
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 21.08.2014
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Følgende saker ettersendes:

PS 77/2014 Budsjettregulering

PS 78/2014 Økonomisk rapport 1. halvår 2014

13. august 2014 

Frank M. Ingilæ
Ordfører
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 70/2014 Godkjenning av innkalling
PS 71/2014 Godkjenning av saksliste

PS 72/2014 Godkjenning av protokoll fra 10.06.2014
PS 73/2014 Søknad om fradeling fra gbnr. 11/1 i Hillagurra 2013/289

PS 74/2014 Klage på formannskapets vedtak av 10.06.14, saksnr. 
64/2014- fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma til 
landbruksformål

2014/1709

PS 75/2014 Klage på gebyrstørrelsen for behandling av privat 
reguleringsforslag

2014/1577

PS 76/2014 Forslag til prosess med å koble kommuneplanens 
handlingsdel til økonomiplan

2012/2807

PS 77/2014 Budsjettregulering

PS 78/2014 Økonomisk rapport 1. halvår 2014
PS 79/2014 Høringsuttalelse til RUP 2014/1641

PS 80/2014 Søknad om permisjon fra politiske verv - Sandra Lille 
(AP)

2014/1214

PS 81/2014 Suppleringsvalg av lagrettemedlem/meddommer til 
Hålogaland lagmannsrett

2011/2601

PS 82/2014 Suppleringsvalg for SV 2014/1356
PS 83/2014 Suppleringsvalg etter Trond-Are Anti (SfP/NSR) 2014/1575

PS 84/2014 Suppleringsvalg av ny leder i overtakstnemnda 2014/1576
PS 85/2014 Suppleringsvalg kommunal Heimevernsnemnd 2011/2442

PS 86/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 210814 2014/179
RS 30/2014 132 kV Rákkočearro - Varangerbotn. Krav om 

tilleggsutredninger.
2011/2173

RS 31/2014 Statliggjøring av skatteoppkrevingsfunksjonen 2014/1633

RS 32/2014 Evry-saken - orientering om status 2013/338
RS 33/2014 Avslag på søknad om omgjøring av privat vei til 

kommunal vei
2014/1646

RS 34/2014 Oppfordring om trafiksikkerhetstiltak - nedsettelse av 
fartsgrenser langs fylkesveger i Tana kommune

2013/1276

RS 35/2014 Lovlighetsklage - ny skole ved Tana bru 2014/51

RS 36/2014 Utbetalingsanmodning 2011/1491
RS 37/2014 FSK- og KST-rapport 1.halvår 2014 - oppfølging av 

saker
2010/1905

RS 38/2014 Redusert grunnlasgrente 2014/1936
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Deanu gielda - Tana kommune ��� ��: 11/1

��� ��� � � � 	�: 2013/289-8


� � � ��� 	����: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 73/2014 21.08.2014

Søknad om fradeling fra gbnr. 11/1 i Hillagurra

Vedlegg
1 Søknad om deling 11/1
2 Kart
3 Søknad om feste
4 Uttalelse vedr fradeling nydyrking g/b nr. 11/1 Hillagurra
5 Uttalelse vedrørende søknad om fradeling
6 Varsel om befaring - Søknad om fradeling g/b nr 11/1 Hillagurra
7 Uttalelse etter befaring g/b nr 11/1

Rådmannens forslag til vedtak
Det gis tillatelse til fradeling av ca. 120 daa fra gbnr. 11/1 i Hillagurra til landbruksformål slik 
omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m.

Begrunnelse:
Formålet med fradelingen er i tråd med områdets status som Landbruks-, natur- og 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel.
Ingen berørte høringsinstanser har gått imot eller hatt noen merknader til søknaden.

Kommunen har vurdert omsøkte tiltak etter Naturmangfoldloven og baserer sitt
kunnskapsgrunnlag jf. Naturmangfoldloven (NML) § 8 på informasjon hentet fra
fylkesatlas for Finnmark (nordatlas) og artsdatabanken (artskart). Kommunen kan ikke se
at en eventuell fradeling vil påvirke økosystemet jf. NML § 10 nevneverdig. Kommunen
kjenner ikke til og kan heller ikke se at det finnes noe verneverdig/viktig/sårbare
naturtyper.
Kommunen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å
legge NML § 9 føre-var-prinsippet til grunn og konkluderer med at naturmangfoldloven
ikke er til hinder for en tillatelse til fradeling i dette tilfellet.

Til informasjon
o Kommunen gjør oppmerksom på aktsomhetsplikten jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om

kulturminner (kulturminneloven). Skulle det under arbeid i marken komme fram
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses og melding sendes areal- og 
kulturvernavd. hos Finnmark Fylkeskommune og/eller Sametinget (ved samiske 
kulturminner) omgående.
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Saksopplysninger
Søknad gjelder fradeling av 2 parseller fra gbnr. 11/1 i Hillagurra. Omsøkte parseller tilsvarer til 
sammen ca. 120 daa, herunder 96 daa ved parsell 1 og 24 daa ved parsell 2. Formålet med 
fradelingen er for bortfesting til landbruksformål ved nydyrking.

Omsøkte parseller befinner seg i et område hvor det allerede drives landbruk. Kommunen har i 
landbruksfaglig vurdering av 27.09.12 uttalt at behovet for mer arealgrunnlag for søker til FeFo 
er til stede. Videre at arealene ligger arronderingsmessig bra til i forhold til gården. Kommunen 
anbefalte den gang at FeFo innvilger søknaden. FeFo fulgte opp kommunens anbefaling ved å 
sende inn søknad om fradeling etter plan- og bygningsloven. 

Kartbilde 1: Gbnr. 11/1 avmerket i lilla. Omsøkte parseller innfelt i svart. Dyrket mark avmerket i gult.

Området er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-
område) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning til 
stedbunden næring.
Søknaden er ikke i strid med kommuneplanens arealdel. Fordi det omsøkte området ikke er 
konsekvensutredet og avklart med berørte myndigheter måtte søknaden på høring jf. plan- og 
bygningslovens § 21-5.
Tiltaket er søknadspliktig og avhengig av tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m.

Søknaden har vært på høring til berørte instanser. Sametinget hadde først ingen merknader til 
søknaden i sin uttalelse i brev av 20.02.14. annet enn at hvis det på et senere tidspunkt skulle bli 
aktuelt med nydyrking, byggevirksomhet eller lignende ønsket de å få det på høring. Da 
rådmannen var klar over at området skal nydyrkes ble Sametinget kontaktet og fikk anledning til 
å komme med ny uttalelse. I brev av 28.02.14 varslet Sametinget om at de ville befare området 
og at tiltaket ikke måtte iverksettes før deres endelige uttalelse forelå. I brev av 31.07.14 
foreligger Sametingets endelige uttalelse hvorpå de ikke har merknader til søknaden.

�����



Finnmark Fylkeskommune hadde heller ingen merknader til tiltaket. Begge minner for øvrig om 
aktsomhetsplikten som følger av Kulturminneloven og at meldeplikten må formidles videre til 
de som skal utføre tiltaket.

Vurdering
Rådmannen opprettholder sin landbruksfaglige uttalelse av 27.09.12 og legger til at arealene 
også ligger arronderingsmessig bra til i forhold til søker til FeFos eksisterende landbruksareal
som allerede er en del av arealgrunnlaget på gården. Dette fordi søker til FeFos eksisterende 
landbruksareal ligger i nær tilknytning til omsøkte areal.
En innvilgelse av søknaden slik omsøkt vil være svært positivt med tanke på behovet som er 
bakgrunn for søknaden til landbruksformål. Rådmannen mener dette fremstiller et sterkt 
grunnlag for en eventuell innvilgelse av søknaden.

Videre er søknaden i tråd med kommuneplanens arealdel og ingen av høringsinstansene har gått 
imot søknaden. 

Rådmannen baserer sitt kunnskapsgrunnlag jf. Naturmangfoldloven (NML) § 8 på informasjon
hentet fra fylkesatlas for Finnmark (nordatlas) og artsdatabanken (artskart). Rådmannen kan
ikke se at en eventuell fradeling vil påvirke økosystemet jf. NML § 10 nevneverdig. Rådmannen
kjenner ikke til og kan heller ikke se at det finnes noe verneverdig/viktig/sårbare naturtyper.
Rådmannen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å legge
NML § 9 føre-var-prinsippet til grunn. Rådmannen konkluderer med at naturmangfoldloven
ikke er til hinder for en tillatelse til fradeling i dette tilfellet.

Rådmannens konklusjon er at han ikke kan se at det er noe som tilsier at søknaden ikke kan eller 
bør innvilges. Det anbefales derfor at søknaden innvilges slik omsøkt og at det informeres i 
vedtaket om aktsomhetsplikten som følger av Kulturminneloven.
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Deanu gielda - Tana kommune ��� ��: 7/1

��� ��� � � � 	�: 2014/1709-5


� � � ��� 	����: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 74/2014 21.08.2014

Klage på formannskapets vedtak av 10.06.14, saksnr. 64/2014- fradeling fra gbnr. 
7/1 i Sirma til landbruksformål

Vedlegg
1 klage på vedtak - Nydyrking i Sirma
2 Høringsuttalelsen - Fradeling av g/b nr 7/1
3 Søknad om arealfeste fra gnr 7/1 i Sirma med formål nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune opprettholder sitt vedtak av 10.06.14, saksnr. 64/2014.
Saken oversendes til overordnet klageinstans som er Fylkesmannen i Finnmark.

Begrunnelse:
Kommunen kan ikke finne grunnlag i klagen som betinger en omgjøring av vedtaket. Kommunen har 
vurdert og ivaretatt hensynet til reindriften i området og funnet at det er anledning til å fradele i tråd 
med plan- og bygningslovens § 20-1 m. 

Saksopplysninger
I brev av 31.07.13 søkte Finnmarkseiendommen (FeFo) om fradeling av ca. 30-35 daa fra gbnr. 7/1 i 
Sirma til landbruksformål i form av nydyrking.

