunkt og ombygging for å separere nettet. Hvorvidt det faktiske 
forbruket er høyere eller lavere enn det stipulerte gjenstår det å se.
Investeringskostnaden er av VKN stipulert til kr 1,6 mill, og alt skal være på plass innen 2017.

6.3 Energiforbruk
Det er et mål å redusere energiforbruket til gatelysene. Lysarmatur er til dels gamle, og med høyt 
forbruk. Nye armatur leveres med lavere strømstyrke og likevel bedre lysstyrke.  Ved å skifte 
disse ut vil forbruket reduseres.
LED teknologien er på vei inn når det gjelder gatelysarmatur, og prisen for disse er synkende. 
Investeringskostnaden er ennå veldig høy og i følge vår nettleverandør er teknologien ennå ikke 
tilpasset våre klimatiske forhold. Ved nyinvesteringer bør LED vurderes.

6.4 Drift av gatelys
Kommunen har ikke driftskontrakt med noen elektroentreprenør. Lysene kontrolleres visuelt hver 
høst og pærer skiftes hvis de ikke lyser. Ut over denne kontrollen har kommunen ikke oversikt 
over armaturene tilstand. Det er anbefalt å skifte pærer systematisk, på den måten vil også 
armaturer og koblinger bli kontrollert.

7 Skilt
Flere av veien i kommunen mangler veinavnskilt. Slike skilt vil gjøre det lettere for ukjente å 
finne fram til riktig adresse.
Det er også behov for å sette opp anvisningsskilt til for eksempel flerbrukshallen, helsesenteret 
og sameskolen. Statens vegvesen ønsker at det utarbeides en overordnet plan før det søkes om 
skiltoppsetting.
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8 Drift- og vedlikeholdsinstruks

8.1 Definisjoner
Drift

- Drift er en betegnelse på alle typer tiltak og arbeidsrutiner som er nødvendig for at en vei 
eller et veielement skal fungere som planlagt. 

- Driftsoppgaver har umiddelbar effekt for brukeren men resultatet av oppgaveløsningen 
har liten eller ingen restverdi.

Vedlikehold
- Vedlikehold er alle typer tiltak som er nødvendig for å opprettholde vegens fysiske og 

tekniske egenskaper på et fastsatt kvalitetsnivå. 
- Vedlikehold kan være reparasjon av skader planlagte periodiske tiltak. 
- Vedlikeholdsoppgaver gir langsiktige virkninger og påvirker levetiden til vegen.

8.2 Generell beskrivelse.

Hovedprosessen omfatter drift, vedlikehold og ettersyn/kontroll av følgende områder: 

1. Drenering

2. Veidekker

3. Installasjoner og spesielle arbeider. 
4. Bruer og stikkrenner.
5. Vinterarbeider. 
6. Vegbelysning. 
7. Trafikkskilt.
8. Grøntarealer.
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8.3 Vedlikeholdsstandard

8.3.1. Drenering (grøfter, kummer og rør)

Åpne grøfter - rensk, driftsoppgaver
Prosessen omfatter manuell og maskinell rensk av kanter og overvannsgrøfter, etterfølgende 
rengjøring samt eventuell opprydding og fjerning av masser. Arbeidet utføres periodisk.

Utløsende standard:
- Overvannsgrøfter skal renskes når dybden er mindre enn 30 cm, eller når de ikke 

oppfyller sin hensikt. Torvkanter som hindrer vannavrenning fra veien skal fjernes.

Stikkrenner og bekkeinntak.
Prosessen gjelder arbeider med inspeksjon, rensk og spyling av stikkrenner. Videre arbeider 
forbundet med inn- utløp, samt reparasjoner og utskiftinger av stikkrenner ut- og innløps 
konstruksjoner. Ved utskifting av stikkrenner bør rør diameter vurderes. Erosjonsskader bør 
repareres før ny vintersesong setter inn.

Utløsende standard:
- Vannet skal til enhver tid være sikret fritt inn- og utløp. 
- Stikkrenner skal skiftes ut/repareres ved sammenbrudd, ved fare for sammenbrudd, når 

rør har glidd fra hverandre eller når setninger har resultert i at vann blir stående i renna.
- Inspeksjon av stikkrenner og bekkelukking utføres alltid etter en flomsituasjon.

8.3.2. Veidekker
Grusdekker
Prosessen omfatter lapping, høvling, støvbinding og oppgrusing i forbindelse med drift og 
vedlikehold av grusdekker.

Utløsende standard for jevnhet:
- Når grusdekket blir tynnere enn 5 cm i hjulspor eller skuldre, skal det påføres knust 

grus.
- På veger med fartsgrense 50 km/t og høyere skal det lappes eller høvles innen 2 uker når 

hastigheten må senkes med mer enn 20 km/t i forhold til normal forsvarlig hastighet.
Hvis klimatiske forhold gjør at høvling ikke kan utføres innen tidsfristen, skal til taket 
utføres så snart forholdene tillater det.

- Grusdekket skal ha tverrfall på rettstrekninger og overhøyde i kurver som sikrer god 
vannavrenning.

Utløsende standard for støvforhold:
- Støvdemping settes i verk når en ikke ser bakenforliggende kjøretøy ved normal 

kjørehastighet eller ved oppstøving ved vær og vind.
- Tiltaket bør uansett gjennomføres før klager innkommer.
- På lite trafikkerte veger uten randbebyggelse og utenfor tettbebygde strøk kan kravet til 
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støvdemping reduseres noe.

Faste dekker
Det blir ikke satt standard krav for hver enkel prosess under faste dekker. De forskjellige 
arbeidsprosessene er delt inn i følgende grupper:

Drift av faste dekker
Prosessen omfatter reparasjon som følge av slitasje eller skade på faste vegdekker, så som 
lapping, forsegling eller lokale opprettinger. 

Utløsende standard:
- Hull som kan representere en fare for trafikanter og kjøretøyer, skal merkes omgående 

og repareres snarest og senest innen 1 uke.
- Hull som ikke er direkte trafikkfarlige, skal repareres senest i løpet av 4 uker.

Utløsende standard for sprekker:
- Sprekker som er over 10 mm brede, må fuges.

8.3.3. Installasjoner og spesielle arbeider
Reparasjon og vedlikehold av rekkverk.

Utløsende standard:
- Skadet rekkverk som kan representere trafikkfare, skal merkes omgående merkes og 

repareres innen 3 uker dersom de klimatiske forholdene tillater det.
- Knekt stolper skal skiftes ut og løse stolper skal festes senest innen 3 uke. Om vinteren 

må utbedring skje så snart det er praktisk mulig.
- Rekkverket skal utbedres når en utbøyning eller setning eller påkjørsel er trafikkfarlig.
- Høyden bør justeres når gjenværende høyde mellom kjørebanekanten og topp av skinne 

er mindre enn 50 cm.
- Avvik ut over standardens krav for utbøyning og høyde skal utbedres innen 6 måneder 

og helst før 10. oktober.

8.3.4 Bruer og stikkrenner/kulvert
Utbedring av vegbruer
Ved omfattende reparasjonsarbeider, for eks på bærende elementer, kan det bli aktuelt å stenge 
brua over lengre/kortere tid.

Utløsende standard:

- Utløsende standard for spor og jevnhet i kjørebane er den samme som for faste dekker.
- Fugebeslag må ikke ligge høyere enn teoretisk topp vegdekke (f.eks målt på rygg 

mellom hjulspor).
- Rekkverk skal ikke ha større utbøyning enn 10 cm. Skader på rekkverk som kan være 

farlige for fotgjengere og bilister, skal merkes umiddelbart og utbedres innen 1 uke.
- Ved mindre skade som medfører at brua må stenges, skal reparasjon være igangsatt i 

løpet av 1 dag og hvis det er praktisk mulig, skal trafikken settes på i løpet av 1 uke.
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8.3.5 Vinterarbeider
Brøyting

- Rådmannen styrer oppstartstidspunktet for første gangs brøyting hver vinter
- Brøyting iverksettes når snødybden er 10 cm tørr snø, eller 5 cm våt snø.
- Veiene skal være gjennombrøytet innen kl 07:00 på hverdager, og ferdig brøytet innen 

kl 08:00.
- På lørdager og helligdager skal veiene være gjennombrøytet innen kl 08:00, og ferdig 

brøytet innen kl 09:00.
- Ved stort snøfall/sterk vind prioriteres hovedveier og veier til ambulanse, brannvesen 

først.
- Gang- og sykkelveier/fortau brøytes parallelt med tilstøtende veier.
- Det skal ikke lagres snø i siktsoner i kryss og avkjørsler.
- Skilt skal rengjøres innen 1 døgn etter avsluttet brøyting/snøvær.

Strøing
- Strøing iverksettes så snart som mulig når det har blitt glatt, eller preventiv strøing når 

mildvær er meldt.

Høvling av is
- Høvling utføres i mildværsperioder.
- Før snøen går i oppløsning om våren skal issålen høvles ned.

