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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 55/2013 Godkjenning av innkalling
PS 56/2013 Godkjenning av saksliste

PS 57/2013 Godkjenning av protokoll fra 01.10.2013
PS 58/2013 Orienteringssak til Miljø-, landbruks- og 

utmarksutvalget: Tana vannområde.
2011/2145

PS 59/2013 Inn på tunet - sluttrapport 2010/904

PS 60/2013 Klage på avslag om tilskudd til forprosjekt fjøs -
Katrin Alkesandersen. Primærnæringsfond, MLU 
saksnr 30/2013

2013/787

PS 61/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU 2013/96

RS 28/2013 Sametingets prosjekt om registrering av automatisk 
fredete, samiske bygg og forholdet til kvenske 
bygninger

2013/2426

RS 29/2013 Ny forvaltningsplan for rovvilt i Troms og Finnmark, 
nytt rovviltprosjekt og informasjon om 
interkommunale skadefellingslag

2012/1997

RS 30/2013 Tiltaksanalyse for Tana vannområde. Utkast til 
behandling i vannområdeutvalget, 12.11.2013.

2011/2145

RS 31/2013 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for 
region 8 den 10.10.2013

2013/322
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K54

Arkivsaksnr: 2011/2145-81

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 58/2013 18.11.2013

Orienteringssak til Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget: Tana 
vannområde.

Rådmannens forslag til vedtak

Saken tas til orientering

Saksopplysninger
Det vil bli orientert i møtet om arbeidet i det interkommunale prosjektet ”Tana vannområde 
(2013-2015)”. Vannområdeutvalget vil i sitt møte den 12/11-13 behandle et utkast til en 
tiltaksanalyse for Tana vannområde for planperioden 2016-2021. Innholdet i tiltaksanalysen vil 
bli presentert i MLU’s møte. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: V12

Arkivsaksnr: 2010/904-44

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 59/2013 18.11.2013

Inn på tunet - sluttrapport

Vedlegg
1 Sluttrapport - Inn på tunet Šilljui

Rådmannens forslag til vedtak

Sluttrapport for prosjektet Inn på tunet – Šilljui tas til orientering. 

Saksopplysninger

I prosjektet for Inn på tunet ønsket Tana kommune i samarbeid med Nesseby kommune å bygge 
opp et utvidet tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker og grupper med spesielle behov. 
Hovedmål for prosjektet var at: 
”Inn på tunet skal bidra til økt næringsutvikling i landbruket, og være en naturlig del av et 
variert og kvalitetssikret tjenestetilbud i kommunen.”

I kommuneplanenes samfunnsdel kap. 9.1 Landbruk, vedtatt i kommunestyre den 20.11.2008,
står Inn på tunet som et av de tiltak som skal gjennomføres for å styrke landbruksmiljøet.

Inn på tunet- løftet ble vedtatt som en egen satsing i jordbruksavtalen for 2010. Formålet er å 
forankre og styrke Inn på tunet (IPT) i kommunenes plan- og strategiarbeid, og finne gode, 
tverrsektorielle samarbeidsformer og modeller i tjenesteutviklingen. Videre skal løftet bidra til å 
styrke kommunenes kompetanse om Inn på tunet tilbud og tjenester og gi økt verdiskaping.
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Dette er Inn på tunet
Landbruket har mange kvaliteter utover å produsere rene og gode råvarer, holde 
kulturlandskapet i hevd, og sørge for sysselsetting innen matvareproduksjon og treindustri. En 
av disse kvalitetene er å bruke gården, og gårdens ressurser som arena for læring, mestring og 
livskvalitet. Inn på tunet defineres som tilrettelagte tilbud på gårdsbruk. Dette er i hovedsak 
tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst-, skole-, helse-, sosial-, samt arbeids 
og velferdssektorene. Tjenestene tilbys til mange ulike brukergrupper.

Hvem står bak Inn på tunet-løftet?
Landbruks- og matdepartementet og Kommunal-og regionaldepartemnetet har det overordnede 
ansvaret for Inn på tunet-løftet, mens Innovasjon Norge er ansvarlig for implementering og 
organisering. Fylkesmannsembetene vil ha en sentral rolle i informasjonsarbeid og 
søknadsbehandling.