Søknaden ble behandlet og innvilget i møte i Formannskapet den 10.06.14, saksnr. 64/2014. 
Formannskapets vedtak lød som følger:

”Vedtak
Det gis tillatelse til fradeling av inntil 35 daa fra gbnr. 7/1 i Sirma innenfor omsøkte område B til 
landbruksformål.
Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m og med følgende vilkår:

≠ Eiendommens sørlige grense skal gå nord for sikringssonen til det vernede
fangstgropanlegget ID 136785.

≠ Reinbeitedistrikt 9 må fortsatt kunne bruke sine nåværende flyttleier som tidligere.
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≠ Det skal ikke føres permanente gjerder i området. Strømførende gjerder kan settes opp, 
men må tas ned for vinteren.

≠ Den gamle kjerre/hesteveien som skal benyttes som adkomst må holdes åpen for allmenn 
ferdsel.

≠ Eventuell utbedring av adkomstvei må ikke innebære; asfaltering, større fyllinger og 
skjæringer i terreng eller unødig skogrydding.

Begrunnelse:
Formålet med fradelingen er i tråd med områdets status som Landbruks-, natur- og
Friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Kommunen anser landbruksnæringen i Sirma for å 
være svært viktig og en del av den elvesamiske kulturen jf. Finnmarkslovens § 10. Jamføre 
samme lovs paragraf er denne næringen dermed likestilt med reindriften.

Tillatelsen gitt med vilkår ivaretar hensynet til reindriften (Reindriftslovens § 22), kulturminner 
og allmenn ferdsel.

Vurdering etter naturmangfoldloven (NML):
Det er innhentet kunnskap fra Miljødirektoratets (MD) naturbase og artsdatabanken (artskart) jf. 
§ 8.
Kommunen kan ikke se at det befinner seg noen vernede, truede, sårbare eller prioriterte arter, 
naturtyper eller områder i det omsøkte området eller langs tiltenkt adkomstvei.
Kommunen kan ikke se at en eventuell fradeling vil påvirke økosystemet jf. § 10 nevneverdig. 
Kommunen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å legge § 9 
føre-var-prinsippet til grunn.
Kommunen konkluderer med at tillatelsen ikke vil være i strid med naturmangfoldlovens
bestemmelser.

Til informasjon
o Kommunen gjør oppmerksom på aktsomhetsplikten jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kulturminneloven). Skulle det under arbeid i marken komme fram 
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses og melding sendes areal- og 
kulturvernavd. hos Finnmark Fylkeskommune og/eller Sametinget (ved samiske 
kulturminner) omgående.”

Formannskapets vedtak er nå påklaget av Reinbeitedisrikt 9(heretter forkortet RBD 9)

Søker hadde selv søknaden på høring til blant annet RBD 9 før han sendte den inn til kommunen. I 
uttalelsen til denne høringen gikk RBD 9 imot søknaden blant annet fordi omsøkte område er trekkvei 
og vinterbeite for distriktets rein. Finnmarkseiendommen vurderte søknaden med bakgrunn i uttalelsene 
de hadde fått inn og kom frem til at de som grunneier vil tillate en fradeling da formålet med 
fradelingen vil fremme næring og bosetting.

Rådmannen vil nedenfor kortfattet gjengi hovedmomenter i klagen fra RBD9. Klagen følger i sin helhet 
vedlagt.

≠ Området ligger ved verdifulle lavmoer, som ligger i trekk og flyttevei for rein.
≠ Etablering av dyrket mark vil føre til konflikter. Snakk om tid før området gjerdes inn. Jaging av 

rein midt inne i beiteområdet som videre fører til tilfrysing av fieski (sammenhengende 
beitegroper) => beiteareal kan da ikke brukes mer.

≠ RBD9 har allerede måtte tåle store inngrep i vinterbeiteområdet sitt. Dyrkes lengre og lengre inn 
i beiteområdene. Omsøkte område ligger helt avskåret fra øvrig bosetting og innmark, og vil 
splitte opp beiteland. Ringvirkning som gir større utslag enn bare reelt beitetap på omsøkte m². 
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Rein kan ikke beite i nærliggende områder til dyrket mark uten å komme i konflikt med 
jordbruket.

≠ Stiller spm: Vil reineiere bli pålagt å gjete kontinuerlig ved disse jordene, og stadig jage på rein 
som beiter i nærheten? Vil reineiere kunne bli pålagt erstatningsansvar for rein som kommer på 
dyrket mark? Vil rein kunne bli skadet av det som dyrkes, evt. kunstgjødsel som brukes på 
marka?

≠ Oppfordrer Fylkesmannen om å følge opp sin høringsuttalelse hvor de ikke anbefalte 
nydyrkingen.

≠
Søker ved FeFo og søker til FeFo ved Per A. Holm fikk klagen tilsendt for uttalelse i brev av 03.07.14. 
Kommunen mottok uttalelse fra FeFo i brev av 07.08.14 hvor de ikke har noen merknader til den 
fremsatte klagen. De henviser til sin begrunnelse i søknaden i brev av 31.07.13 der de gav grunneiers 
tillatelse til fradelingen.

Kommunen har ikke mottatt klager fra øvrige høringsinstanser som i utgangspunktet hadde avgitt 
negative uttalelser.

Vurdering
Klagen er fremsatt i rett tid og av en organisasjon som har rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningslovens 
§§ 28 og 29.

Nedenfor visers trekk, flyttvei og vinterbeite for rein i henhold til kart i NordAtlas sammenholdt med 
tillatte fradeling.

Kart 1: Drivingslei for RBD9 avmerket i oransje i fylkesatlas for Finnmark (Nordatlas). Nordatlas har hentet 
kartinformasjonen fra Fylkesmannen i Finnmark. Omtrentlig beliggenhet for tillatt fradeling avmerket i rute med røde 
prikker (redigert inn her).
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Kart 2: Vinterbeite for RBD9 avmerket i blått i fylkesatlas for Finnmark (Nordatlas). Nordatlas har hentet kartinformasjonen 
fra Fylkesmannen i Finnmark. Omtrentlig beliggenhet for tillatt fradeling avmerket i rute med røde prikker (redigert inn her).

Kart 1 og 2 over viser at tillatte fradeling ligger i utkanten av RBD9s vinterbeite og ca 300 meter i 
luftlinje unna RBD9s drivingslei. En fradeling slik innvilget til nydyrkingsformål kan ikke true 
beitegrunnlaget i et vinterbeite eller vinterbeitende rein direkte da det ikke foregår aktivitet på jorder om 
vinteren. Likeledes vil ikke vinterbeitende rein kunne true dyrket mark.
Rådmannen mener kommunen har vurdert og ivaretatt hensynet til reindriftens vinterbeiteområde ved 
vilkårene som er satt til fradelingen. Rådmannen henviser her til vedtakets vilkår punkt 2 og 3 som 
omtaler forbud mot permanente gjerder i området og krav om å ta ned midlertidige gjerder for vinteren.

I klagen antyder RBD9 ved flere anledning jaging av rein. Kommunens vedtak om tillatelse til fradeling 
medfører ikke behov for jaging av rein. Rådmannen er klar over at det kan oppstå konflikter knyttet til 
beiting av rein på jordbruksarealer når reinen trekker tilbake til vinterbeitet i slutten av oktober. Hittil er 
det imidlertid ikke noen gang dokumentert skader på dyrket mark i Tana som følge av at rein har beitet 
på frosen dyrka mark. Erfaringsmessig bør det derfor ikke være nødvendig å jage rein på arealet selv 
om det beiter rein der om høsten.

RBD9 stiller også i klagen spørsmål til div. ting de kan bli pålagt. Kommunen har ved sitt vedtak ikke 
gitt RBD9 pålegg i noen form. Tvert imot ivaretar kommunen RBD9s videre uhindret bruk av området 
som vinterbeite. Rådmannen klarer heller ikke sette dette i sammenheng med kommunens vedtak.

Konklusjon
Rådmannen kan ikke finne grunnlag i klagen som betinger en omgjøring av kommunens vedtak. 
Rådmannen fastholder at kommunen har anledning til å tillate fradeling og at hensynet til reindriften er 
ivaretatt i henhold til plan- og bygningsloven i denne saken.
Rådmannen anbefaler at Formannskapet opprettholder sitt vedtak av 10.06.14, saksnr. 64/2014, og 
oversender saken til Fylkesmannen i Finnmark som er klageinstans.
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Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš
v/leder Nils Arvid Guttorm                       

Postadresse:                                                 e-poster:                                                                          telefoner:
Org.nr: 983431089                         orohat9@gmail.com                                                              

Hillagurra                                             leder: nilsarvid@dunkratt.net                 Leder: 900 19 420

9845 TANA                                         nestleder:: magnball@online.no              Nestleder: 913 04426

                           

 Tana kommune

9845 TANA 02.07.14

Klage på vedtak
Styret i Reinbeitedistrikt 9 vil med dette påklage vedtak av Formannskapet 10.06.2014, sak 64/2014, 
nydyrking i Sirma. Klage anses fremsatt innenfor klagefristen.

Det vises til tidligere avgitt uttalelse som og er tatt med i saksfremlegget. Området er ved verdifulle 
lavmoer, som ligger rett i trekk og flyttevei for rein. 

RBD 9 ser at kommunen forsøker å ta hensyn til reindriften ved at området ikke tillates gjerdet inn. 
Kommunen bør i et slikt tilfelle da redegjøre for hvordan dette skal håndteres i praksis. - Vil reineiere 
bli pålagt å gjete kontinuerlig ved disse jordene, og stadig jage på rein som beiter i nærheten? – Vil 
reineiere kunne bli pålagt erstatningsansvar for rein som kommer på dyrket mark? –Vil rein kunne bli 
skadet av det som dyrkes, evt kunstgjødsel som brukes på marka?