Tining, merking og annet driftsarbeid
Prosessen omfatter alle arbeider med tining og oppstaking av stikkrenner, sluk og andre anlegg. 
Videre inngår merking før vinteren av stikkrenner og sluk, samt oppsetting og nedtaking av 
brøytestikk. Arbeidsprosessen kan deles i brøytestikk, tining og merking av stikkrenner og sluk.

Brøytestikk
- Settes opp for å angi ytterkant av vegbanen for brøytemannskapet, og for å fungere som 

optisk ledning under vanskelige kjøreforhold. Arbeidene bør være utført innen 10. 
oktober. Arbeidet kan utføres av den enkelte brøytentreprenør.

Tining av stikkrenner og sluk, vannavledning
- Oppgraving av innløp til veirør skal igangsettes i god tid før forventet vårløsning. Fra 

stikkrenner ledes vann ut til sidene i grøfter.

Merking av stikkrenner og sluk .

- Arbeidene skal utføres før vintersesongen setter inn, og senest innen 10.oktober. 
Nedtaking utføres så snart stikker lar seg løsne, etter/under vårløsningen.

8.3.6 Veibelysning
Veibelysningen er etablert av trafikksikkerhetsmessige årsaker og som generell 
trivselsfremmende tiltak.
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Reparasjon av lyspunkt
Hver høst etter at Varanger Kraft har slått på strømmen til lysene skal det sjekkes om lyspunkt 
fungerer. Mørke lyspunkt skal utbedres. Ved senere melding om punkt som ikke lyser settes de 
opp på en arbeidsliste og utbedres innen utgangen av påfølgende måned. 

Utløsende standard
- Enkeltpunkt bør utbedres i løpet av påfølgende måned.
- Hele lysserier skal utbedres innen 1 uke, eller så snart det er praktisk mulig av hensyn til 

tilgjengelig utstyr og entreprenør.

8.3.7 Trafikkskilt.
Prosessen omfatter levering, montering, inspeksjon og vedlikehold av skilt og kantstolper

Reparasjon og renhold av skilter og kantstolper
Om våren etter teleløsning skal skiltene systematisk kontrolleres. 

Utløsende standard:
- Skilt skal normalt kunne leses på 50 m avstand.
- Skilt som er synlig skjeve, skal utbedres i løpet av to måneder. Skilt som er borte eller 

ikke kan leses, skal utbedres senest i løpet av en uke, eller så snart skilt kan leveres. 
Skilt som har stor trafikksikkerhetsmessig betydning skal utbedre umiddelbart.

- Øvrige skilt som ikke tilfredsstiller kravene til lesbarhet, skal skiftes innen l. september.
- Skadede kantstolper skal utbedres etter brøytesesongen.

8.3.8 Grøntarealer
Prosessen omfatter klipping og rydding av grønt arealer, herunder reparasjon og gjødsling, samt 
i stand setting etter skader herunder ras og flom.
Arbeidsprosessen kan deles i plener og opparbeide grønt arealer, kantslått og krattrydding, 
vegskråninger og skjæringer.

Plener og opparbeidede grønt arealer.
Små maskiner kan få problemer med høyt gress, ved å klippe oftere kan man eliminere behovet 
for oppsamling og bortkjøring av gresset.

Utløsende standard for plener:
- Gresshøyde i sentrumsområde, trafikkøyer og rasteplasser skal ikke overstige 10 cm.

Kantslått og krattrydding:
Behovet er størst der grener fra store trær henger inn i siktesoner, og der det er tett 
bunnvegetasjon i sikte områder ved vegkryss o.1.
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Utløsende standard:
- Vegetasjon på gressarealer mellom bilvei og gang- og sykkelbaner skal ikke være 

høyere enn 50 cm.
- I foreskrevne frisiktsoner i innkurver og kryss skal gress- og kratthøyde ikke være

høyere enn 50 cm over kjørebanen.
- Vegetasjonen skal ikke redusere sikt i kryss eller sikt til skilt.
- Der vegetasjonen forventes å bli over 50 cm, skal det klippes en gang pr år.

8.3.8 Rasteplasser/toalett
I sommermånedene skal rasteplasser ettersees og toalett rengjøres systematisk. Toalett holdes 
avstengt om vinteren.

9 Finansiering

9.1 Investering
For at et tiltak på eksisterende veier skal kunne bli betegnet investering må det medføre 
standardheving, for eksempel fra grusdekke til asfalt eller økning av bæreevnen. Bygging av 
nye veier er alltid investering. Tiltakene kan utføres som entrepriser eller i egenregi, eller som 
kombinasjon av disse.

9.2 Drift
Løpende driftsoppgaver som brøyting, grusing, lapping av asfalt, grøfting, fornying av 
stikkrenner, drift av gatelys etc. må budsjetteres i driftsbudsjettet. 

Oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdsinstruksen avhenger av størrelsen på de årlige 
bevilgningene til veiformål.
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10. Handlingsplan
De fleste av tiltakene er ikke prosjektert og derfor er summene ikke eksakte.
Tiltakene iverksettes i henhold til planen i forhold til bevilget beløp til veiformål.

10.1 Investeringer
Pri Vei/tiltak Sum Kommentar
1 Maskevarreveien - fortau 70 000 Trafikksikkerhetstiltak som har fått tildelt 

kr 267 000 i trafikksikkerhetsmidler. 
Egenandelen er kr 70 000. Egen kalkyle.

2 Bibliotekveien – eventuell 
omlegging og asfaltering

175 000 Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.

3 Jeagilguolbba - asfalt 90 000 Nye PU boliger tas i bruk høsten 2012. 
Veien bør asfalteres for å redusere 
støvplagen. Overslag ut fra asfaltpriser i 
2011.

4 Doaresluohkká – rekkverk 75 000 Rekkverk i svingen i bakken. Sirma 
bygdelag har bedt om at dette tiltaket 
gjennomføres. Prisoverslag.

5 Utarbeide skiltplan Tanabru Overordnet plan for infoskilting Tanabru

6 Merking kommunale veier 100 000 Skilt, stolper, fundament for merking av 
kommunale veier som har fått navn i 
2012.

7 Internatplassen - asfaltering 225 000 Adkomst til skolen/rundkjøring for buss.
Overslag i forhold til asfaltpriser i 2011.

8 Masjokdalen – bæreevne Punktutbedringer og overvannsgrøfter

9 Luftjokdalen – asfalt 600 000 Asfaltering videre fra kryss 
v/caravanklubb, 1 km med bredde 3,5 
meter.

10 Nordnesveien – asfalt 500 000 Grøfting, bærelag og asfalt
Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.

11 Gáddegeaidnu - asfalt 100 000 Overslag ut fra asfaltpriser i 2011

12 Gatelys – etablering av 
målepunkt og ombygging av 
nett.

1 600 000 Tiltaket må gjennomføres innen 2017.
Foreløpig kostnadsoverslag fra VKN.
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13 Gatelys – utskifting til 
energibesparende armaturer

Ikke kalkulert.

14 Ny vei i industriområdet Gjennomføres etter at reguleringsplanen 
er vedtatt. Kalkuleres når veitrase er 
vedtatt.

10.2 Driftstiltak
Pri Vei/tiltak Sum Kommentar
1 Grusing av jordbruksveier 100 000

2 Reasfaltering 50 000 Gjennomføres samtidig som øvrig 
asfaltarbeid.
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Vedlegg

Nærmere beskrivelse av jordbruksveier

Vei fra X Fv 98 til Golggotjohka
Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Vei lengde totalt: 1,8 km
Vei lengde jordbruksformål: 1,6 km
Veidekke: Grus 
Veibredde: 3 m
Stikkrenner:  Ingen
Bru: l stk med armert betongplate støpt på DIP bjelker
Grøfter: Delvis, mye vegetasjonsvekst mot veiskulder
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne.
Jordbrukseiendommer: Ja, store jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdsbruk 
Merknader: Eksisterende rekkverk er av planker og bør snarest skiftes til 

rekkverk av stål. Det er et relativt høyt fall ned i elva, så 
utforkjøring på brua kan føre til en alvorlig ulykke.