Vurdering
 Sluttrapporten for prosjektet Inn på tunet – Šilljui tas til orientering. 
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Inn på tunet

Šilljui
Prosjektrapport 2011 og 2012

DEANU GIELDA
TANA KOMMUNE
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Bakgrunn for prosjektet

I prosjektbeskrivelsen for Inn på tunet ønsket Tana kommune i samarbeid med Nesseby 
kommune å bygge opp et utvidet tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker og grupper med 
spesielle behov.

Kommunene Tana og Nesseby fikk tilsagn om prosjektet i 2010. Føringene som var satt av 
Landbruks- og mat departementet var at Inn på tunet løftet skal:

1. bidra til forankring av Inn på 
tunet i kommunale og regionale planer og strategier 

2. øke antall Inn på tunet-
tilbud i kommunene, gjennom langsiktige samarbeidsavtaler mellom kjøper og tilbyder 

3. gi brukere av ulike tjenester 
et mangfoldig og kvalitetssikret tilbud tilpasset den enkeltes behov 

4. skape samarbeid og 
nettverk, og gi økt kompetanse hos kommunen og samarbeidspartnerne 

5. stimulere til 
næringsutvikling i landbruket ved at flere bønder får kunnskap om Inn på tunet som 
næring, og at eksisterende Inn på tunet-tilbud styrkes

6. gi økt profilering og 
synliggjøring av tjenestetilbudet

Aktivitetene tilknyttet Inn på tunet skal og må bygge på gårdens og bondens ressurser.
Målet med tilbudet var at det skal etableres aktivitetstilbud som er tilpasset den enkelte 
bruker innen oppvekstsektoren, psykisk helsevernet og eldreomsorgen. Inn på tunet skulle 
være en utvidet aktivitetstilbud hvor brukere kunne få nå mestreringserfaringer og 
opplevelser på en gård.

Gårdsmiljøet er åpent for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte 
tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av 
maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget.  Men det er også en rekke 
muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre.  Det kan være 
aktiviteter som snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkter. Disse kan være 
viktig i forbindelse med Inn på tunet tilbudet.

Tilbudene kan være enkeltstående besøk, men også en timebaserte dagtilbud som går 
gjennom hele året. Ved avlastnings-, helge- og ferietilbud med mulighet for overnatting på 
gården.
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Tilbudene skulle i hovedsak baseres på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og 
kommunen/institusjoner.  Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og 
kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale.

Det faglige innholdet og gjennomføreing må tilpasses den enkelte bruker/brukergrupper, 
gårdens muligheter og ressurser og ikke minst gårdbrukerens kvalifikasjoner. Enkelte 
gårdbrukere har formell utdannelse innenfor omsorg eller undervisning, og kan ta på seg et 
større ansvar i forhold til dette. Ellers vil gårdbrukerne fungere som arbeidsledere eller 
tilretteleggere, mens de som kjøper tjenesten må stå ansvarlig for det faglige innholdet av 
tilbudet.

Det faglig innhold med hovedvekt på omsorg vil i stor grad dreie seg om stell av dyr, tid til 
omgang med dyr som kjæling og klapping, hundekjøring, ridning. I et undervisningsopplegg 
kan det tas utgangspunkt i naturen, åkeren, dyrestell, matlaging osv. Det kan være opplegg 
som følger årstidene og gå ut på å så, prikle, plante, vanne, luke, høste, tilberede til spising, 
safte, fryse osv. Videre kan utmarka flettes inn og benyttes til fiske, jakt og skogsdrift. For de 
som trenger arbeidstrening vil ofte selve gårdsmiljøet ha stor verdi. Her foregår det 
aktiviteter både ute og innendørs. Det kan dreie seg om dyrestell, vedlikehold av bygninger 
og maskiner, gårds- og skogsarbeid, matlaging og/eller husflid i rolige omgivelser. Svært ofte 
vil det være av verdi for brukerne og legge vekt på måltider, både angående tilberedning og 
fortæring av disse, og at de foregår i trivelige omgivelser. Måltidene kan foregå ute, på 
gårdens kjøkken eller det kan investeres i en egen ”matbu”. 