RBD9 ser store problemer ved å etablere dyrket mark midt inne i reindriftens beiteområde. 
Reindrifta vil komme i konflikt med jordbruket, og RBD 9 er redd det bare er snakk om tid før 
området blir gjerdet inn, med de følger det vil få for reintrekket og rein. Dersom rein skal jages midt 
inne i beiteområdet, vil store omkringliggende områder også bli utilgjengelige som beiteareal, ved at 
det blir en vedvarende forstyrrelse i området, og ved at «fieski» (sammenhengende beitegroper) vil 
fryse til når rein jages vekk, og da ikke kunne brukes mere.

RBD 9 har allerde måtte tåle store inngrep i vinterbeiteområdet sitt, ved at store deler av Tanadalen 
er dyrket opp. Man ser en utvikling at at det dyrkes lengere og lengere inn i beiteområdene. Det 
omsøkte området ligger helt avskåret fra øvrig bosetting og innmark, og en nydyrking her vil splitte 
opp beiteland og således få ringvirkning som gir større utslag en bare det reelle beitetapet på de 
omsøkte m2. Rein vil ikke kunne beite i nærliggende områder omd et etableres dyrket mark der, uten 
å komme i konflikt med jordbruket. RBD 9 vil med dette be Fylkesmannens reindriftsavdeling Øst. 
Finnmark følge opp fylkesmannens uttalelse i høringsrunden, der det ikke anbefales nydyrking.

Nils Arvid Guttorm, leder.

Kopi: Fylkesmannen i Finnmark
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Deanu gielda - Tana kommune ��� ��: 231

��� ��� � � � 	�: 2014/1577-2


� � � ��� 	����: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 75/2014 21.08.2014

Klage på gebyrstørrelsen for behandling av privat reguleringsforslag

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune opprettholder behandlingsgebyret for Detaljregulering for Bjørkelia Nordre.

Saksopplysninger
Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til klagen på gebyret for behandlingen av det 
private reguleringsforslaget for Bjørkelia Nordre og avgjøre om gebyret skal opprettholdes, eller 
reduseres.

Den 16.06.2014 mottok Tana kommune klage fra Arctic Eiendom AS. Klagen gjaldt størrelsen 
på behandlingsgebyret for Detaljregulering for Bjørkelia Nordre som ble vedtatt av 
kommunestyret 12.06.2014. Planen ble fremmet som et privat reguleringsforslag. 

Gebyret er fastsatt i gebyrregulativet for Tana kommune slik det framgår av tabell 1.
Gebyrregulativet bygger på selvkostprinsippet, dvs. at forslagsstiller skal dekke de faktiske 
kostnadene kommunen har med behandlingen av planen.

Tabell 1: Gebyrregulativet for behandling av reguleringsplaner og gebyr for Bjørkelia Nordre.
Gebyrregulativet for plan og byggesaker Gebyr Bjørkelia
3.2.3 Reguleringsplaner
Behandlingsgebyr Kr 12 730,00  Kr 12 730,00
Tillegg for arealets størrelse:
For areal inntil 5000 kvm betales Kr 1,26 pr kvm (Kr 1,26 x 5000)         Kr 6300,-
For arealer over 5000 kvm betales Kr 0,63 pr kvm (Kr 0,63 x 44500)       Kr  28 035,-

Maksimumsgebyr for 
reguleringsplaner og 
bebyggelsesplaner 

Kr 42 440,00 Totalt                           Kr  47 065,-

Maksimumsgebyret
fakturert                    Kr 42 440,-
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Gebyrregulativet ble fastsatt av Tana kommune i 2009, i forbindelse med at den nye planloven 
trådte i kraft. Siden har det blitt justert årlig. I arbeidet med forslaget til regulativ, ble 
gebyrstørrelsen i andre kommuner i Finnmark undersøkt, for at gebyret i Tana skulle ligge på et 
rimelig nivå sammenliknet med andre kommuner. I dag har andre kommuner følgende gebyrer
(hentet fra hjemmesidene til kommunene):

Vadsø (Regulativ fra 2013)

Alta (Regulativ 2014)
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Nesseby (Regulativ fra 2013)

Sør-Varanger (Regulativ 2014)

Båtsfjord (Regulativ 2014)
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Lebesby (Regulativ 2014)

Karasjok, Berlevåg og Gamvik kommuner hadde ikke noe gebyrregulativ tilgjengelig på 
hjemmesida.

Dersom reguleringsplanen hadde vært fremmet i disse andre kommunene, ville gebyret vært:
Vadsø: Kr   36 500,- (maksimumsgebyr)
Alta: Kr 116 875,-
Nesseby: Kr 759 920,-
Sør-Varanger: Kr   71 680,- (maksimumsgebyr, pga. 3 dager bearbeiding av planen)
Båtsfjord:        Kr   54 600,-
Lebesby: Kr   84 704,-

Kommunens arbeid med planen
De ressursene kommunen har lagt ned i denne reguleringsplanen er omtrent følgende
(minimumsanslag): 

≠ Planlegging og gjennomføring av oppstartsmøte, samt referat 1 dag
≠ Vurdering av 1.planforslag fra konsulent (m/ intern og ekstern drøfting) 4 dager
≠ Befaring, naturtypekartlegging og konsekvensvurdering 2 dager
≠ Merknader fra naboer knyttet til atkomstforholdene (vurdering) 1 dag
≠ Vurdering av 2.planforslag fra konsulent 1 dag
≠ Saksframlegg og revisjon av plandokumenter 4 dager
≠ Etterarbeid etter vedtak 1 dag

Total saksbehandlingstid:             14 dager

I tillegg har kommunen hatt utgifter til støysonekartlegging, som ble gjennomført i forbindelse 
med denne planen og delplanen for sentrumsområdet, samt annonseutgifter (offentlig ettersyn 
og vedtak). Kostnadene ved politisk behandling i formannskapet (3 ganger) og kommunestyret 
(1 gang), er ikke tatt med i oversikten. Dette gir følgende kostnader:

Lønnskostnader 14 dager a kr 2.234,79       Kr 31.287,06
Støysonekartlegging (10% av kostnadene) (kr 54.000 * 10%)       Kr   5.400,-
Kunngjøring av offentlig ettersyn og vedtak (annonser):       Kr 11.576,75
Total kostnad       Kr 48.263,81
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Forslagsstiller har selv hatt konsulentutgifter i størrelsesorden kr 200.000,- – 400.000,-. Dette er 
den første private reguleringsplanen som er utarbeidet i Tana kommune siden 2006, da 
Storlaksen boligfelt i Seida ble regulert.

Vurdering
Det er dyrt å utarbeide reguleringsplaner. Det skyldes bla. strenge dokumentasjonskrav. 
Fordelen er at når reguleringen skal gjennomføres, dvs. området bygges ut, er de aller fleste 
problemstillingene løst, og utbygger slipper å støte på ukjente problemer som forsinker 
prosessen.

Rådmannen er svært fornøyd med at gebyrregulativet i denne saken stemmer så godt med de 
faktiske kostnadene kommunen har hatt. Gebyrregulativet for plan- og byggesaker bygger på 
selvkostprinsippet, dvs. at det er forslagsstiller som skal dekke de faktiske kostnadene 
kommunen har med behandlingen av planen. 

Rådmannen mener det er positivt at private regulerer og bygger ut boligfelt. Det sikrer en større 
variasjon i tomtetilbudet, noe som kan være utslagsgivende for at folk bosetter seg i, eller blir
boende, i Tana. Om kommunen skal subsidiere privat reguleringsarbeid er et politisk spørsmål 
som FSK må ta stilling til. Den kommunale saksbehandlingen av private reguleringsplaner 
koster, og om de øker i omfang, krever det stor profesjonalitet fra kommunen å sikre at planene 
blir gode, realistiske og gjennomførbare. Hadde de faktiske kostnadene vært lavere enn gebyret, 
ville rådmannen anbefalt en reduksjon, men i og med at planforslaget som kom fra 
forslagsstiller, krevde mer arbeid fra kommunens side enn forventet, er det vanskelig å anbefale 
en stor reduksjon.

Sammenliknet med andre kommuner i Øst-Finnmark, har Tana kommune et nøkternt gebyr. Om 
FSK mener det er for høyt, og hindrer private aktører fra å fremme reguleringsforslag, kan FSK 
vedta et redusert gebyr. Rådmannen vil understreke at reguleringsplanlegging er et fagfelt som 
krever høy kompetanse. Et lavt behandlingsgebyr kan føre til at flere ikke-profesjonelle aktører 
tenker at det er mulig å utarbeide reguleringsplaner. Som konsekvens kan kommunen motta
forslag som ikke har god nok kvalitet. Det vil gi administrasjonen mye ekstraarbeid.

Rådmannen anbefaler derfor at gebyret ikke reduseres, jf. innstillingen.

FSK har et politisk handlingsrom i denne saken. Dersom FSK ønsker å redusere gebyret, vil 
rådmannen anbefale at det reduseres med maksimalt 25%. Et alternativ til innstillingen vil da 
være:

Tana kommune reduserer behandlingsgebyret for Detaljregulering for Bjørkelia Nordre 
med 25%, til kr 31 830,-.
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Forslag til prosess med å koble kommuneplanens handlingsdel til 
økonomiplan

Rådmannens forslag til vedtak
Den videre prosessen med kommuneplanens handlingsdel foregår etter følgende retningslinjer:

A: Utviklingsverksted med kommunestyret (evt. med flere aktører).
1. Handlingsprogram/økonomiplan som ledelsesverktøy. Innspill og drøfting.
2. Diskusjon og prioritering av politikkområder. Økonomisk ramme.

Antall politikkområder reduseres. Politikkområdene følger politisk organisering. Ønskede 
tiltak plasseres under følgende politikkområder. 

1. Næringsutvikling
2. Miljø, landbruk og utmark.
3. Oppvekst og kultur
4. Helse og omsorg

B. Prioritering av tiltak
≠ Kommunestyret (eventuelt med flere aktører) deler seg etter politikkområdene. 

Deltakerne arbeider deretter med:
- Status og utfordringer innenfor politikkområdene

- Prioritering av tiltak.