Vei fra X Fv98 til Golggotjeakkit (gartneriveien) fra øverste husstand
Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Vei lengde totalt: 2,1 km
Vei lengde jordbruksformål: 0,9 km
Veidekke: Grus, ok standard, lite hullet
Veibredde: 3 – 3,5 m
Stikkrenner: Ingen
Grøfter: Delvis, mye vegetasjonsvekst
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne.
Jordbrukseiendommer: Ja, jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdbruk 
Merknader: Ikke behov for standardhevning

Vei fra X Fv98 - vestre Seida (sør for Mohkeveaijelva)
Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk
Veilengde totalt: ca 0,9 km
Veilengde jordbruksformål: ca 0,35 km
Veidekke: Grus i hjulspor, for øvrig er veg dekke befengt med vegetasjon 
Veibredde: Ca 2,5 m
Stikkrenner: Generell
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Grøfter: 
Skilting:
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneiere
Jordbrukseiendommer: Ja, flere eiendommer som høstes
Merknader: Ikke behov for standardhevning

Vei til Gorzi fra søndre Luftjok
Veiformål: Jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk
Veilengde totalt: Ca 1 km
Veilengde jordbruksformål: Ca 1 km
Veidekke: Grus/sand
Vei bredde: 2,5 – 3 m
Stikkrenner: Ingen
Bru: 1 stk over Luftjok
Grøfter: Delvis
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Vedlikeholdes av grunneierne.
Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes tilknyttet flere bruk. 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra Luftjok til søndre Luftjok
Veiformål: Jordbruksvei.
Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk
Veilengde totalt: 1,1 km
Veilengde jordbruksformål: 1,1 km
Veidekke: Grus
Veibredde: Ca 3 m
Stikkrenner: Antall 2 stk.
Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter.
Fartsgrense: Generell.
Øvrig skilting: Ingen.
Vedlikehold: Vedlikeholdes av grunneierne
Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes. 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra X Fv895 opp Polmakdalen 
Veiformå1: Antatt opparbeidet som bygde vei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Veilengde totalt: 5,4 km
Veilengde jordbruksformål: 2,8 km (skogsvei)
Veidekke: Grus med stedvis sand, veien fremtrer stedvis hullet
Veibredde: 3,5 - 4 m
Stikkrenner: Antall 5 stk.
Grøfter: Ja, noe vegetasjonsvekst, stedvis mangler grøfter mot langsgående 
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bakkekant 
Fartsgrense: 50 km/t
Øvrig skilting: Skilt 146 sauer
Vedlikehold: Kommunalt, kun sommer
Jordbrukseiendommer: Ja, store eiendommer som høstes av ulike bruk
Merknader: Minimalt slitelag av grus, bør stedvis forsterkes med grusmasser. 

Behov for grøfting av enkelte strekninger.

Vei fra X E6 til vestre Skiippagurra (Hedeguohppi)
Veiformål: Opprinnelig opparbeidet som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk, adkomst område for 
Skiippagurrafestivalen
Veilengde totalt: ca. 1 km
Veilengde jordbruksformål: ca 1 km
Veidekke: Grus 
Veibredde: 3,5 - 4 m
Stikkrenner: Antall 2 stk.
Grøfter: Ja
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Kommunalt sommervedlikehold
Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes, veien er også transportvei for 

innhøsting av eiendommer vest for E6.
Merknader: 

Vei fra X E6 til Hillagurra moen (Brunvoll)
Veiformål: Antatt opprinnelig opparbeidet som jordbruksvei 
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenntrafikk
Veilengde totalt. 1,7 km
Veilengde jordbruksformål: 1,7 km
Veidekke: Grus, stedvis sand
Veibredde: varierende 3 - 3,5 m
Stikkrenner. Antall 1 stk.
Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter, vegetasjonsvekst. 
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: 202 vikeplikt, 320 akseltrykkgrense, 146 dyr (sau) 
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien 
Jordeiendommer: Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk. 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra boligfelt Sirma til Bjellemyra
Veiformål: Antatt bygd som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport
Veilengde totalt: 1,8 km 
Veilengde jordbruksformål: 1,8 km
Veibredde: 3 m
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Vegdekke: Sand blandet grus, ujevn vegbane 
Stikkrenner: Antall 3 stk
Grøfter: Ja 
Fartsgrense: 30 km/t
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Opprustet i 2010 av kommunen 
Jordeiendommer: Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk. 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra X Fv890 til Austertana (gammelveien)
Veiformål: Antatt bygd som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport
Veilengde totalt:   km 
Veilengde jordbruksformål:   km
Veibredde: 3-4 m
Vegdekke: Sand blandet grus, ujevn vegbane 
Stikkrenner:
Grøfter: Ja, stedvis vegetasjonsvekst
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Ingen vedlikehold 
Jordeiendommer: Ja? 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra Rv 890 til Hana bru Nordre Luftjok
Veiformål: Antatt bygd som bygde- og jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig trafikk
Veilengde totalt: 8,6 km
Veidekke: Grus, noe hullet hardt slitelag
Veibredde: ca 4 m
Stikkrenner: 22 stk.
Kulvert: 1 stk, mangler rekkverk
Bru: 1 stk dimensjonert trebru på DIP bjelker av stål
Grøfter: Ja, enkelte områder med vegetasjons vekst
Fartsgrense: 60 km/t
Øvrig skilting: 202 vikeplikt, nr. 102 farlig sving
Vedlikehold: Kommunal sommer/vinter.
Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes tilknyttet flere store gårdsbruk 
Merknader: Kulvert mangler rekkverk og må i stand settes. Setninger i 

vegbanen over noen stikkrenner. 5 stk. stikkrenner halvfull av 
grus- og jordmasser. En renne deformert bør utskiftes. Veien har 
en del allmenn- og offentlig trafikk slik at fast dekke bør vurderes 
på sikt. Bru over Hana må istandsettes med lengre og kraftigere 
rekkverk.
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Fra X Rv890 - Basavzi
Veiformål: Antatt bygd som kommunal anleggsvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Veilengde totalt: 0,6 km
Veilengde jordbruksformål: ca 0,4 km
Veidekke: Grus
Veibredde: Ca 2,5 – 3 m
Stikkrenner:  Ingen
Grøfter:  Delvis, gjengrodde grøfter med vegetasjonsvekst, gress/småbjørk 
Skilting:  Ingen
Vedlikehold: Kommunalt, sommertid
Jordbrukseiendommer: Ja, en eiendom som høstes
Merknader: Ikke behov for standardhevning
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 231

Arkivsaksnr: 2011/2798-2

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 49/2012 15.03.2012
Kommunestyret 24/2012 29.03.2012

Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven og gebyrregulativ for plan-
og byggesaker 2012

Vedlegg
1 Gebyrregulativ bygge- og plansaker 2012
2 Gebyrer plan-, kart- og eiendomsinformasjon 2012
3 Innfestingssum og kjøp av tomt 2012

Saksprotokoll saksnr. 49/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

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

1) Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan-
og bygningsloven, datert 30.01.2012, og vedtar samtidig at gebyrregulativet for saker etter 
plan- og bygningsloven vedtatt av kommunestyret 15.12.2011, videreføres med hjemmel i 
denne forskriften.

2) Kommunestyret vedtar endringer i gebyrregulativet av 15.12.2011 slik det framgår av 
vedlagte dokumenter for følgende gebyrområder:

a) Gebyrer for bygge- og plansaker punkt 3.3.3 2) Boliggarasje, uthus og naust
b) Gebyrer for plan-, kart- og eiendomsinformasjon 
c) Innfestingssum og kjøp av tomt 

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret
1) Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan-

og bygningsloven, datert 30.01.2012, og vedtar samtidig at gebyrregulativet for saker etter 
plan- og bygningsloven vedtatt av kommunestyret 15.12.2011, videreføres med hjemmel i 
denne forskriften.

2) Kommunestyret vedtar endringer i gebyrregulativet av 15.12.2011 slik det framgår av 
vedlagte dokumenter for følgende gebyrområder:

a) Gebyrer for bygge- og plansaker punkt 3.3.3 2) Boliggarasje, uthus og naust
b) Gebyrer for plan-, kart- og eiendomsinformasjon 
c) Innfestingssum og kjøp av tomt 

Rådmannens forslag til vedtak
1) Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling etter 

plan- og bygningsloven, datert 30.01.2012, og vedtar samtidig at gebyrregulativet for 
saker etter plan- og bygningsloven vedtatt av kommunestyret 15.12.2011, videreføres 
med hjemmel i denne forskriften.

2) Kommunestyret vedtar endringer i gebyrregulativet av 15.12.2011 slik det framgår av 
vedlagte dokumenter for følgende gebyrområder:

a) Gebyrer for bygge- og plansaker punkt 3.3.3 2) Boliggarasje, uthus og naust
b) Gebyrer for plan-, kart- og eiendomsinformasjon 
c) Innfestingssum og kjøp av tomt 

Saksopplysninger
Formannskapet og kommunestyret skal i denne saken ta stilling til forslag om forskrift for gebyr 
for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, og til forslag om revisjoner i gebyrregulativet 
vedtatt 15.12.2011.

Forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven
Hjemmelen til å kreve inn gebyrer for arbeid etter plan- og bygningsloven er nedfelt i § 33-1. 
Den sier at gebyrene skal vedtas av kommunestyret som en forskrift. Dette er formelt sett ikke 
gjort. Gebyrregulativet fra tida med den tidligere plan- og bygningsloven har blitt videreført 
gjennom revisjoner tilpasset den nye loven, men ikke behandlet som forskrift. Det er viktig at 
kommunen bringer dette formelt i orden.

Lovteksten er:

”Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om 
tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller 
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forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret 
skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. (…)”

Hovedprinsippet for gebyrberegningen er selvkost. Kommunen kan ikke ta mer betalt for 
tjenestene enn utgiftene til tjenesten. Samtidig er kommunen ikke pålagt full 
kostnadsinndekning gjennom gebyrene.