For de fleste brukergruppene er begrepet ”mestring” sentralt, og viktig å ha fokus på ved 
utarbeidelse av opplegg for den enkelte. 
Av hensyn til brukerne, som gjerne har stort behov for forutsigbarhet i hverdagen sin, er det 
viktig at tilbudet blir stabilt. Dette krever at avgjørelse om å starte opp med tilbud er vel 
overveid og gjerne avklart med hele tilbyderens familie. Ved oppstart oppfattet man at 
avgjørelsen hos alle de bønder som ønsket å være med i prosjektet for vel overveid.

Inn på tunet i kommunene

Hovedmål

Hovedmålet med prosjektet var: 
Inn på tunet skal bidra til økt næringsutvikling i landbruket, og være en naturlig del av et 
variert og kvalitetssikret tjenestetilbud i kommunen. 

Inn på tunet skal tilpasses slik at tilbudet gjelder for det flerkulturelle Tana og Nesseby. 
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Gjennomføring 
Formålet med Inn på tunet prosjektet er at det skal bli en utvidet tjenestetilbud i den 
kommunale oppvekst, helse og sosialomsorg tilbud samt øke antall arbeidsplasser i 
tilknytning til gårdsbrukene. I det arbeidet ble det flerkulturelle Tana og Nesseby vektlagt. 

Evaluering 
I arbeidet med rekruttering av tilbydere gikk kommunen åpent ut gjennom markedsføring av 
Inn på tunet som en bi- eller tilleggsnæring for gårdbrukere.

Det var ti gårdbrukere som meldte interesse for å være med i et Inn på tunet prosjekt. Av 
dem er det tre som har etablert tilbud som går inn under samlebegrepet Inn på tunet. I Tana 
er det en gårdbruker som har hatt tilbud til grunnskoleelever med spesielle behov i over 10 
år. Det kom inn to nye gårder, hvor av den ene baserte tilbudet til å være en besøksgård 
med romslige aktivitetstilbud tilpasset barnehage og skoler. Den andre satset innen 
eldreomsorg med opplæringstilbud innen demens.  I Nesseby er det en som har hatt tilbud 
til elev med behov for spesialtilpassning over en lenger tidsperiode, og en gårdbruker som er 
nylig oppstartet med et Inn på tunet tilbud. 

Gårdbrukere som har vist interesse for grønn omsorg/Inn på tunet i Tana og Nesseby har 
deltatt på studiereiser, møter og kurs som har vært arrangert i regi av de tidligere 
prosjektene i Finnmark. Alle gårdbrukere i Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner har fått 
informasjon om aktiviteter innen grønn omsorg/Inn på tunet via infoskriv som produseres et 
par ganger i året, samt på kommunenes hjemmesider. 

Delmål
- Vektlegging av den enkelte brukerens kulturelle bakgrunn
- Gjøre informasjon om Inn på tunet tilgjengelig på samisk.  
- Stimulere til næringsutvikling i landbruket ved at flere bønder skal 

få kunnskap om Inn på tunet som næring, og at de eksisterende tilbudene styrkes. 
- Stimulere til næringsutvikling innen reindrift og fiskeri i 

kommunene Tana og Nesseby
- Skape samarbeid og nettverk, og gi økt kompetanse for alle i 

prosjektet
- Gi brukere et variert og kvalitetssikret tilbud tilpasset den enkeltes 

behov ut fra de kulturelle forutsetningene som eksisterer i kommunene Tana og 
Nesseby

- Etablere kontakt mellom tilbyder av Inn på tunet og 
kunder/brukergrupper

- Gi veiledning og informasjon til de som ønsker å etablere et Inn på 
tunet tilbud
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Gjennomføring 
I februar 2011 var oppstartsseminar i Tana, og i Nesseby ble oppstartsseminaret i mars 2011. 
Dette var starter for Inn på tunet prosjektet. Alle aktuelle kjøpere og tilbydere var tilstedet 
på seminaret. 

I 2011 ble det utarbeidet informasjon om tilbydere i Tana med kapasitetsoversikt over hver 
gård. Denne informasjonen ble lagt ut på kommunens hjemmeside. Informasjon var på to 
språk, norsk og samisk. 