C. Utkast til handlingsprogram
- Høring og offentlig ettersyn.
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Saksopplysninger
Kommunen har siden begynnelsen av 2013 arbeidet med forenkling av plansystemet samt koble 
politiske prioriteringer handlingsprogrammer til økonomiplan. Kommunen har fått 
skjønnsmidler til arbeidet samt LUK-midler (lokalt utviklingsarbeid) fra fylkeskommunen. 
Skjønnsmidler betinget kommunestyrets tilslutning.

Kommunestyret vedtok 27. februar 2014 i sak 7/14 å:

”etablere et pilotprosjekt for å videreutvikle koplingen mellom handlingsdelen og 
budsjett og økonomiplan i et inngående samarbeid med nasjonal planmyndighet, FOU-
miljøer og fagmiljøer som har god kompetanse på kommunal planlegging. Det søkes om 
skjønnsmidler fra fylkesmannen for formålet”.

I forbindelse med pilotprosjektet har rådmannen inngått avtale med Utviklingskompetanse as 
v/Tor Skogstad og med Høgskulen i Volda ved professor Jørgen Amdam for bistand i 
gjennomføring av pilotprosjektet. 10. og 11. juni 2014 ble det gjennomført et arbeidsmøte med 
administrasjonen og politikerne i Tana kommune. Konklusjonene fra dette møtet er:

Malen
≠ Vedlagte mal, som ble med utgangspunkt i en skisse ble utarbeidet under møtet skal legges til grunn for 

det videre arbeidet med Handlingsprogrammet/økonomiplan. 
≠ Den nye malen til handlingsprogram inndeles etter politikkområder med tiltak som skal kategoriseres som 

må/bør/kan vente og med investeringsutgift og driftsutgifter /finansiering 
≠ Administrasjon i Tana kommune skal også utarbeidet med en form for lenke-system knyttet til kollonen ID 

– som innebærer at politikere og andre ved å trykke på en kode – får opp mere informasjon om de enkelte 
tiltakene.

Prosessen med handlingsprogram/ økonomiplan
≠ Administrasjon v/Utviklingsavdelinga i Tana kommune skal i løpet av sommeren med utgangspunkt i 

vedlagte mal og med nytt system med lenker relatert til utfyllende informasjon for hvert enkelt tiltak, 
utarbeide et utkast til handlingsprogram.

≠ Handlingsprogrammet vil være et selvstendig dokument, men som legger føringer inn mot økonomiplan. 
Må og bør tiltakene overføres til økonomiplan. 

≠ Dette må gjennomføres en dialogprosess i formannskapet og evt. i et utvidet formannskap med 
gruppelederne hvor politikeren prioriterer de ulike tiltakene. 

≠  Handlingsprogrammet vedtas av kommunestyret som et selvstendig dokument, enten i forkant av 
økonomiplan eller evt. i samme møte som økonomiplan.

Utviklingskompetanse og Høgskulen i Volda har gjennomført telefonmøte med ordfører og 
administrasjon. Ordfører ytret ønske om politisk behandling av prosessplanen. 
Utviklingskompetanse har laget forslag til prosessplan for høsten 2014. Dette er vedlagt saken. 

I etterkant har kommunen gjennomført et telefonmøte med avtalepartene der prosessen med 
kommuneplanens handlingsdel ble drøftet. I dette møtet ble det diskutert behovet for 
opplæringsverksted i forhold til praktisk bruk, deltakelse og om folkemøte når planforslag 
foreligger.

Som følge av dette fremmes en sak for formannskapet der formannskapet avgjør hvordan en 
skal arbeide videre med prosessen. Formannskapet utfordres til å ta stilling til aktivitetene og 
fokus i prosessen, hvem som bør delta i prosessen og om en ønsker et folkemøte når 
planforslaget foreligger?
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Vurdering
Prosessen har så langt ført til utkast til mal for selve utforming av handlingsprogrammet med 
tilhørende beskrivelse. Nå vil arbeidet dreise seg med å teste ut, bruke og eventuelt endre malen 
i en foreslått planprosess som skal resultere i et vedtatt handlingsprogram. 

Administrasjonen har vært opptatt av at dette skal være et verktøy som både politikere kan og 
vil bruke og som er godt forankret hos politikere og administrasjon. Siden det ikke finnes 
ferdige løsninger, må disse også utvikles underveis gjennom læring og evaluering. Fokus bør 
således være på praktisk bruk og tilpasninger underveis. 

Sentrale tema i handlingsprogrammet er politikkområder og ønskede tiltak. Disse må forholde 
seg til kommunens økonomisk ramme. Det nødvendiggjør prioriteringer av tiltak som ønskes 
gjennomført i kommunestyreperioden. En mulig framgangsmåte kan være å starte med og ta 
utgangspunkt i politikkområdene og vurdere dem i forhold til rammene kommunen har. Dette 
fremkommer også nederst på side 3 i prosessplanforslaget. Etter dette kan en starte med tiltak 
under politikkområdene. 

Folkemøtet var ment å dekke høringsfasen etter plan- og bygningsloven etter at det foreligger et 
planforslag. Folkemøtet i sluttfasen vil ikke gi tid nok eller ha nok ressurser tilgjengelig til å 
kunne gjøre større endringer i planforslaget før planen vedtas. Så fremt hensikten med 
folkemøtet er å få inn innspill på tiltak så bør det legges tidligere i prosessen og helst før 
prioritering av politikkområde og tiltak. 

Alternativ prosessforløp:

A: Utviklingsverksted med kommunestyret (evt. Med flere aktører).
3. Handlingsprogram/økonomiplan som ledelsesverktøy. Innspill og drøfting.
4. Diskusjon og prioritering av politikkområder. Økonomisk ramme.

(eventuell folkemøte med innspill av tiltak til handlingsprogrammet).

B. Prioriteringsverksted av tiltak
≠ Kommunestyret (eventuelt med flere aktører) deler seg etter politikkområdene.

Deltakerne arbeider deretter med:
- Status og utfordringer innenfor politikkområdene

- Prioritering av tiltak.

C. Utkast til handlingsprogram
- Høring og offentlig ettersyn.

Administrasjonen tilrår at antall politikkområder reduseres. Mange av tiltakene kan plasseres 
under andre politikkområder. Færre politikkområder vil gi en mer fokusert plan som også vil 
virke mer prioriterende i forhold til hva en vil. Administrasjonen foreslår at handlingsdelen 
struktureres i med utgangspunkt i politisk organisering og med følgende politikkområder:

1. Næringsutvikling
2. Miljø, landbruk og utmark.
3. Oppvekst og kultur
4. Helse og omsorg

Relevante og ønskede tiltak flyttes til disse politikkområdene. 
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PROSESSPLAN FOR ARBEIDET MED 
HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2015

FOR                                           
TANA KOMMUNE

08.08.2014

«PROSJEKTET FRA PLAN TIL HANDLING»                 
MED TANA KOMMUNE SOM PILOTKOMMUNE

Notatet er utarbeidet av Utviklingskompetanse as v/ daglig leder Tor J. Skogstad og Høgskulen i 
Volda v/ professor Jørgen Amdam i samarbeid med Tana kommune.
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Innledning 

Det viser seg i mange kommuner at det ikke nødvendigvis er en tydelig og konsekvent sammenheng 
mellom mål og strategier i kommuneplan/definerte tiltak i handlingsprogrammet og praktisk politikk.

Utgangspunktet for dette prosjekt er at politikerne i Tana, etter å ha forkastet kommuneplanens 
handlingsdel som ble framlagt for kommunestyret  i sak ….. 2012, har gitt utrykk for at de ønsker et 
handlingsprogram/økonomiplan som er brukervennlig og enkel å bruke i forhold til å prioritere ulike 
satsinger, samt å utforme og gjennomføre praktisk politikk. Med andre ord er det utrykt ønske om at 
handlingsprogrammet utvikles til et politisk/administrativt styringsverktøy.

Utvikling av kommuneplanens handlingsprogram/økonomiplan til et politisk/administrativ 
ledeleseverktøy har også vært drivkrafta i arbeidet med prosjektet fra «Plan- til handling», med Tana 
kommune som pilotkommune. I dette prosjektet betraktes handlingsprogram/økonomiplan som det 
viktigste planverktøyet i plansystemet for kommunen. Tradisjonelt sett er det vanligvis 
kommuneplanens samfunnsdel som har denne statusen. 

Handlingsprogrammet som et praktisk verktøy for prioritering, politikkutforming og 
politikkgjennomføring ble spesielt vektlagt når malen til nytt handlingsprogram for Tana kommune 
ble utviklet våren 2014.  Med bakgrunn i et arbeidsutkast utarbeidet av Utviklingskompetanse
as/Høgskulen i Volda våren 2014, ble malen videreutviklet og skreddersydd til Tana kommune i 
arbeidsmøte i Tana den 11.06.14, hvor administrativ ledelse, ordfører og gruppeledere for politiske 
partier deltok. Det er denne malen som ligger til grunn for administrasjons arbeid med å utarbeide et 
nytt utkast til handlingsprogram.

Skal det nye handlingsprogrammet i realiteten bli et politisk ledelsesverktøy for praktisk politikk og 
politikkutforming, er det nødvendig å skape et bred og solid politisk eierskap til verktøyet og felles
forståelse for måten å tenke på. Eierskap og forankring hos politisk og administrativ ledelse kan bare 
oppnås gjennom prosessrettet arbeid.  Vi foreslår nedenfor en prosess hvor hele kommunestyret, 
partigruppene, formannskapet og administrativ ledelse involveres og at det veksles mellom læring, 
utprøving av det utviklete verktøyet og praktisk politikkutforming som gir handlingsprogrammet 
innhold.

Høsten er en hektisk periode for politikerne i forhold til budsjettprosessene, som ofte er 
ressurskrevende i seg selv. I tillegg er det noen partier som utarbeider partiprogrammene for 
kommunevalget 2015 i løpet av høsten.

Prosjektet «Fra Plan til handling» legger opp til utviklingsprosesser som i sum vil lette politikernes 
arbeid med prioriteringer/ politikkutforming/politikkgjennomføring.