Selvkostregnskapet for 2010 viser følgende inndekking, der også tid brukt på ”ikke-gebyrlagt” 
informasjons- og veiledningsarbeid er tatt med:
Funksjon 301 Plansaksbehandling                                                           19 %
Funksjon 302 Byggesaksbehandling, fradeling og seksjonering              30 %
Funksjon 303 Kart og oppmåling                                                            36 %
Som oversikten viser, subsidierer kommunen saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. 
Rådmannen mener dette er i tråd med de politiske signalene om at gebyrene ikke skal være for 
høye. Det ble derfor ikke lagt opp til store endringer i gebyrsatsene under budsjettbehandlingen i 
desember 2011.

Forvaltningslovens kap. VII gir bestemmelsene for utarbeiding av forskifter. Kommunen må 
påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det er vanlig at en forskriftssak 
forhåndsvarsles og legges ut til offentlig ettersyn før forskriften blir vedtatt. På bakgrunn av 
dette har forslaget til forskrift sammen med gebyrregulativet, vært på høring i perioden 27.01. –
01.03.2012. Det har ikke kommet noen merknader til forskriftsforslaget.

Revisjon av gebyrregulativet
Etter behandlingen av budsjettet og gebyrregulativet i desember 2011 ble det avdekket at enkelte 
endringer som ble gjennomført i løpet av 2011, ikke var kommet med i regulativet som ble 
vedtatt 15.12.2011. Samtidig er det påløpt ytterligere kostnader i utbyggingen av 
Sieiddájohguolbba boligfelt, som skal belastes tomtesøkerne gjennom innfestingssummen for 
feltet. Erfaringen med byggesaker knyttet til boliggarasje, uthus og naust over 70 kvm (punkt 
3.3.3.2), tilsier også en økning av disse gebyrene for å skille dem fra saker tiltakshaver selv kan 
forestå, punkt 3.3.2. 

På bakgrunn av disse endringene fremmes tre deler av gebyrregulativet for ny behandling. I 
vedleggene framgår endringene i rødt.

Vurdering
Det er svært viktig at kommunen overholder formelle lovkrav. Samtidig er det helt avgjørende at 
gebyrregulativet er oppdatert i forhold til gebyrene en kan kreve inn for å sikre 
inntektsgrunnlaget til kommunen. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen innstillingen.
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2012

INKL MVA

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven

3.1 PLANSAKER  (Kap 12)

3.1.1 Generelle bestemmelser
Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av:

 - Forslag til private reguleringsplaner, detaljreguleringer, etter § 12-11, jf. § 12-3

 - Forslag fra private om endring av reguleringsplan etter § 12-14, jfr § 12-3 

 - Planforslag fra andre sektormyndigheter.

NB! Kommunen dekker ikke kostnadene med andre fagmyndigheters arbeid med planforslaget

Følgende er fritatt for gebyr
Planer vedr. vernehensyn, fri,- frilufts,- landbruks,- fellesområder, kommunale anlegg og

byggeområder, allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder.

3.1.2 Betaling av gebyr
 - Skal være innbetalt før saken legges fram til 1.gangs behandling

 - Belastes forslagstiller, uansett antall eiere i planområdet.

 - Skal betales selv om forslagsstilleren trekker saken.

3.1.3 Reguleringsplaner 

Behandlingsgebyr Kr 12 000,00    
Tillegg for arealets størrelse:

For areal inntil 5000 kvm
  
betales Pr kvm Kr 1,20             

For arealer over 5000 kvm og  et tillegg på Pr kvm Kr 0,60             
Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr på Pr Punkt Kr 1 000,00      

3.1.4 Endringer, mindre endringer og små endringer i gjeldende reguleringsplan etter § 12-14

Behandlingsgebyr:   

Mindre endringer og utfyllinger, jf. § 12-14 2.avsnitt, 1.ledd Kr 8 000,00      
Små endringer, jf. § 12-14 2.avsnitt, 2.ledd Kr 4 000,00      

3.1.5 Maksimumsgebyr

Maksimumsgebyr for behandling av reguleringsplaner  Kr 40 000,00    

3.1.6 Konsekvensutredninger (KU)

For behandling av konsekvensutredninger med tilhørende planprogram, betales et gebyr tilsvarende 40%

av satsen for behandlingen av den tilhørende reguleringsplanen.

3.2 SØKNAD OM DISPENSASJON  (PBL § 19-1)
Krever ikke høring Kr 1 250,00      
Krever høring Kr 2 600,00      

Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift vedtatt av Tana kommunestyre xx.xx 
hjemlet i § 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008.

BYGGE- OG PLANSAKER
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Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift vedtatt av Tana kommunestyre xx.xx 
hjemlet i § 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008.

BYGGE- OG PLANSAKER

3.3 TILTAKSAKER (BYGG OG ANLEGG) (PBL Kap 20)

3.3.0 Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse betales det ikke gebyr for (pbl 20-3)

3.3.1 Rabatt

Søknad og melding som sendes kommunen som e-byggesak gis 20% reduksjon i gebyr. Redusert

gebyr forutsetter at søknaden er komplett og kan tas til behandling og avgjøres ut fra mottatt

dokumentasjon.

3.3.2 Tiltak som kan foreståes av tiltakshaver (pbl § 20-2)

A Kr 2 500,00      
B Kr 2 500,00      
C Kr 2 500,00      

Kr 1 460,00      

Tiltak som krever ansvarlig søker (pbl § 20-1)

3.3.3 Oppføring av bygning, konstruksjoner eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav a)

1. Boligbygging, kode 110-169 

Tiltaksklasse 1: Kr 6 460,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 8 390,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 10 920,00    

Gebyret gjelder også bolig i annen bygningstype og kommer da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning

2. Boliggarasje, uthus og naust kode 170-189

Bygning med bruksareal større en 70 m2

Tiltaksklasse 1: Kr 3 000,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 3 200,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 3 500,00      

Når garasje/uthus med mer søkes samtidig med boligen gis 50 % redusert gebyr for garasjen m/mer

3. Industri- og lagerbygning, kode 210-299 

Samferdsels- og kommunikasjonsbygning kode 410-499

Tiltaksklasse 1: Kr 5 560,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 8 340,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 13 900,00    

For rene lagerbygninger o.l (kode 239, 231)  i tiltaksklasse 1 og 2, skal det betales halvt gebyr.

For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr.

4. Kontorer og forretningsbygg, kode 310-399 
Kultur og forskningsbygning kode 610-699

Tiltaksklasse 1: Kr 8 340,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 16 690,00    
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 34 690,00    

Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl § 20-2 a,  jf SAK § 3-1

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, pbl § 20-2 b, jf SAK § 3-2

Midlertidige bygninger, konstruksjoner el. anlegg, pbl § 20-2 c

Dersom søknaden er ufullstendig, mangelfull eller ikke kan foreståes av tiltakshaver og krever 

ansvarlige foretak, betales et gebyr på
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SATSER

Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift vedtatt av Tana kommunestyre xx.xx 
hjemlet i § 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008.

BYGGE- OG PLANSAKER

5. Hotell og restaurantbygning, kode 510-599

Helsebygning kode 710-799 

Fengsel og beredskapsbygning, kode 810-899

Tiltaksklasse 1: Kr 9 670,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 20 790,00    
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 69 520,00    

 

3.3.4 Tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel: 

bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 a), 

og vesentlige endringer-reparasjoneav tiltak nevnt under a (pbl § 20-1 b)

For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller til,- på,- eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende

bygning, det skal her betales gebyr som for ny bygning

Tiltaksklasse 1: Kr 2 780,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 4 180,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 6 960,00      

3.3.5 Fasadeendring mv (pbl § 20-1 c)

Tiltaksklasse 1: Kr 1 400,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 2 090,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 2 780,00      

3.3.6 Bruksendring mv (pbl § 20-1 d)

A Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner mv: Kr 2 500,00      
B Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i pkt A, betales aktuelt gebyr for 

endringene som nevnt ovenfor, samt for tiltak etter pbl § 20-1 bokstav e, f og g.

3.3.7 Riving av bygning, konstruksjon, eller anlegg 

(pbl § 20-1 e)

Gebyrer beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 2 500,00      

3.3.8 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske

installasjoner og lignende (pbl § 20-1 f)

For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak.

Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand

Minstegebyr Kr 2 500,00      

3.3.9 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv 

(pbl § 20-1 g)

For sammenføyning av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må fraflyttes midlertidig

eller permanent, skal det i tillegg til gebyr for evt. ombyningsarbeider, betales Kr 1 460,00      

3.3.10 Oppføring av innhenging mot veg, skilt eller reklameinnretning  
(pbl § 20-1 h og i) 

A Innhegning Kr 1 460,00      
B Skilt/ reklame (pbl § 20-1 i) uten godkjent plan: første skilt Kr 1 460,00      
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SATSER

Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift vedtatt av Tana kommunestyre xx.xx 
hjemlet i § 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008.

BYGGE- OG PLANSAKER

C Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt Kr 730,00         
 

Hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt gebyr for

første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene. 