I 2011 ble reindriftsnæringen kontaktet for å komme med i ordningen. Dette ble begrunnet i 
viktigheten for ivaretakelse av den samiske befolkningen. 

I 2011 og 2012 ble tilbydere og kunder invitert på ulike kurs og seminarer om Inn på tunet. 
Dette for å øke kunnskap som skulle danne en trygghet om egen kompetanse i forhold til 
tjenesteytingen. 

I 2012 ble gårdene som er tilknyttet Inn på tunet invitert på studietur. Valget falt på Sør-
Varanger. Målet med turen var å få motivasjonen for å videreutvikle Inn på tunet tilbudet i 
Tana og Nesseby, men også få inn nye gårder for etablering av tilbudet. 

Evaluering 
Grunnlaget for informasjon til kjøpere fungerte greit. Erfaringen var at kommunene hadde 
kjøpere men manglet tilbydere. I forbindelse med prosjektet gikk kommunen ved 
landbruksavdelingen bredt ut med invitasjon for deltakelse med tilbud om kurs og studietur. 
Gårdene som hadde meldt sin interesse ble oppsøkt personlig for informasjon om forventing 
og muligheten som ligger i det å være en Inn på tunet tilbyder. 

Flere av gårdene trakk seg ut av prosjektet på grunn av tids- og økonomiskkapasitet. Det var 
5 gårder som gjorde avtaler med barnehager, skole, barneverne og omsorgstjeneste. 

Resultatmål

Inn på tunet prosjektet skal:
- Arbeide for å få godkjente Inn på tunet gårder i Tana og Nesseby i samarbeid det 

offentlige godkjenningsapparatet og tilbyderne selv
- Sørge for alle tilbydere får kurs og opplæring i forhold til tekniske og sikkerhets kraver 

som stilles til Inn på tunet gårder
- Sikre langsiktige samarbeidsavtaler mellom kjøper og tilbyder
- Være aktiv i forhold til salg av produktet Inn på tunet til kjøperne
- Sikre at samiske brukere får komme på gårder eller siidaer med lik kultur bakgrunn
- Sikre tett oppfølging av tilbydere og kjøpere
- Etablere hjemmeside for Inn på tunet
- Lage en dokumentasjonsvideo 
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- Utarbeide markedsføringsbrosjyrer for hver enkelt gård/tilbyder
- Få minimum 5 gårder aktivt med i arbeidet i prosjektperioden
- Etablere tilbydere innen fiskeri og reindrifta med lik krav som innen landbruket

Evaluering

Etter avsluttet prosjektperiode har kommunene Tana og Nesseby en Inn på tunet godkjent 
gård og 2 gårder som under godkjenning. I tillegg har to gårder fullført enkelt kurs innen 
HMS og andre kvalitetskrav som forventes av Inn på tunet gårder. Etter endt prosjektperiode 
er det gjort avtale med Tana videregående skole om oppfølging blant av disse gårdene. 

I prosjektperioden har kommunen i samarbeid med Tana videregående kjørt prosesser for at 
gårdene skal bli godkjent som ”inn på tunet”-gårder. Dette for å sikre kvalitetskravet og at 
kjøpere skal ha en trygghet på at gården setter kvalitet på tjenestetilbudet høyt. 

Langsiktige avtaler er viktig for tilbydere og for bruker. Utfordringen har vært å gå fra 
gratistjeneste til betalt tjeneste. Det kan være en hindring for enkelte gårder å komme i gang 
som inn på tunet gårder.
En gård har fått langsiktige avtaler med utarbeidet årshjul for barnehage og skole. 

I 2011 var det 6 gårder i Tana og 4 gårder i Nesseby som ønsket å bli en del av Inn på tunet 
tjenesteapparatet. I prosjektperioden har det vært 4 gårder som har vært aktive. To av 
gårdene ga tilbud til skolene for enkelt elever, en av gårdene satset på dagsbesøk av 
barnehage og skole og en av gårdene ga tilbud til eldre.

Kommunene har gjort henvendelse til reindrifta og fiskeriene for å få disse næringer 
innlemmet i tilbudet. Reindrifta har vist interesse og det er gjort en henvendelse til 
reindriftsadministrasjon for tilpassing av Inn på tunet konseptet til reindrifta. Kommunene 
avventer med tilbakemelding. 