Formål                                                                                                                                                                     
Formålet med arbeidsopplegget med  nytt handlingsprogram høsten 2014, er å få utarbeidet et 
handlingsprogram/økonomiplan med bredest mulig politisk tilslutning til innholdet, og et solid 
politisk og administrativt eierskap til det nye verktøyet og til måten å tenke praktisk planlegging på.

samtidig som at prosessen skal gi viktige bidrag til politikkutforming og politiske ideer til 
partiprogrammene.
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Prosessmål

Når dette arbeidet er avsluttet, skal politikerne i Tana føle at de gjennom det nye 
handlingsprogrammet, har fått utviklet et brukervennlig verktøy for prioritering, politikkutforming og 
praktisk politikk. Arbeidet skal også forenkle det politiske arbeidet. Med utgangspunkt i erfaringen 
med arbeidet med handlingsplan 2015- 2014, skal politisk og administrativ ledelse ta stilling til 
behovet for rullering av kommuneplanen.

Hvem skal involveres i prosessen?

For å få til et bredt politisk eierskap både til malen/verktøyet som er utviklet og til det politiske 
innholdet i handlingsprogrammet, er det nødvendig å samle hele kommunestyret og 
gruppeledere/og administrativ ledelse til et felles opplærings/utviklingsseminar, mens resten av 
prosessen (uten om det som skjer i partigruppene) kan gjennomføres i et utvidet formannskap, eller 
evt. kommunestyre, hvor partienes gruppeledere deltar.

Arbeidsopplegget med å skape politisk/adm. eierskap til verktøy og politiske 
oppslutning innholdet

Aktivitet Arbeidsmetode Aktører Tid
1. arbeidsutkast til handlingsprogram med forslag til prioriteringer
Utkast til handlingsprogram med vedlagt 
tekstdel

Adm. arbeid ut forslag med 
utgangspunkt i mal for 
handlingsprogrammet som ble
Besluttet brukt i møtet den 
11.06.14

Kommune-
planlegger og 
rådmann

August 
2014

Opplærings- og utviklingsverkstedet med kommunestyret m/fl
Tema:
≠ Hvordan kan handlingsprogram/
        økonomiplan fungere  
        som aktive ledelsesverktøy 
        for politisk og administrativ   
        ledelse? Innspill og  
        drøfting. 
≠ Hvordan kan det nye handlings-

programmet brukes til å utforme 
politikk og partiprogram i forkant av 
kommunevalget?

≠ Hvordan kan det nye 
handlingsprogrammet føre til enklere 
og mer praktisk planlegging?

≠ Presentasjon av administrasjons 
utkast til nytt handlingsprogram.

≠ Det nedsettes temagrupper for hvert 
politikkområde /satsingsområde. 

Organiseres som et verksted 
med veksling mellom arbeid i 
plenum og aktivt i temagrupper 
relatert til politikkområdene.

Kommunestyre/ 
andre politikere 
og adm. ledelse.

Ledes av 
Utviklings-
kompetanse as 
og Høgskulen i 
Volda v/Tor J. 
Skogstad og 
Jørgen Amdam

September
2014

Arbeid i etterkant av opplærings- og utviklingssverkstedet
Temagruppene for de ulike 
politikkområde foreslår justeringer og 

Politisk arbeid Temagruppene September 
– oktober 
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endringer innen for «sitt politikkområde»
Innholdet i utkast til handlingsprogram 
justeres etter innspill fra temagruppene. 

Adm. arbeid. Kommune-
planlegger/
rådmann

2014

Partiene gir innspill til formannskapet 
vedr. innholdet i handlingsprogram/ 
økonomiplan

Arbeid i partigruppene. partigruppene Oktober 
2014

Det videre arbeidet med det politiske innholdet og prioriteringer i handlingsprogrammet
Tema:

Formannskap (alternativt 
kommunestyret) og gruppeledere 
utarbeider utkast til handlingsprogram 
med utviklings og endringstiltak prioritert
med MÅ, Bør, Kan vente -tiltak innenfor 
samfunn og organisasjon og innenfor 
investering og drift. 

Hva er behovet for langsiktig planlegging 
og for kommuneplan?

Verksted med prosesser i 
plenum.

- Hva skal stå?
- Hva skal 

nedprioriteres/tas 
vekk?

- Opprioriteres?
- Nye tiltak?
- Tiltak kommunen skal 

oppnå i gjennom andre 
eller i samarbeid med 
andre aktører – for 
eksempel Tana som 
geografisk knutepunkt.

Ledes av 
Utviklings-
kompetanse as 
og Høgskulen i 
Volda v/Tor J. 
Skogstad og 
Jørgen Amdam

Oktober/
november 
2014

Utkast til handlingsprogrammet 
/økonomiplan utarbeides

Adm. arbeid med utgangspunkt 
i innspillene fra verksted 

Rådmann og 
kommune-
planlegger

November 
2014

Det avholdes et åpent høringsmøte hvor 
aktører i Tana-samfunnet kan komme 
med innspill.

Folkemøte Ordfører Før KST 
behandling

Formelt vedtak i kommunestyret
Handlingsprogrammet vedtas som et 
selvstendig dokument 

Vedtas i samme 
kommunestyremøtet som 
økonomiplan og budsjett. 

Kommunestyret 18. 
Desember 
2014
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Høringsuttalelse til RUP

Rådmannens forslag til vedtak

Utfordringer og problemstillinger som er i planen er relevante og høyst aktuelle også for Tana 
kommune. 

I planen er det stor fokus på næringsklynger for å få til mer næringsutvikling. I Tana har det 
vært forsøkt å skape miljøer (eller mindre klynger av kompetansebedrifter) sentrert rundt 
næringshagekonseptet og det har vært samarbeidsprosjekter innenfor reiseliv. Fokuset på å 
skape miljøer eller klynger har ikke vært spesielt suksessfulle. En kan derfor stille spørsmål om 
ikke antallet og tettheten av bedrifter er såpass små at det vil være svært vanskelig å kunne 
utvikle næringsklynger som er konkurransedyktige og nærmest selvutviklende i en større 
sammenheng? 

Når det gjelder næringsutvikling så vil det være mer relevant og betydningsfullt for Tana å få 
opp antall nyetableringer (entreprenørskap) og ha fokus på rekruttering av arbeidskraft både til 
næringsliv og arbeidsliv. Av det vi kan se så tar RUPen i liten grad for seg utvikling av 
entreprenørskap utenom etablering av nettverk og klynger. Utvikling av entreprenørskap bør inn 
i planen. 

RUPens fokus på rekruttering av arbeidskraft samsvarer godt med kommunens utfordringer, slik 
at vi ikke har noen merknader til dette. 

Når det gjelder langsiktig og helhetlig planlegging så arbeider kommunen både med 
planprosesser og infrastruktur knyttet til næringsutvikling. Kommunen har etter hvert bra 
kapasitet på dette og kan selv bidra til resultatmålene innenfor dette området.

Samlet sett treffer RUPen bra i forhold til Tanas utfordringer og behov. Med litt mer fokus på 
utvikling av entreprenørskap når det gjelder næringsutvikling, så vil planen treffe bra i forhold 
til kommunens utfordringer. 
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Saksopplysninger
Finnmark fylkeskommune har sendt ”Regionalt utviklingsprogram for 2014-2023” ut på høring med 
høringsfrist 26. september. Strategiene vil bli vedtatt av fylkestinget i oktober. Høringsdokumentet ble 
godkjent og vedtatt av fylkesutvalget 17. juni 2014. Det er første gang fylket får en 10-årig RUP. 
Høringsfristen er 26. september 2014.

Det nye regionale utviklingsprogrammet (RUP) er fylkets felles verktøy for næringsutvikling og 
innovasjon i Finnmark. RUP'en har et langt tidsperspektiv - 10 år, og i scenariene og veikartene er det et 
enda lengre blikk - 20 år. Det er fordi mange av Finnmarks utfordringer krever langsiktig og tålmodig 
innsats.

Fremtidens Finnmark handler om det store bildet. Den nye RUP'en er et forsøk på å se de ulike 
næringene under ett. RUP'en løfter frem fellesnevnere og forutsetninger for vekst. RUP'en inneholder 
nye ideer om hvordan kommunene og lokalsamfunnene kan styrkes.

Det nye regionale utviklingsprogrammet for Finnmark bygger på bred og aktiv medvirkning i fylket, som 
bl.a. er basert på prosessen Foresight Finnmark. Foresight Finnmark, som ble gjennomført i 2012-2013, 
har vært en regional dugnad for nytenkning. Prosessen har vært basert på dialog, allsidig deltagelse og 
bruk av scenariemetodikk. Medvirkningen ble videreført på dialogkonferansen for RUP i Hammerfest, 
august 2013. Den samlet mer enn 60 aktører fra hele fylket og hadde i oppdrag å gi råd om den nye 
RUP'en. I tillegg har RUP-partnerskapet vært involvert i hele prosessen. RUP-partnerskapet består av 
representanter for nærings- og arbeidsliv, kommuner, statlige aktører, FoU-miljøer og offentlige 
virkemiddelaktører i fylket.

Handlingsrommet påvirkes av skiftende nasjonale og internasjonale utviklingstrekk. Finnmark er vant til 
å befinne seg i mottagerenden av beslutninger. Likevel er Finnmarks handlingsrom stort, slik denne 
RUP’en påviser. Gjennomføringen av ambisjonene i Fremtidens Finnmark krever et tett og forpliktende 
samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøene, offentlige aktører og fylkeskommunen. Gjennomføringen 
forutsetter også at Finnmark har gode allianser og nettverk i landsdelen, i resten av landet og 
internasjonalt.

Veikart for Finnmark 2033
Kartet trekker opp ambisjoner og planer for en 20-års periode og skal gi oversikt, retning og felles 
horisont. Det skal brukes til å drøfte det store bildet omkring status og hvordan endringer skal skje.