Hvor tiltaket er i klasse 2 eller 3 skal det betales etter brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand.

Minstegebyr Kr 2 910,00      

3.3.11 Opprettelse av grunneiendom, anleggseiendom, jordsameie, festegrunn og arealoverføring (pbl § 20-1 m)  
(pbl § 20-1 m) 

1. Søknad i regulert område  
A Samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan Kr 1 090,00      
B Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt  

1. byggetomt Kr 2 170,00      
2. andre formål Kr 1 090,00      

2. Søknad i uregulert område Kr 2 170,00      
Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg til gebyr etter pkt. 3.4 betales

3.3.12 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1 k)  
Tiltaksklasse 1: Kr 4 260,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 6 090,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 9 150,00      

 
3.3.13 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass (pbl 20-1 l)  

Tiltaksklasse 1: Kr 1 460,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 2 170,00      
Tiltaksklasse 3 skal beregnes etter brukte timeverk Minstegebyr Kr 4 350,00      

3.4 FORHÅNDSKONFERANSE (PBL §21-1)

Kr 1 460,00      

3.5 GODKJENNING AV FORETAK OG FORETAK FOR ANSVARSRETT (PBL KAP. 22 OG 23)

 Behandling av én søknad:

A Kr 2 000,00      
Søknad om ny lokal godkjenning Kr 1 500,00      

B Kr 2 000,00      
C Kr 620,00         

 
3.6 ENDRINGER I FORHOLD TIL GITT TILLATELSE ELLER REGISTRERT SØKNAD

1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling Kr 2 170,00      
2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling ( endring av foretak med mer) Kr 730,00         
Avviksbehandling, pr avvik Kr 730,00         

Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse, skal det

tas gebyr på Kr 1 220,00      

Første gangs søknad om lokal godkjenning av foretak 

Ansvarsrett for bygg eller anlegg, pr foretak

Søknad om personlig godkjenning

Forberedt forhåndskonferanse etter pbl § 21-1, jf SAK § 6-1
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PLAN-, KART- OG EIENDOMSINFORMASJON

SATSER ØKN SATSER

Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift hjemlet 2010 I % 2012

i plan og bygningsloven § 33-1. EKS MVA EKS MVA

Takstpakke 900,00              

Meglerpakke 1 140,00           

Eiendomsinformasjon 120,00              

Skattetakst 72,00                

Grunnkart 228,00              

Grunnkart: Selvbetjening fra internett       Gratis

A3 Kart i målestokk 1:1000 - 100.000, svart/hvit Kr 120,00            250,00              

A3 Kart i målestokk 1:1000 - 100.000, farge Kr 180,00            300,00              

Bygningstegninger 264,00              

Brukstillatelse og ferdigattest 264,00              

Gjeldende arealplaner med bestemmelser 300,00              

Innsendte arealplaner 300,00              

Tilknytning til offentlig vann og kloakk 120,00              

Kommunale avgifter og gebyrer 78,00                

Legalpant 114,00              

Naboliste 192,00              

UTSKRIFT AV DIVERSE KART

A2
Svart/ hvitt

250,00            28,5 % 321,00              

A2 Farge 380,00            28,5 % 488,00              

A1 Svart/ hvitt 500,00            28,5 % 643,00              

A1 Farge 760,00            28,5 % 977,00              

A0 Svart/ hvitt 100,00            28,5 % 129,00              

A0 Farge 1 520,00         28,5 % 1 953,00           

Eiendommer skal betale årsgebyrer for vann og avløp i henhold til For vann- og avløpsgebyrer beregnes en minstepris for Eiendommer som har godkjent vannmåler, skal betale årsgebyr for vann 14.  Behandling av delingstillatelse, søknad om bortfeste og  Forutsetning er at det finnes tilfredstillende målebrev. Hvis naboer 6.  Kart- og delingsforretning, større sammenhengende   Hvis kommunens oppmålingsmyndighet er skyld i at midlertidig  9.   Ajourført gjenpart av målebrev betales med 10 % av  For kontroll med arbeider 3.   Mindre byggearbeider på boligeiendom                                                                       
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Vedlegg 2: 
Revidert gebyrregulativ for 2012 
 

INNFESTINGSSUM:         2011 Økn. % 2012 
Prisene er pr m2 tomtestørrelse 

    
      

  
      

      

Offentlige formål (Tana bru sentrum og Sieiddájohguolbba) 
 

      78,73  4 %       81,88  
Forretningstomter 

     
      78,73  4 %       81,88  

Industriareal 
     

      50,74  4 %       52,77  
Konsentrert bebyggelse (FK 4 og Sieiddájohguolbba boligfelt) 

 
      78,73  4 %       81,88  

  
      

      

Enebolig 
      

      

Diddi- og Luossageaidnu (Sieiddájohguolbba boligfelt) 
  

           
68,23  4 %       70,96  

Nytt felt (Sieiddájohguolbba 
boligfelt) 

    

        
189,03  4 %     196,59  

Området ved flerbrukssenteret 
    

        
211,40  4 %     219,86  

Kommunale boligfelt i Austertana, Båteng og Polmak 
  

 0,-    0,- 
                    

  
        

  
Gebyret som gjaldt på tidspunktet for tomtetildeling skal legges til grunn for innkreving av innfestningssum.   
  

        
  

                    

KJØP AV FESTET KOMMUNAL TOMT 
    

  
Boligtomt   Pr  m2 Kr             26,00  4 %       27,00  
Forretning 

 

Pr  m2 Kr 

   
      52,00  4 %       54,00  

Industi 

 

Pr  m2 Kr 

   
      52,00  4 %       54,00  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 231

Arkivsaksnr: 2011/2875-3

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 50/2012 15.03.2012
Kommunestyret 25/2012 29.03.2012

Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker

Vedlegg
1 Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra 1.1.2012

Saksprotokoll saksnr. 50/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Rådmannens endrede forslag til vedtak utdelt i møtet:

Med hjemmel i Forskrift for gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av 
Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. Kgl res. Av 23. desember 
1988 nr. 1073 jf. Delegasjonsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6 vedtar Tana kommunestyre 
følgende nye gebyrsatser: 

For delingssaker etter jordloven:
Der formålet i søknaden samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel fastsettes 
behandlingsgebyret til kr 1 000,-.
Der formålet i søknaden ikke samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Konsesjonssaker etter konsesjonsloven:
For konsesjonssøknader fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

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

Med hjemmel i Forskrift for gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av 
Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. Kgl res. Av 23. desember 
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1988 nr. 1073 jf. Delegasjonsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6 vedtar Tana kommunestyre 
følgende nye gebyrsatser: 

For delingssaker etter jordloven:
Der formålet i søknaden samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel fastsettes 
behandlingsgebyret til kr 1 000,-.
Der formålet i søknaden ikke samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Konsesjonssaker etter konsesjonsloven:
For konsesjonssøknader fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Med hjemmel i Forskrift for gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av 
Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. Kgl res. Av 23. desember 
1988 nr. 1073 jf. Delegasjonsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6 vedtar Tana kommunestyre 
følgende nye gebyrsatser: 

For delingssaker etter jordloven:
Der formålet i søknaden samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel fastsettes 
behandlingsgebyret til kr 1 000,-.
Der formålet i søknaden ikke samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Konsesjonssaker etter konsesjonsloven:
For konsesjonssøknader fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Rådmannens forslag til vedtak

Delingssaker etter jordloven;

Formålet samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel,
behandlingsgebyr kr 1 000,-

Formålet samsvarer ikke med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel,
behandlingsgebyr kr 2 000,-.

Konsesjonssøknader:
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behandlingsgebyr kr 2 000,-.

Saksopplysninger
Statens landbruksforvaltning har vedtatt ny forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og 
delingssaker. Den nye forskriften avløser forskrift av 29.12.1993, og gjelder fra 01.01.2012. 

I forskriften av 1993 var det fastlagt følgende gebyrer:

 Søknader om konsesjon
3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum og 2 promille av det 
overskytende beløpet. Minimumsgebyret var 750 kroner (fra 01.08.1997).

 Søknader om delingssamtykke etter jordlovens § 12 
750 kroner (fra 01.08.1997).

Statens landbruksforvaltning har lagt til grunn en ny beregningsmetode i den nye forskriften. 
Gebyrene er forsøkt fastlagt ut fra kostnader ved behandlingen i stedet for størrelsen på 
kjøpesummen som var avgjørende for konsesjonsgebyret etter den gamle forskriften. Før den 
nye forskriften ble vedtatt, hadde Statens landbruksforvaltning innhentet opplysninger fra 17 
kommuner om tidsbruk ved konsesjons- og delingssaker. I tillegg er det gjennomført høring. 
Gebyrsatsene har ikke vært justert siden 1997. Statens landbruksforvaltning skriver nå at de tar 
sikte på å justere gebyrsatsene regelmessig, for eksempel hvert femte år. 