Kommunene har gjort en avtale med Tana videregående skole om å være ressurs for gårder 
som ønsker å bli Inn på tunet tilbydere. Målet med avtalen er å sikre at prosjektet blir 
videreført i Tana og Nesseby.

Målgrupper

Kunder / kjøper 

Gjennomføring 
Prosjektleder har vært bindeledd mellom tilbyderne og kjøper. I form av å veilede kjøper til 
riktig gård i forhold til brukergruppe og spesiell behov. 

Evaluering 
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I starten ønsket tilbyderne bistand og hjelp i forhold til kundekontakt. I løpet av prosjektet 
har de selv vedlikeholdt denne kontakten og opprettet nye relasjoner uten prosjektleders 
deltakelse.

Brukere 

De som har behov for et alternativt tilbud:
Barn og unge, fra barnehage til videregående skole 
Risikoutsatte barn/unge 
Unge voksne med psykiske lidelser/rusproblematikk
Demente
Fysisk funksjonshemmede 

- Psykisk utviklingshemmede, barn og voksne
- Langtidsledige med behov for arbeidstrening

Gjennomføring 
Kommunale tjenesteytere var bindeleddet mellom tilbyderne og bruker. 

Evaluering 
Det ble åpnet opp for gårdsbesøk. For barnehager og skoler fikk alle en testdag på gården. 

Utfordringen har vært geografiske avstander mellom bruker og tilbyder. Brukere har 
signalisert at gårdene ligger for langt unna og de er avhengig av skyssordninger. Dette 
gjelder spesielt brukere innen psykisk helsevern som ønsket å betale tjenesten selv. 

Gårdbrukere /tilbydere

- De som er spesielt interessert i å arbeide med mennesker og som viser seg å være 
egnet.

- De som har real- og/eller formalkompetanse for å arbeide med mennesker.
- De som har egnete lokaliteter og ressurser på bruket og kan tilby et mangfold av 

aktiviteter.
- De som har god samarbeidsevne.

Gjennomføring 
Tilbyderne i prosjektet er holdt informert via hyppig kontakt med prosjektleder. 
Gårdbrukere som ikke var med i prosjektet har fått informasjon i Landbruksinfoen slik at de 
har kunnet delta på studieturer og temadager. 

Landbruksavdelingen har bistått tilbydere som har planer om tilpassing av gården i forhold til 
Inn på tunet. 
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Ved inngåelse av avtaler er tilbyder og kjøper blitt rådet til å bruke KSL- standarder nr 11. 
Dette for å sikre at sikkerhet og kvalitetsarbeidet blir ivaretatt. 

Evaluering
Tilbyderne utrykker at de har fått mye og nyttig informasjon via deltakelse i prosjektet. 
Informasjon de ikke ville hatt tid til å fremskaffe selv. 
Sett fra prosjektleders ståsted har tilbyderne fått god hjelp på landbruksavdelingen knyttet 
til informasjon om ordningen og veiledning i søknadsprosessen. 

Tana og Nesseby har benyttet seg av temadagene som har vært i regi av Fylkesmannen i 
Finnmark. Det vil være svært nyttig for å ha deltakere på de kurs, temadager og studieturer 
som prosjektet arrangerer. 

Kompetanseheving (studietur, kurs, temasamling) 

Gjennomføring 
Det er arrangert temadager og nettverkssamlinger i regi av Fylkesmannen i Finnmark. 

Nettverkssamling, februar 2011 i Jergul
Nasjonal Inn på tunet konferanse, september 2011 i Hamar
Inn på Tunet konferanse, november 2011 i Tromsø
HMS-kurs, nettbasert med veiledning av Tana vg skole november/desember 2011
Førstehjelpskurs, januar/februar 2012 ved Tana vgskole
Inn på tunet dagsenter tilbud for hjemmeboende demente, mars 2012 i Alta
Bedriftsutviklerkurs, mai/juni 2012 i Kirkenes
Studietur, oktober 2012 i Sør-Varanger
Fokusgård

Evaluering av kompetanseheving 
Studieturene har vært svært nyttig for de som har deltatt, ofte har disse turen gitt en ny 
motivasjon og nye ideer.   