Fremtidens Finnmark (RUP) har følgende fire områder:

1. Internasjonalt samarbeid – Skape grunnlag for kunnskapsutvikling og næringsvekst i 
grenseregionen. Finnmark skal rustes opp til å bli en aktiv bidragsyter i grenseregionalt 
næringssamarbeid.

2. Innovasjon og kompetanse – Utvikle nyskapende næringsklynger i Finnmark. Få fram innovative 
næringsklynger gjennom koordinert innsats i Finnmark.

3. Industri og næringsutvikling – Styrke vekstmulighetene i Finnmark gjennom økt forutsigbarhet. 
4. Initiativrike kommuner. Utvikle handlekraftige og attraktive kommuner. Gjøre kommunene i 

Finnmark mer utviklingsrettede og næringsvennlige.

Fremtiden rommer tankevekkende og kompliserte muligheter og trusler. Med bakgrunn i retningsvalgene 
som veikartene peker på, må Finnmark gå løs på tre hovedutfordringer i kommende periode (2014-2023):

a) Hvordan kan Finnmark skape et robust næringsliv?
≠ Bidra til bærekraftig utvikling
≠ Bidra til økt markedskompetanse og bedriftsrettet FoU
≠ Hjelpe frem gode gründermiljøer og bedriftsnettverk
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≠ Stimulere til samhandling mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige aktører som kan 
lede til utviklingen av regionale klynger

≠ Sikre forutsigbare rammebetingelser for næringstransportene fra produksjon til marked

b) Hvordan kan Finnmark sikre stabil og kompetent arbeidskraft?
≠ Arbeide mer systematisk og langsiktig med rekruttering av arbeidskraft
≠ Utvikle et utdanningstilbud som er mer næringstilpasset
≠ Skape attraktive og livskraftige lokalsamfunn som preges av et mangfoldig arbeids- og 

samfunnsliv
≠ Utvikle dagens kommunikasjonstilbud som styrker tilgang på arbeidskraft

c) Hvordan kan Finnmark utvikle langsiktig og helhetlig planlegging?
≠ Samarbeide bedre i Finnmark om å oppnå mer forutsigbare og helhetlige nasjonale 

rammebetingelser
≠ Øke bruken av samfunnsrelevant forskning som grunnlag for en mer kunnskapsdrevet 

nærings- og samfunnsutvikling i kommunene
≠ Styrke samarbeidet mellom kommunene om kompetanseutvikling, rådgivning og praktisk 

planlegging
≠ Styrke kommunenes vertskapsrolle overfor større internasjonale og nasjonale industriaktører 

med basis i et nært og forpliktende samarbeid kommunene i mellom
≠ Oppnå bedre samkjøring mellom næringsprosjekter og transportinfrastruktur

Vurdering

Regionalt utviklingsprogram har sterk fokus på næringsutvikling som tidligere og er forankret i 
fylkeskommunens næringsavdeling. Utfordringer og problemstillinger som er i planen er 
relevante og høyst aktuelle også for Tana kommune. 

Det kan bemerkes at det kanskje er for stor fokus på næringsklynger under veivalget 
”Innovasjon og kompetanse” under ”Fremtidens Finnmark”, da det knapt er næringsklynger av 
større betydning i fylket. I Tana har man forsøkt seg med å skape miljøer (eller mindre klynger 
av kompetansebedrifter) sentrert rundt næringshagekonseptet og det har vært 
samarbeidsprosjekter innenfor reiseliv. Fokuset på å skape miljøer eller klynger har ikke vært 
spesielt suksessfullt. En kan derfor stille spørsmål om ikke antallet og tettheten av bedrifter er 
såpass små at det vil være svært vanskelig å kunne utvikle næringsklynger som er internasjonalt 
konkurransedyktig slik ”klyngeteorien” tar utgangspunkt i?

Ser man på arbeidsdelingen mellom fylkeskommunen og Innovasjon Norge, så har gjerne 
Innovasjon Norge fokuset på enkeltbedriftene og ofte også bransjer. Men det er ikke spesielt stor 
andel av enkeltbedrifter fra Tana som har prosjekter som støttes gjennom Innovasjon Norge. Det 
gjør at en ensidig satsing på klynger og nettverk sammen med Innovasjon Norges 
støtteordninger samlet sett i mindre grad vil treffe næringslivets behov i Tana kommune. 

Når det gjelder næringsutvikling så synes det mer relevant og betydningsfullt for Tana å få opp 
antall nyetableringer (entreprenørskap) og ha fokus på rekruttering av arbeidskraft både til 
næringsliv og arbeidsliv. RUPen tar i liten grad for seg entreprenørskap utenom etablering av 
nettverk og klynger. Det synes derfor som en mangel ved planen.

RUPens fokus på rekruttering av arbeidskraft samsvarer godt med kommunens utfordringer, slik 
at vi ikke har noen merknader til dette. Det bemerkes også at de strategiske grepene også 
innebærer stedsutvikling (skape attraktive og livskraftige samfunn) noe som er veldig relevant 
for Tana. 
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Når det gjelder samarbeid over kommunegrensene så bør dette også betraktes i forhold til den 
varslede kommunereformen. Resultatene som ønskes oppnådd kan være mulig å nå gjennom 
kommunesammenslåing, da ”utviklingskapasitet” brukes ofte som argument for større og mer 
robuste kommuner. Ser en bort i fra debattene om kommunestruktur, så arbeider kommunen 
både med planprosesser og infrastruktur knyttet til næringsutvikling. Kommunen har etter hvert 
bra kapasitet på dette området sammenlignet med andre og kan selv bidra til resultatmålene 
innenfor dette området.

Samlet sett treffer RUPen bra i forhold til Tanas utfordringer og behov. Med litt mer fokus på 
utvikling av entreprenørskap fremfor relativt ensidig fokus på utvikling av miljøer og klynger så 
vil planen treffe bra i forhold til kommunens utfordringer. 
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1. Innledning

Det nye regionale utviklingsprogrammet (RUP) er fylkets felles verktøy for 
næringsutvikling og innovasjon i Finnmark. RUP’en har et langt tidsperspektiv –
10 år, og i scenariene og veikartene er det et enda lengre blikk – 20 år. Det er 
fordi mange av Finnmarks utfordringer krever langsiktig og tålmodig innsats.

Fremtidens Finnmark handler om det store bildet. Den nye RUP�en er et fors�k 
p� � se de ulike n�ringene under ett. RUP�en l�fter frem fellesnevnere og 
forutsetninger for vekst. Uten robuste og livskraftige kommuner og
lokalsamfunn, forsvinner grunnlaget for n�ringsutvikling. RUP�en inneholder 
nye ideer om hvordan kommunene og lokalsamfunnene kan styrkes. Innsatsen 
som i dag er rettet inn mot energi, mineraler, reiseliv, kultur, sj�mat, landbruk 
og reindrift vil bli videref�rt gjennom RUP�en.

Finnmark har f�tt �kt betydning, noe som har sammenheng med 
ressursrikdommen i regionen. Klimaendringene, en voksende global befolkning 
og forsterket internasjonal interesse for nordområdene endrer vilkårene for 
ressursutnyttelsen og samarbeidet i nord. Finnmark har gode kort på hånden og 
det finnes mange spirer til vekst, men også adskillig usikkerhet og tvil om 
hvordan Finnmark skal forvalte sine ressurser og utløse mer nyskaping.

Handlingsrommet påvirkes av skiftende nasjonale og internasjonale 
utviklingstrekk. Finnmark er vant til å befinne seg i mottagerenden av 
beslutninger. Likevel er Finnmarks handlingsrom stort, slik denne RUP’en 
påviser.

Den overordnede utfordringen er å planlegge og bane vei for vekst og 
verdiskaping i Finnmark på en fremtidsrettet måte. Målsetningene i det nye 
regionale utviklingsprogrammet må sees i sammenheng med planverk for andre 
sektorer og fagområder. Samferdsel, utdanning og arealplanlegging må bidra til 
å forsterke verdiskapingen i fylket. Som antydet er utfordringen også å skape 
levende og spennende lokalsamfunn, der kvinner og menn i alle aldre og faser av
livet ønsker å leve og bo. Fritidstilbud og kulturtilbud i vid forstand er nøkler til 
trivsel og bolyst. En målbevisst satsing på folkehelse, likestilling og mangfold er 
verdifullt i seg selv, og vil også bidra til høyere deltagelse i arbeidslivet. Samiske 
tradisjoner og utøvelsen av samiske næringer er og blir avgjørende for 
utviklingen av Finnmark.  

Gjennomføringen av ambisjonene i Fremtidens Finnmark krever et tett og 
forpliktende samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøene, offentlige aktører og 
fylkeskommunen. Gjennomføringen forutsetter også at Finnmark har gode 
allianser og nettverk i landsdelen, i resten av landet og internasjonalt. 
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For å utvikle nye og gamle næringer, må Finnmark selv gå foran i formuleringen 
av utfordringer og strategier. Tanken er at den nye RUP’en skal bli et redskap for 
samarbeid, læring og mobilisering. 

2. Foresight Finnmark

Det nye regionale utviklingsprogrammet for Finnmark bygger på bred og aktiv 
medvirkning i fylket. Målet har vært å skape en RUP med et lengre
tidsperspektiv og et høyere ambisjonsnivå enn hva som er vanlig i norsk 
planlegging. Fylket har derfor gjennomført et nybrottsarbeid i form av 
prosessen Foresight Finnmark. Scenarier og veikart har vært to nyskapende 
innslag i utviklingsarbeidet. 

Foresightprosessen

Fremtiden er åpen; ingen kan vite hvordan næringslivet vil se ut i 2033. Det 
eneste man kan si med sikkerhet, er at de neste 20 årene vil bli ganske 
annerledes enn de foregående 20 årene. Uforutsigbarheten innebærer at man
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ikke kan nøye oss med tradisjonelle utredninger, fremskrivninger og prognoser. 
Det trengs åpne diskusjoner og nye metoder for å forstå fremtidsutfordringene.