I den nye forskriften har Statens landbruksforvaltning fastsatt maksimalsatser (§ 2). Dette er 
følgende:

 Søknader om konsesjon – 5.000 kroner
Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt, skal det ikke 
betales gebyr.

 Søknader om delingssamtykke etter jordlovens § 12 – 2.000 kroner
Hvis det søkes om fradeling av flere tomter eller parseller samtidig, skal det kun betales et gebyr 
(§ 3).

Kommunens adgang til å fastsette egne satser.

I følge forskriftens § 2 kan kommunen fastsette en lavere sats. Det kan fastsettes en generell sats 
eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt 
lavere sats, betales maksimalgebyrene. Videre kan kommunen, når særlige grunner foreligger, 
helt eller delvis frita fra gebyr (§ 4). 

For delingssaker etter plan- og bygningsloven er det egne gebyrsatser. Som regel må en sak som 
blir behandla etter jordloven, også behandles etter plan- og bygningsloven. Unntaket er deling 
av driftsenhet som består av flere matrikkelførte grunneiendommer.
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Vurdering

I løpet av et år har Tana kommune er det ca 5 – 15 søknader om deling etter jordloven. De aller 
fleste er saker om fradeling etter dispensasjon fra gjeldende arealplan. Det medfør ofte en 
krevende saksbehandling, omfattende høringer og i mange tilfeller er det behov for befaring. 

Behandling etter jordloven er mer krevende for saker der tiltaket er imot gjeldende arealplan. 
Derfor kan det være en differensiering av pris mellom de som er i tråd med arealplan og de som 
må behandles etter dispensasjon fra arealplan. 

Konsesjonssaker er det ca 5 – 20 av i løpet av et år. Behandling av konsesjonssaker medfør i de 
fleste tilfeller en mindre omfattende saksutredning. 

Prisen på landbrukseiendommer ved omsetning er moderat. Det er ikke behov for en 
differensiering av behandlingsgebyr i konsesjonssaker. 

Etter erfaringer fra tidsbruk ved saksbehandling i Tana så foreslås følgende nye gebyrsatser: 

Delingssaker etter jordloven;

Formålet samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel,
behandlingsgebyr kr 1 000,-

Formålet samsvarer ikke med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel,
behandlingsgebyr kr 2 000,-.

Konsesjonssøknader:

behandlingsgebyr kr 2 000,-.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/230-5

Saksbehandler: Øysten Dervola

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 53/2012 15.03.2012
Kommunestyret 26/2012 29.03.2012

Opptak av startlån - Husbanken

Vedlegg
1 Bevilgning av startlån for videretildeling i 2012

Saksprotokoll saksnr. 53/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

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

Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av ”Startlån” på kr. 2.000.000,- for videre
tildeling til privatpersoner i forbindelse med etablering i egen bolig.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av ”Startlån” på kr. 2.000.000,- for videre
tildeling til privatpersoner i forbindelse med etablering i egen bolig.

Side 114



Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av ”Startlån” på kr. 2.000.000,- for videre
tildeling til privatpersoner i forbindelse med etablering i egen bolig.

Saksopplysninger
Det er stort behov for videre tildeling av startlån gjennom kommunen for unge i
etableringsfasen, og andre med etableringsproblemer i boligmarkedet.

Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig.

Lånet er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi,
som unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre med
boligetableringsproblemer, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig.
Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp, utbedring og bygging av ny bolig.

Videre kan ordningen nyttes til refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende
bolig.

Forutsetningen for å tildele startlån til en husstand er at husstanden har problemer med å få lån
i det private kredittmarkedet, eller er avhengig av rimeligere lånevilkår. 

Husbanken har den 14.02.12 bevilget startlån på kr. 2.000.000,- for videre utlån.
Ut i fra ovennevnte anslås det at det vil være behov for totalt kr. 2.000.000,- i startlån for 2012.

Vurdering
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Q1.44k3Husbanken
REGION HAMMERFEST

Tana Kommune

Rådhuset

9845 TANA

Dokumentene sendes til:

Vår saksbehandler
Eirik Arne Eliassen

Telefon
78 42 74 18

Bevilgning av startlån for videretildeling i 2012

Husbanken har bevilget kommunen

Kr  2  000 000,-.

Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ.

Vår dato
14.02.2012

Vår referanse
2012/1779-4

518/16716367

—_—•_ .•_
r—
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Side I av 2

Deres dato
14.02.2012

Deres referanse

Rente- og avdragsvilkår
Rente- og avdragsvilkårene fremgår av vedlagte simulerte betalingsplan. Lånet er gitt med flytende
rente som annuitetslån med totalt 10 års løpetid uten avdragsfri periode.

Hvis kommunen ønsker fastrente, må det tas kontakt med Husbanken slik at vi kan sende
tilleggsavtalen for fast rente. Når fastrenteavtalen er mottatt i retur, vil rentevilkårene på lånet bli
endret i henhold til avtalen.

Utbetaling av lånet
Lånet vil bli utbetalt når Husbanken har mottatt undertegnet låneavtale og bekreftelse på
kommunestyrets lånevedtak. Hvis kommunen i henhold til kommuneloven § 60 nr. 1 (bokstav a-d)
er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også Fylkesmannens godkjenning være
mottatt før utbetaling.

Bevilgningen er gyldig i tre måneder fra bevilgningsdatoen. Dersom undertegnet låneavtale,
bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak og eventuelt Fylkesmannens godkjenning ikke er mottatt
i Husbanken innen tre måneder, vil retten til lånet falle bort. 1 særlige tilfelle kan det søkes om
utsettelse innen fristens utløp.

Kommunen kan be om ny bevilgning og utbetaling når allerede mottatte midler er disponert eller
rapportert i StartSak eller StartRap. Husbanken tar forbehold om tilgjengelige lånemidler.

Behov for mer lån?
Kommunen kan søke om ytterligere lån i løpet av året. Bevilgning forutsetter at Husbanken har
tilgjengelige lånemidler.

Postadresse Besøksadresse E-post www.husbanken.no Bankkonto
Postboks 480 Sjogata 6. Hammerfest firmapost.hammerfest(dhusbanken.no  Telefon  815 33 370 6345 05 03624
9615 Hammerfest  Telefaks  78 42 74 10  Org nr.  NO 942 114

184
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Husbanken
Vår dato
14.02.2012

Regelverk
Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken
(HB 4.A.2) og utfyllende bestemmelser i retningslinjer om rente- og avdragsvilkår (HB 4.B.5).

Det forutsettes at midlene videretildeles i samsvar med forskrift (HB 7.A.10) og retningslinjer
(HB 7.13.13) for startlån. Vi gjør oppmerksom på presiseringene i retningslinjene punkt 9.3.1 som
gjelder dekning av tap og pkt. 9.3.2 om avkastning på tapsfond. Kommunen kan vedta utfyllende
retningslinjer for hvordan ordningen praktiseres. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken
til orientering.

Det gjøres oppmerksom på at dersom kommunen tar rentemargin og/eller gebyr, skal ikke disse
overstige kommunens reelle kostnader.

Rapportering og kontroll
Kommunen skal rapportere om bruken av startlånet på følgende måte:

• Kommuner som bruker StartSak: Alle søknader som behandles i StartSak og som får status
utbetalt eller avslag, blir automatisk rapportert til Husbanken.

• Kommuner som ikke bruker StartSak: Alle søknader som blir utbetalt eller avslått, skal
ra orteres forlø ende som enkeltsaker i rapporteringsmodulen StartRap.

• I tillegg må kommunen sende inn en årsrapportering for 2012 i StartRap hvor det
rapportertes på tap, tapsfond, rentepåslag og gebyrer.

I henhold til Statens bevilgningsreglement § 10 kan Husbanken og Kommunal- og
regionaldepartementet iverksette kontroll med at midlene tildeles og forvaltes i henhold til
retningslinjene.

Vi ønsker kommunen lykke til med bruken av startlånet og det boligsosiale arbeidet.

Ta gjerne kontakt med vårt regionkontor dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Vi viser også
til våre nettsider wwvv.husbanken.no

Med hilsen
HUSBANKEN

Q

ene dvardsen Eirik Arne Eliassen
Fagdirektør

Vedlegg: Låneavtale, Betalingsplan

Side 2 av 2
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2012/1779-4
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Husbanken
Saksnr.: 16716367 Utskriftsdato: 14.02.2012

Undertegnede Tana kommune, org.nr. 943505527,
erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

kr 2 000 000 tomillionerkroner.

Rentevilkår
Flytende rente

Låneavtale - Alminnelige vilkår
Kommune - Videretildeling

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av
Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene.

- nominell rente 2,583 % pr. år. - effektiv rente 2,505 % pr. år.

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.

Nedbetalingsvilkår
Lånet gis som annuitetslån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 10 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.

Gebyrer
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.

Forsinket betaling
Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.

Låntakerens plikter
Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale.

Husbankens rett til å kreve full innfrielse
Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
• låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
• det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha

vesentlig betydning for Husbanken

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.

Utbetalingsfullmakt
Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto  nr. 4910.12.71160.