Politisk og administrativ forankring

Tana kommune har i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i kommunestyre 28.11.2008, 
satt fokus på tema som ”Livskvalitet og velferd”, ”Barn og unges oppvekstmiljø”, ”Gode og 
effektive helse- og sosialtjenester” og ”Tana kommune skal være den ledende 
landbrukskommunen i Finnmark”. Inn på tunet er spesielt nevnt i kommuneplan som et 
tiltak for å styrke næringsutvikling innen landbruket. 

Evaluering
Inn på tunet er forankret i kommuneplanens handlingsdel 2012 – 2015. 
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Informasjons- og markedsføringsarbeid

Kommunenes og Tana VGS hjemmesider vil brukes som informasjonskanal om prosjektet. 
Infoskrivet som produseres to til tre ganger i året og sendes ut til alle gårdbrukere er en god 
informasjonsformidler. Skolenes egne læringsplattformer er også en naturlig informasjons -
og markedsføringskanal i dette arbeidet. 

Lokalavisene Finnmarken, Ságat og Ávvir har allerede skrevet artikler om Inn på tunet. Disse 
kanalene vil kunne brukes, og prosjektet vil være aktivt med å sende ut pressemeldinger.  

Evaluering 
Kommunene Tana og Nesseby har hatt ulike strategier for formidling av informasjon om Inn 
på tunet. Tana har valgt aktivt å bruke hjemmesida som en informasjonskanal. Nesseby har 
brukt lokal media som informasjons formidlingsorgan. 

 Det som har vært hyppigst brukt er e-post og landbruksavdelingens informasjonsflyer til 
bøndene.

Avslutning 

Utfordringer som bør vurderes for Inn på tunet i Tana og Nesseby: 

Motivasjon i tilbydere-gruppa. Det var knyttet store forventinger til tilbydere, og underveis i 
prosjektet ble avdekket at gårdene var ikke klar til å ta i mot brukere. Tilbydere på sin side 
forventet et ferdigkonsept som kunne tilpasses gården på en enkelt måte. Prosjektleder satt 
med en følelse av å lure kjøpere til en tjeneste som var ferdig ”pakket”. 

Transportkostnadene til og fra gårdene er store for kjøpere og enkelte brukergrupper. Dette 
er utgifter som vi ikke klarte å løse på en god måte.  

Måloppnåelse: 

Målet om å få godkjente Inn på tunet gårder i kommunene Tana og Nesseby. Hvis det skal 
være lønnsomt for de gårdene som er knyttet til Inn på tunet tror vi at det ikke er plass til 
mer enn 2 gårder i Nesseby og maks 3 gårder i Tana. Dette er signalene som tilbydere selv 
har signalisert. 
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Vi har også nådd målet om å gjøre Inn på tunet-tjenester kjent i de kommunale virksomheter 
som barnehage, skole, helse og omsorgstjeneste. 

Vi har delvis nådd målet om å få etablert ordningen med langsiktige samarbeidsavtaler. 
Dette er en tidkrevende prosess og vil ta tid å innarbeide i alle ledd i tjenesteproduksjonen. 

Vi har delvis nådd målet om å gi brukere mangfoldig og kvalitetssikret tilbud tilpasset den 
enkeltes behov. De gårdene som har satset på Inn på tunet gir mangfoldig og kvalitetssikret 
til valgt målgruppe. Vi har ikke klart å bygge opp et godt tilbud for demente. Dette skyldes 
først og fremst kompetanse på gården. For å kunne styrke tilbudet bør det tenkes ut 
alternativer ordninger som styrking av personalt fra kommunen.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 34/3

Arkivsaksnr: 2013/787-5

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 60/2013 18.11.2013

Klage på avslag om tilskudd til forprosjekt fjøs - Katrin Aleksandersen. 
Primærnæringsfond, MLU saksnr 30/2013

Vedlegg
1 Vedr. avslag på søknad i primærnæringsfond
2 Søknad om støtte fra primærnæringsfondet gnr 34/3

Rådmannens forslag til vedtak
Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:
Søknaden faller ikke inn under noen av punktene for hva det kan gis støtte til. Etter 
retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det ikke gis støtte fra fondet til 
forprosjekt sauefjøs; utgifter til fjøstegning. Det kan kun gis etableringstilskudd ved 
generasjonsskifte og ved kjøp av eiendom, og oppstart av tilleggsnæringer jf pkt 2. og 4. i 
retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus

Moaitámuš hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ohcamuš ii vástit ovttage daid čuoggáide masa sáhttá juolluduvvot doarjja. Álgoealáhusfoandda 
geavaheami ja hálddašeami váldonjuolggadusaid mielde ii sáhte foanddas juolluduvvot doarjja 
ovdaprošektii sávzzanávehii; olggosgolut návettevnnegiid olis. Sáhttá dušše juolluduvvot 
álggahandoarjja go lea sáhka buolvamolsumis ja opmodagaid oastimis, ja maiddái go álggaha 
lassiealáhusaid vrd. 2. ja 4. čuoggá álgoealáhusfoandda geavaheami ja hálddašeami 
váldonjuolggadusain. 
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Saksopplysninger
Det ble i Miljø-, landbruk- og utmarksutvalgets møte den 13.02.2013 fattet følgende vedtak:

Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til forprosjekt sauefjøs avslås.

Søknaden ble behandlet etter gjeldende retningslinjer for primærnæringsfondet. Etter 
retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det ikke gis støtte fra
fondet til forprosjekt sauefjøs; utgifter til fjøstegning. Det kan kun gis etableringstilskudd ved
generasjonsskifte og ved kjøp av eiendom, og oppstart av tilleggsnæringer jf pkt 2. og 4. i
retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond.

Katrin Aleksandersen driver gården 34/3 i Fingervann. Dyretallet på gården per 31.7.2013 var 
56 voksne sauer og 78 lam. For å øke inntjeningen på gården ønsker hun å skape en bedre og 
mer lønnsom arbeidsplass til seg selv og kanskje i fremtiden for flere. Katrin søker om kr 16 
626,- inkl. mva (kr 11 900,- eks. mva) i støtte til dekning av utgifter til fjøstegninger. 

Vurdering

Søker er ung kvinne som startet opp med sauebruk i kommunen og som ønsker å utvikle
arbeidsplassen og øke lønnsomheten. Dette for at hun skal kunne leve av inntektene og i 
fremtiden kunne sysselsette flere. Støtte til tiltaket vil kunne være med på å skape bærekraftig 
og lønnsom drift for dette bruket.

Kostnadene for tegninger og driftsplan er høye. Det fins ingen andre ordninger der man får 
støtte til slik utredning før det kan søkes om lån.

I vurdering av søknaden etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan 
det ikke gis støtte fra fondet til forprosjekt sauefjøs; utgifter til fjøstegning. Det kan kun gis 
etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av eiendom, og oppstart av 
tilleggsnæringer jf pkt 2. og 4. i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond.

Søknaden oppfyller kravene om minimumsareal på 20 da med bolig og nødvendige 
driftsbygninger og søkeren oppfyller kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i 
jordbruket". Søknaden faller ikke inn under noen av punktene for hva det kan gis støtte til. 
Formålet med primærnæringsfondet er ¨ å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i 
kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primærressurser i kommunen og eventuelt 
andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i 
bosettingsmønstrene i kommune. Tiltak som er nyskapende, øker rekruttering, øker 
verdiskapning og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres”.

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder

Merete Sabbasen Helander
landbruksrådgiver
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Sender søknad til primærnæringsfondet.
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Katrin Aleksandersen, Fingervann 9845 Tana
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/96-31

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 61/2013 18.11.2013

Referatsaker / Orienteringer - MLU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det vil i møtet bli gitt en orientering om ettersøkslaget og praksis for utrykninger. 

Det kan i tillegg bli gitt andre orienteringer.

Vurdering
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RS 28/2013 Sametingets prosjekt om registrering av automatisk fredete,

samiske bygg og forholdet til kvenske bygninger

RS 29/2013 Ny forvaltningsplan for rovvilt i Troms og Finnmark, nytt

rovviltprosjekt og informasjon om interkommunale skadefellingslag

RS 30/2013 Tiltaksanalyse for Tana vannområde. Utkast til behandling i

vannområdeutvalget, 12.11.2013.

RS 31/2013 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den

10.10.2013
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