Foresight Finnmark, som ble gjennomført i 2012-2013, har vært en regional 
dugnad for nytenkning. Prosessen ble organisert av VRI Finnmark på vegne av 
fylkeskommunen og fylket. Prosessen har vært basert på dialog, allsidig
deltagelse og bruk av scenariemetodikk. Mer enn 50 ressurspersoner fra hele 
fylket har deltatt i arbeidet.1 Foresight Finnmark har gitt følgende resultater:

� Det er laget fire spennende og troverdige scenarier som kaster lys over 
vilkårene for næringsutviklingen i Finnmark mot 2033: «Tilskueren», «Pardans i 
nord», «Opportunisten» og «Naturreservatet». Scenariene utforsker hva som 
kan tenkes å skje i og med Finnmark. Hva er det som vil være utslagsgivende 
for fremtidige næringsmuligheter? Scenariene har vært brukt som 
utgangspunkt for å utforme nye strategiske grep i RUP’en. 

� Gjennom arbeidet med scenariene har deltagerne utviklet en felles forståelse 
av det store bildet, dvs. de avgjørende drivkreftene. Scenariediskusjonene har 
bidratt til å plassere næringsutviklingen i Finnmark i en større geopolitisk og 
samfunnsmessig sammenheng. Finnmarks handlingsrom er blitt tydeligere.

� Arbeidet med scenariene har ledet til en erkjennelse om at den nye RUP’en 
bør konsentrere seg om tverrgående utfordringer, dvs. forhold som er viktige 
på tvers av de ulike næringene. I RUP’en er denne ambisjonen konkretisert 
gjennom bruk av veikart.

� Foresight Finnmark har styrket næringsdiskusjonene og interessen for RUP-
arbeidet. Foresightprosessen har pekt på nødvendigheten av å fordype 
samarbeidet mellom næringslivet, forvaltningen og FoU-miljøene. Prosessen har 
også bidratt med ideer om hvordan det kan skje i praksis. Scenariene står til 
rådighet for alle som er opptatt av Finnmarks fremtid. 

Dialogkonferansen og annen medvirkning

Medvirkningen ble videreført på dialogkonferansen for RUP i Hammerfest, august 
2013. Den samlet mer enn 60 aktører fra hele fylket og hadde i oppdrag å gi råd 
om den nye RUP’en. Deltagerne diskuterte fremtidens næringsliv i Finnmark på 
bakgrunn av scenariene og hovedpoengene fra Foresight Finnmark. 

Det ble gjennomf rt tre parallelle id�verksteder, der oppgaven var �� lage veikart 
som anskueliggj�r hvordan Finnmark kan takle store utfordringer i et 20-
�rsperspektiv (2014-2033). Veikartene tar for seg utfordringer som har 
utkrystallisert seg gjennom Foresight Finnmark. 

                                                            
1 Det ble gjennomført tre større arbeidssamlinger, i henholdsvis Karasjok, Alta og 
Kirkenes.  Scenariegruppen hadde en allsidig sammensetning, med deltagere fra
næringslivet, forvaltningen, det politiske liv, FoU-miljøer m.v. Medlemmene av 
scenariegruppen deltok i kraft av egen kompetanse og kunnskap, uten bindinger.
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Hovedbudskapet fra dialogkonferansen er at Finnmark behøver en RUP som er 
langsiktig, tydelig og engasjerende. Deltagerne pekte ogs� p� behovet for �
utvikle arenaer og m�teplasser som holder i gang dialogen om
fremtidsutfordringene i Finnmark.  

Fire scenarier for Finnmark

De fire scenariene spenner opp et stort lerret. De viser hvor sammensatt 
utviklingen er. Scenariene skal hjelpe oss til å se kritisk på våre egne antagelser 
om hva Finnmark er eller kan bli. Nøkkelspørsmålet har vært: Hva kan vi gjøre i 
dag for å være bedre rustet til å møte fremtidige muligheter og trusler?

Scenariene er bevisst laget på et overordnet, strategisk nivå, slik at de skal ha 
relevans for alle næringer og områder i Finnmark. Styrken ved scenariene er at 
de gir oss overblikk. På den annen side kan ikke scenariene gå i dybden på
utfordringer innenfor de enkelte næringene.

De fire scenariene må ikke leses som spådommer eller prognoser. De beskriver, 
på fire ulike måter, hvordan det kan gå, ikke hvordan det bør gå. Hensikten er å
utvide synsfeltet, slik at flere utviklingstrekk kan identifiseres enn man normalt 
klarer ved hjelp av tradisjonelle planleggingsverktøy.

Grunnmuren i scenariene består av to dimensjoner som sammenfatter de 
viktigste usikre drivkreftene:

1. Storpolitisk spill i nordområdene: Vil de internasjonale relasjonene 
overveiende ha et samarbeidsorientert eller et konfliktfylt preg?

2. Finnmarks nytte av ikke-fornybare ressurser: Vil verdiene hovedsakelig 
sendes ut av regionen eller vil ressursene gi grunnlag for sterk regional 
verdiskaping?

En kort oppsummering av de fire fremtidsbildene2:

Tilskueren
Dette er historien om et intenst kappløp om ressurser og innflytelse i Arktis, 
med Finnmark som tilskuer

≠ Utnyttelsen av olje og gass har skutt fart, men de forventede 
ringvirkningene har uteblitt

≠ Prisen for � berge velferden har v�rt � godta sterk sentralstyring og en 
helt ny organisering av fylket

≠ Finnmarks strategiske betydning har �kt, men beslutningene tas i Oslo, 
Brussel og Moskva

                                                            
�� 
��	� ���	�� �� � �	� ����� ��		�� � ��� � � � ���� �	�
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Pardans i nord

Dette er historien om Finnmark og Murmansk Oblast som sammen utgjør en ny 
livskraftig region, «Region Nord».

≠ Finnmark er spydspiss i det nye norske oljeeventyret og har rykket opp 
nasjonalt og storpolitisk

≠ Fylket er strategisk viktig fordi Norge og Russland forvalter gigantiske 
ressurser i lag

≠ Finnmark deltar aktivt i verdiskapingen, og regionen har flere muligheter 
og utfordringer enn før

Naturreservatet

Dette er historien om et Finnmark som blir et symbol på ren natur og 
uforfalskede verdier.

≠ Verden er konfliktfylt, og Finnmark er Europas mest særpregede 
opplevelsesregion
Finnmark er økofylke og militært kjerneområde

≠ Fylket opplever at de ikke-fornybare ressursene gir få varige ringvirkninger 
N�ringsmuligheter finnes i fleng, men de forblir stort sett uutnyttede

Opportunisten

Dette er historien om improvisasjon og samarbeid på Nordkalotten.

≠ Russiske myndigheter har mistet interessen for en bredere 
nordområdesatsing

≠ Sametinget får stor oppslutning og innflytelse
≠ Fylket bauter seg vei i et spenningsfylt og komplisert politisk farvann
≠ Nordisk samhold og samarbeid blir viktigere for Finnmark
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3. Veikart for Finnmark 2033

Her presenteres fire veikart som trekker opp ambisjoner og planer for en 20-
årsperiode (2014-2033). Meningen er å muliggjøre langsiktig, helhetlig 
tenkning, store grep og kontinuitet i utviklingsarbeidet. 

En lang tidshorisont gjør det lettere å forestille seg vesentlige endringer b�de i 
næringslivet og i samarbeidet om næringsutviklingen. Det gir akt�rene flere 
alternativer � velge mellom, mulighet til å se tiltak i sammenheng og en sterk 
tilskyndelse til å jobbe systematisk, ved � bygge sten på sten.

Veikartene skal gi oversikt, retning og en felles horisont. De skal brukes til å
dr�fte det store bildet: Hvor er vi n�, og hvordan skal vi bruke de neste 20 
�rene til å forandre Finnmark? 
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Internasjonalt samarbeid

Innovasjon og kompetanse
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Industri og næringsutvikling

Initiativrike kommuner
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4. Fremtidens Finnmark

Det regionale utviklingsprogrammet lanserer fire langsiktige mål for Finnmark 
med utgangspunkt i veikartene. Målene viser til en ønsket tilstand i 2033 og skal 
inspirere til handling de neste ti årene (2014-2023). I det følgende synliggjøres 
noen av mulighetene og truslene som Finnmark står overfor. Deretter drøftes tre 
hovedutfordringer som Finnmark må gå løs på de nærmeste årene.

Langsiktige mål for Finnmark

≠ Grensefylket Finnmark er en premissgiver for industri- og næringsutvikling 
i nord

≠ Finnmark har flere verdensledende næringsklynger og kompetansemiljøer

≠ Finnmark er en konkurransedyktig region som preges av næringsmangfold 
og vekstbedrifter 

≠ Finnmark har robuste og handlekraftige kommuner som er attraktive for 
befolkningen og næringslivet

De fire scenariene for Finnmark avdekker et gjennomgående behov for 
rammebetingelser som henger sammen og som er følsomme for næringslivets 
behov. For at fremtidens Finnmark skal være attraktivt og konkurransedyktig, 
må utdannanning, samferdsel og arealplanlegging spille på lag med 
næringsutviklingen.

Spørsmålet om rammebetingelser og infrastruktur er egentlig todelt: For det 
første, hvordan kan man på en bedre måte dekke det eksisterende næringslivets 
behov? For det annet, hvordan kan man berede grunnen for nye næringer og nye 
samarbeidsmønstre? Allerede i dag forventes det markant vekst innenfor bygg 
og anlegg, varehandel, transport og forretningsmessig tjenesteyting. Petroleum, 
mineralutvinning, mekanisk industri, reiseliv og kulturnæring kan gi vekst og 
ringvirkninger flere steder i Finnmark. Det er også store muligheter innenfor 
fiskeri, oppdrett, nye marine næringer og i relatert industri og tjenesteyting.3

En betydelig utfordring som tegnes i fremtidsbildene, er tilgangen på bofast og 
kompetent arbeidskraft. Fra å være en nettoeksportør av arbeidskraft har 
Finnmark i løpet av den siste tiårsperioden blitt en nettoimportør av arbeidskraft. 
Det vil alltid være behov for pendlere i et fylke med vekst og utvikling. Dersom 
innpendling av kompetent arbeidskraft blir dominerende, vil det derimot utgjøre 
en trussel mot en ønsket befolkningsvekst og et samfunn preget av mangfold. En 

                                                            
� Se bl.a. arbeidsnotat Norut 2013:1004 «Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i 
Finnmark».
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stabil bofast befolkning er en forutsetning for å skape levende samfunn med 
gode oppvekst- og levevilkår. 