Kontoradresse: Postadresse:
Steigata 6 Postboks 480
Hammerfest 9615 HAMMERFEST
e-post:  firmapost hammerfest(&husbanken no

Organisasjonsnr.: Kontonr.: Telefon: Telefaks:
942 114 184 815 33 370 78 42 74 10

Internett:  www.husbanken.noSide 118



Aksept av lånevilkår
Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.

Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette
vilkårene i denne avtalen.

(Sted) (Dato)

(Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver)

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte
kommunen.

Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved:
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert   , sak nr  
Kopi av Fylkesmatmens godkjenning datert   hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er
oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll.

Vedlegg: Betalingsplan
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Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår

Saksnr.: 16716367 Utskriftsdato: 14.02.2012

Undertegnede Tana kommune, org.nr. 943505527,
erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

kr 2 000 000 tomillionerkroner.

Rentevilkår
Flytende rente - nominell rente 2,583 % pr. år. - effektiv rente 2,505 % pr. år.

Kommune - Videretildeling

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av
Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene.

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.

Nedbetalingsvilkår
Lånet gis som annuitetslån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 10 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.

Gebyrer
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.

Forsinket betaling
Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.

Låntakerens plikter
Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale.

Husbankens rett til å kreve full innfrielse
Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
• låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
• det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha

vesentlig betydning for Husbanken

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.

Utbetalingsfullmakt
Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4910.12.71160.

Kontoradresse: Postadresse:
Smata 6 Postboks 480
Hammerfest 9615 HAMMERFEST
e-post:  firmapost hammerfest(dhusbanken no

Organisasjonsnr.: Kontonr.: Telefon: Telefaks:
942 114 184 815 33 370 78 42 74 10

Internett:  www.husbanken.noSide 120



Aksept av lånevilkår
Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.

Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette
vilkårene i denne avtalen.

(Sted) (Dato)

(Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver)

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte
kommunen.

Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved:
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert   , sak nr  
Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert , hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er
oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll.

Vedlegg: Betalingsplan
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Å;SHusbanken

Tana Kommune

9845 TANA

- ANNUITETSLÅN - FLYT

For tiden er den flytende renten 2,583%. Fra 01.03.2012 er renten
fastsatt til 2,485%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente
resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av
departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget.
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet.

Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir
utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved
utbetaling av lånet.

Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt.
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid.

TERMIN/ÅR RENTER/GEBYR

01.09.2012
01.03.2013
01.09.2013
01.03.2014
01.09.2014
01.03.2015
01.09.2015
01.03.2016
01.09.2016
01.03.2017
01.09.2017
01.03.2018
01.09.2018
01.03.2019
01.09.2019
01.03.2020
01.09.2020
01.03.2021
01.09.2021
01.03.2022

Dato: 14.02.2012 HHEE

AVDRAG Å BETALE RESTGJELD

27,274 88,570 115,844 1,911,430
23,540 90,065 113,605 1,821,365
22,846 90,739 113,585 1,730,626
21,356 92,229 113,585 1,638,397
20,554 93,031 113,585 1,545,366
19,073 94,512 113,585 1,450,854
18,204 95,380 113,584 1,355,474
16,810 96,760 113,570 1,258,714
15,754 97,830 113,584 1,160,884
14,309 99,290 113,599 1,061,594
13,328 100,256 113,584 961,338
11,876 101,709 113,585 859,629
10,798 102,787 113,585 756,842
9,356 104,229 113,585 652,613
8,205 105,380 113,585 547,233
6,804 106,774 113,578 440,459
5,532 108,053 113,585 332,406
4,118 109,470 113,588 222,936
2,822 110,763 113,585 112,173
1,412 112,173 113,585 0

Saksnr
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TV3 Husbanken

forts. ANNUITETSLÅN

Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra
6 til 7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis.

Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det
forsinkelsesrente.

Post: Postboks 480
9615 HAMMERFEST

Besøk: Sjøgata 6

SIDE 2

Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 81533370
Org. nr: 942 114 184 Fax: 78427410
firmapost.hammerfest@husbanken.no
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 087

Arkivsaksnr: 2012/551-1

Saksbehandler: Vigdis Blien

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 5/2012 15.03.2012
Formannskapet 54/2012 15.03.2012
Kommunestyret 27/2012 29.03.2012

Lang og tro tjeneste – markering for tilsatte med lang tjenestetid i Tana 
kommune.

Saksprotokoll saksnr. 54/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

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

Det foretas en felles markering med overrekkelse av gavesjekk på kr. 5.000 til ansatte med lang 
og tro tjeneste fra 2001. Markeringen organiseres puljevis og må skje innen juni 2012.

Utgifter på 350.000 vedtar inndekket ved bruk av disposisjonsfondet.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende endringsforslag: 

Endring 2. setning 
Markeringen må skje innen utgangen av juni 2012. 

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Endringsforslag fra SP v/Einar Johansen: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Det foretas en felles markering med overrekkelse av gavesjekk på kr. 5.000 til ansatte med lang 
og tro tjeneste fra 2001. Markeringen må skje innen utgangen av juni 2012.
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Utgifter på 350.000 vedtar inndekket ved bruk av disposisjonsfondet.

Saksprotokoll saksnr. 5/2012 i Administrasjonsutvalget - 15.03.2012 

Behandling
Hartvik Hansen (Fe/Ol) ba ADU vurdere hans habilitet i saken da samboer er del av saken. 
Einar Johansen (SP) ba ADU vurdere hans habilitet i saken da ektefelle er del av saken. 

Hartvik Hansen og Einar Johansen fratrådte mens ADU vurderte deres habilitet. ADU erklærte 
begge som habil til å behandle saken. 

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

Det foretas en felles markering med overrekkelse av gavesjekk på kr. 5.000 til ansatte med lang 
og tro tjeneste fra 2001. Markeringen organiseres puljevis og må skje innen juni 2012.

Utgifter på 350.000 vedtar inndekket ved bruk av disposisjonsfondet.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende endringsforslag: 

Endring 2. setning 
Markeringen må skje innen utgangen av juni 2012. 

Votering
Forslag fra leder (rådm. forslag til vedtak): Enstemmig vedtatt. 
Endringsforslag fra Sp v/Einar Johansen: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Det foretas en felles markering med overrekkelse av gavesjekk på kr. 5.000 til ansatte med lang 
og tro tjeneste fra 2001. Markeringen må skje innen utgangen av juni 2012.

Utgifter på 350.000 vedtar inndekket ved bruk av disposisjonsfondet.

Rådmannens forslag til vedtak

Det foretas en felles markering med overrekkelse av gavesjekk på kr. 5.000 til ansatte med lang 
og tro tjeneste fra 2001. Markeringen organiseres puljevis og må skje innen juni 2012.
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Utgifter på 350.000 vedtar inndekket ved bruk av disposisjonsfondet.

Saksopplysninger

Bakgrunn: 

Kommunens gjeldende gavereglement er vedtatt i 1997 og er ikke revidert siden den ble vedtatt.

Intensjonen med reglementet er å bidra til det sosiale miljøet i virksomheten, med bl.a. å gi oppmerksomhet ved
åremålsdager, lang tjeneste i kommunen og spesielle anledninger hvor kommunen finner dette 
passende. 

Fra eksisterende reglement:

Det skal utvises oppmerksomhet ved følgende anledninger: 

à Fratreden etter lang tjeneste 
à Fratreden ved pensjonsalder 
à Fylte 50 og 60 år 
à 25-års jubileum 
à Gravferd 
à Nedkomst / fødsel 
à Ved særskilte anledninger som eksempelvis sykdom, sykehusopphold osv. 

Honnørgaver skal ikke utbetales i kontante penger. Honnørgaven skal gis i form av gave eller 
gavekort. 

PÅSKJØNNELSENS STØRRELSE :

Ansatte med 25 år tjeneste tildeles en honnørgave til en verdi av kr. 2500.-

 Ansatte som slutter etter minst 30 år tjeneste i kommunen, gis en honnørgave til verdi av kr. 
1200.-

 Ansatte som slutter etter minst 10 år tjeneste i kommunen, gis en honnørgave til verdi av kr. 
800.-

 Ansatte som fyller 50 eller 60 år, gis en honnørgave til en verdi av kr. 500.-

 I forbindelse med gravferd til arbeidstaker eller tidligere ansatt med lang tjeneste i kommunen, 
kjøpes krans eller blomster. 

 I forbindelse med overrekkelser under pkt a) og b) holdes en enkel tilstelning for inntil kr. 400.-

 Det vises oppmerksomhet ved andre anledninger når særskilte grunner taler for det, 
eksempelvis sykdom. 

Disse retningslinjer gjelder for samtlige faste tilsatte i kommunen. 

I tillegg til kommunens gavereglement har KS egne retningslinjer for tildeling av medaljer og 
hedersmerke. 
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Dette må søkes spesielt , og det er behandlingstid, samt kostnader knyttet til dette. Et hedersmerke 
koster kr 720 +  m.v.a.

Kommunen har ikke noe personalsystem som fanger opp tilsettingstid på en enkel måte, og det har av 
ulike grunner ikke vært prioritert tildeling av oppmerksomhet i forbindelse med 25 års jubileum siden 
2001. De øvrige målgrupper er imidlertid fulgt opp.

De siste 5 årene er dette nedprioritert pga den tunge satsingen på HMS og sykefraværsoppfølging.

Jubileumsliste år fra 2002 er som følgende:

Terje Ellila 01.06.77
Solbjørg Ravna 01.08.77
Kirsten Eriksen 01.08.77
Børre St. Børresen 01.08.77
Eldbjørg Iversen 28.08.77

Fra 2003
Begynt:

Seim Else Marie 010775

Solgunn Helander 010978
Torunn Pedersen 010978
Sofie Indjager Samuelsen 010878
Reidar Varsi 260279
Jakob Lanto 010879

Aage Arild Guttormsen 131080 
Irene Kalliainen 011180

Åshild Ingeborg Lamøy 010181
Viktor Olsen 010181
Wivian Johnsen 010281
Marit Johansen 010581
Eldbjørg Dervola 010581
Eli Søderstrøm Johansen 080681  
Anna Sofie Arnesen 010881
Jorunn Skippervik 010881
Arne Skjåvik 010881
Raili Elina Guttorm 010881
Øystein Hauge 010881
Sigrun Winterfeldt 010981
Sigmund Sætre 011181
Aina Jessen 011281

Elen B Ragnhild Nilsen 010182
Sigrun Pauline Pedersen 010882
Ruth Eli Sør-Reime 070882
Henny Kaspersen 051082

Solfrid Helene Øien 010783
Geir Hole Tvare 010883
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Rita Tidemann-Johannsessen 010883
Ellen G Knutsen 010883
Tapio Martha Solveig 010883
Hildonen Marit Anna 190983

Tveit Marie 010484
Wilsgård Torill 021184
Jacobsen Jan Tormod 121184
Måsø Marit Reidun 010884
Samuelsen Kari Elisabeth 010884

Dikkanen Nelly Margrete 070185
Kristoffersen Greta 010285
Johansen Wenche Elisabeth 170485
Kajander Bjørn 010685
Måsø Per Ove 010885
Jelti Marie 090985
Olsen Ragnhild Anna 011285

Dalan Rakel 190386
Hunnes Tor Morten 010886
Vorren Aud Karin 150986
Porsanger Lill-Gunn Olsen 160986
Pettersen Nelly 181086
Porsanger Hill 010986
Borgsø Hilde 280886

25 år som ansatt i 2012:

Begynt:
Saua Lillian 010587
Dervola Øystein 090687
Henriksen Anita 220687
Slangeng Anne Britt 110987
Johnsen Irene 011287
Uimonen Helena 080987
Olsen Grete Katrine 130787

Som oversikten viser så omfatter dette 63 personer. (inkl. jubilanter for 2012).

Vurdering

Fra rådmannens side er det en målsetting å gjennomføre en felles markering med overrekkelse 
av gavesjekk senest innen juni d.å. 

Når det gjelder KS retningslinjer for hedersmerke er dette noe som koster penger og er lang 
saksbehandlingstid på. 
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Rådmannen vil heller foreslå at gavebeløpet økes fra 2500 kr til 5.000 kr.  Dette forutsetter at 
KST vedtar endring av gavereglement i neste møte.
Samlet kostnad inkl. markering blir da kr. 350.000.

Beløpet kan finansieres ved bruk av avsatte fondsmidler i regnskapet.

For øvrig må en bare beklage at det ikke har vært gjennomført slike markeringer slik 
reglementet tilsier, og man vil for ettertiden forsøke å få dette gjennomført årlig. 

Jørn Aslaksen
rådmann
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/242-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 11/2012 07.03.2012
Kommunestyret 28/2012 29.03.2012

Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn - 2013-2016

Saksprotokoll saksnr. 11/2012 i Valgnemnda - 07.03.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra FrP v/Rebeke Tapio, H v/Brynly
Ballari, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, V v/Jan Oskar Dervo, SfP/NSR v/Solbjørg Ravna, SP v/Nancy 
Porsanger Anti og AP v/Per Ivar Henriksen som valgnemndas innstilling: 

Tana kommunes forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn for perioden 1.1.2013 
– 31.12.2016:

Votering 
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommunes forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn for perioden 1.1.2013 
– 31.12.2016:

Yrke og stilling Særlig kyndig i
1. Else Margrethe Utsi Lærer 
2. Viktoria V Nilsen Bonde Jordbruk 
3. Nils Arvid Guttorm Reineier / Høyprodusent Reindrift, jordbruk
4. Magnar Helander Bygningsingeniør Bygningsvesenet  
5. John Øystein Jelti Bonde Jordbruk 
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Valgnemndas innstilling 
Tana kommunes forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn for perioden 1.1.2013 
– 31.12.2016:

Saksopplysninger
Fortegnelsene over skjønnsmedlemmer
Listen skal inneholde opplysninger om de foreslåttes:

- Fullt navn
- Adresse
- Fødselsnummer
- Tlf/mobil
- Yrke
- Stilling
- Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke dekkes av 

yrkesbetegnelsen.

Viktig momenter å ta hensyn til for forslag av skjønnsmedlemmer:
 Personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk
 Personer med kunnskap om reindrift
 Kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn
 Allsidig sammensetning 
 Domstolen er avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer
 Begge kjønn representert 

Fylkestinget er ansvarlig for oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) iht. lov 
1. juni 1917 nr 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker. Nærmere reglene for oppnevningen fremgår av 
skjønnsprosessloven § 14:

"I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter
forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter 
hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så 

Yrke og stilling Særlig kyndig i
1. Else Margrethe Utsi Lærer 
2. Viktoria V. Nilsen Bonde Jordbruk 
3. Nils Arvid Guttorm Reineier / Høyprodusent Reindrift, jordbruk
4. Magnar Helander Bygningsingeniør Bygningsvesenet  
5. John Øystein Jelti Bonde Jordbruk 

Yrke og stilling Særlig kyndig i
1.
2.
3.
4.
5.
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mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet 
tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.

Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som
oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i
domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, og §§ 71-74 gjelder
tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90
første ledd annet punktum.

Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende oppgave over 
alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og til 
vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell 
telefon til arbeidssted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig 
kyndig

For Indre-Finnmark domssogn skal det oppnevnes 18 skjønnmedlemmer fordelt slik på kommunene:
Kautokeino 4
Karasjok 4
Porsanger 5
Tana 4
Nesseby 1 

Indre Finnmark tingrett ønsker å redusere antall skjønnsmedlemmer fra 22 til 18 for neste 
valgperiode. Kommunen bes om å inngi forslag på skjønnsmedlemmer for Indre Finnmark 
domssogn, iht. overnevnte. Det samlede forslag fra kommunen bør innholde 20 % flere navn enn det 
som skal velges, som betyr at kommunen foreslår 5 skjønnsmedlemmer. Om ønskelig kan forslagene 
begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for uttakingen av kommunestyrene (det er intet 
til hinder for at dette skjer ved forholdsvalg dersom det kreves). Frist for innsending av forslag til 
fylkeskommunen er satt til 20. april.

Vilkår for å kunne velges
Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 nr. 2 innebærer at det, i tillegg til de krav til faglige 
kvalifikasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i hovedsak skal gjelde de samme krav til 
personlige forutsetninger og formelle forhold (utlukket pga stilling og vandel) for
skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og meddommere, jf domstolloven §§ 70-72. 
Den øvre aldersgrensen etter domstolloven § 70 annet ledd nr. 1 skal imidlertid ikke gjelde for
skjønnsmedlemmer.

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. 
I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de 

tre siste år før valgdagen. 

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved 

Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset 
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politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk 

styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen 
av valget. 

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 

år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 

rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett 

år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 

Det understrekes at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Det må særlig 
påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen 
og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte 
skjønnsmedlemmer, og dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved valget.

Det er viktig at man også her opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det 
ikke her er noe krav om fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn 
er godt representert. Det ønskelig med skjønnsmedlemmer med kunnskap om reindrift i områder 
hvor det er slik virksomhet.

Om vandelskontroll
Om vandelskontroll for valg av skjønnsmedlemmer gjelder samme lovregler som for valg av 
meddommere og forliksrådsmedlemmer. Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta 
undersøkelser av foreslåtte kandidater eller valgte medlemmer av utvalget mot strafferegistrert. 

I forrige periode var følgende forseslått som skjønnsmenn til Indre Finnmark domssogn:

1. Viktoria Nilsen 
2. Inger Sværen Guttorm 
3. Nils Oskar Anthi 
4. Jorunn Sottinen 
5. Else M. Utsi 
6. Norvald Aslaksen 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-15

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 29/2012 29.03.2012

Referatsaker/Orienteringer - KST

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det vil i møtet bli gitt en orientering om fremdriften med etablering av kunstgressbanen. 

Det kan i møtet også bli gitt andre orienteringer. 

Vurdering
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