En annen og beslektet bekymring er et mulig inntog av store nasjonale og 
internasjonale selskaper i en situasjon der Finnmark ennå ikke har klart å utvikle 
et robust næringsliv. Finnmarks bedrifter kan ha ambisjoner, men mangler 
musklene og kompetansen som skal til for å kunne levere og ha nok innflytelse 
på den kommende industriutviklingen. 

Tilsvarende utfordringer vil gjøre seg gjeldende i kommunene. Små kommuner 
med begrensede ressurser og svake fagmiljøer vil ikke ha kraft til å sikre lokal 
samfunns- og næringsutvikling, selv om vekstmulighetene skulle være til stede. 
Utvikling av robuste kommuner gjennom interkommunalt samarbeid og utvikling 
av større bo- og arbeidsmarkedsregioner vil være påtrengende nødvendig. 

Scenariene forteller oss at uansett hvordan utviklingen blir, må Finnmark gå nye 
veier for å fornye og styrke kompetansen i næringslivet og kommunene. 
Finnmark behøver en mer systematisk satsing på FoU, innovasjon og 
kunnskapsintensive arbeidsplasser.

Sist, men ikke minst, setter scenariene søkelyset på internasjonale forhold i nord 
som vil påvirke fylkets fremtidige verdiskaping. I arbeidet med å utvikle industri 
og næringsliv vil økt internasjonalt samarbeid og større markedsadgang være 
viktig. Finnmark, som grensefylke til Russland og Finland, har spesielle fortrinn 
og muligheter som må utnyttes ytterligere.

Fremtiden rommer tankevekkende og kompliserte muligheter og trusler. Med 
bakgrunn i retningsvalgene som veikartene peker på, må Finnmark gå løs på tre 
hovedutfordringer i kommende periode (2014-2023):

≠ Hvordan kan Finnmark skape et robust næringsliv?

≠ Hvordan kan Finnmark sikre stabil og kompetent arbeidskraft?

≠ Hvordan kan Finnmark utvikle langsiktig og helhetlig planlegging?

�������



13

Hvordan kan Finnmark skape et robust næringsliv?

Utviklingen internasjonalt og her hjemme viser at forskning og kompetanse i 
økende grad kommer til å være drivende for innovasjon og næringsutvikling. 
Utfordringen er stor og akutt, fordi innovasjonsgraden generelt er lav i Nord-
Norge, og aller lavest i Finnmark. Indikatorrapporter fra Norges forskningsråd og
statistikk fra SSB viser at Finnmark ligger lavest på tabellen i landet når det 
gjelder egenutført FoU per innbygger. I Finnmark er det også færrest antall FoU-
årsverk i næringslivet på landsbasis. Samtidig viser statistikkene at næringslivet 
kun i liten grad benytter seg av forskning i sin virksomhet. 

Årsakene er sammensatte, men lavt utdannelsesnivå i bedriftene og at mange 
bedrifter befinner seg i lite forskningsintensive bransjer kan forklare noe av det. I 
tillegg preges fylkets næringsliv av en fragmentert bedriftsstruktur og store 
geografiske avstander til relevante fagmiljøer. Finnmark har også få industrielle 
lokomotiver som kan dra med seg bedrifter i nye vekstnæringer. Riktig kapital og 
kompetanse vil bidra til økt produktivitet og lønnsomhet i næringer med 
vekstpotensial. Like viktig er samarbeid og nettverk som styrker bedriftenes 
evne til å innovere og ta sats i internasjonale markeder. Det trengs derfor flere 
bedrifter som satser og lykkes i et internasjonalt miljø, som opererer i markeder 
med sterk konkurranse og som målbevisst leter etter kompetanse og kapital.

Et vesentlig fortrinn for Finnmark, er den gode tilgangen på råvarer. Likevel har 
mange bransjer utfordringer, fordi Finnmark ligger så langt unna de store 
markedene. Effektive transporter til markedet er en felles utfordring for 
Finnmarks næringsliv. Forutsigbare transportinfrastruktur fra produksjonssted til
marked vil ha betydning for bedriftenes konkurranseevne. Viktige tiltak vil være 
standarden på vegtransport, sjøtransport og flytransport. Internasjonale 
regelverk som åpningstider på grenseoverganger, tollavtaler og krav til tyngre 
kjøretøy vil også påvirke konkurranseevnen. Dette er i hovedsak en offentlig 
oppgave å løse. Det er i denne sammenhengen viktig med et tett samarbeid 
mellom private og offentlige aktører. Fleksible og innovative løsninger som 
harmoniserer i tid vil komme næringene til gode. Effekten er avhengig av bedre 
samkjøring mellom regionale, nasjonale og internasjonale planer for 
Barentsregionen. 

Finnmark preges av at de fleste bedrifter er små, også i norsk målestokk. Mange 
er nisjebedrifter som opplever knallhard konkurranse i sine næringer. For det 
eksisterende næringsliv er utfordringen å nå opp i konkurransen med 
næringslivet i andre deler av landet. Næringsklynger og næringsmiljø kan ikke 
vedtas eller manes frem. Det har imidlertid vist seg at klyngeutviklingen kan 
intensiveres der hvor motivasjonen er sterk og bedriftene er villige til å 
samarbeide på en langsiktig, forpliktende måte. Klynger gir større slagkraft for 
alle som deltar. For Finnmark blir en mer bevisst holdning til klyngeutvikling 
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trolig en suksessfaktor i årene som kommer. Også regionale myndigheter og 
FoU-institusjoner har en rolle å spille i anstrengelsene for å få frem sterke 
næringsmiljøer og ambisiøse næringsklynger. Fylkeskommunens eierskap i VRI, 
det regionale forskningsfondet, nasjonale forskningsprogrammer og deltagelse i 
europeiske nettverk og prosjekter er verktøy som kan styrke næringslivet. 
Samarbeidet mellom næringene samt mellom næringene og 
forskningsinstitusjonene må utvides. Offentlige forskningsprogram og satsinger, 
regional og nasjonalt samt internasjonale nettverk og prosjekter må utnyttes 
enda bedre for å styrke næringslivet. Finnmark må opprette flere bånd til 
ledende kompetanse- og utdanningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. 

Det bør være et mål at Finnmark ikke bare blir en arena for utvikling av 
tradisjonell industri og næringsutvikling, men også satser på «grønn» vekst. 
Ambisjonen om å skape et fremtidig Finnmark bør derfor være å øke graden av 
bærekraftig grønn innovasjon og kommersialisering. Det vil kreve et samarbeid 
mellom privat og offentlig sektor. I første omgang vil samarbeid om å få på plass 
gode nasjonale rammebetingelser for regional FoU og finansielle virkemidler 
være viktig. 

Satsing på gründerne vil være viktig for å styrke og fornye næringslivet. Det er 
viktig at offentlige aktører kan tilby gründere behovsbasert veiledning og råd i 
utviklingen av forretningsmodeller som bidrar til markedsorientering og 
internasjonalisering. Det er også riktig å bidra til nettverksbygging, slik at 
gründerne kan finne støttespillere og skape egne miljøer. Denne typen nettverk 
kan bære i seg kimen til langsiktige samarbeidsrelasjoner, dels mellom bedrifter i 
regionen, og dels mellom bedrifter i Finnmark og miljøer utenfor regionen. Her 
kan ideer til klyngesamarbeid også oppstå.

Finnmark må lete etter og ta vare på initiativer som kan føre til innovative
næringsmiljøer og dannelsen av regionale klynger. Målet er å få flere 
vekstbedrifter i Finnmark i det internasjonale markedet. Et viktig grep vil være at 
flere Finnmarksbedrifter er i stand til å knytte seg opp mot ledende nasjonale 
klynger for å bedre mulighetene til å kunne delta på den globale arenaen. 

Strategiske 
grep

≠ ����� � ���� ����� �� ��� � ! ���� ��	 
≠ Bidra til økt markedskompetanse og bedriftsrettet FoU 
≠ Hjelpe frem gode gründermiljøer og bedriftsnettverk
≠ Stimulere til samhandling mellom bedrifter, 

kunnskapsmiljøer og offentlige aktører som kan lede til 
utviklingen av regionale klynger

≠ Sikre forutsigbare rammebetingelser for 
næringstransportene fra produksjon til marked 

Resultater ≠ At antall gassellebedrifter øker
≠ At bedrifters overlevelsesevne øker
≠ At det utvikler seg klynger i fylket og at flere deltar i 

nasjonale klynger
≠ At investeringstakten øker
≠ At det utvikler seg flere større, solide bedrifter
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≠ At det blir flere kunnskapsbaserte bedrifter
≠ At bedriftene har tilgang til markedet gjennom god 

transportinfrastruktur og internasjonale avtaler 

Hvordan kan Finnmark sikre stabil og kompetent arbeidskraft?

Rekrutteringen av arbeidskraft har pågått stykkevis og delt, blant forskjellige 
aktører og til forskjellige tider. I årene som kommer må dette arbeidet
gjennomføres mer systematisk og koordinert i samarbeid mellom næringsliv og 
offentlige aktører. Rekruttering er en vedvarende utfordring, som krever 
langsiktighet. Styrking av de økonomiske insentivene for områder i tiltakssonen 
vil bl.a. være et viktig verktøy for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Det vil 
også være avgjørende å synliggjøre Finnmark som en attraktiv region.
Fremtidsmulighetene må beskrives på en inspirerende og troverdig måte. Denne 
informasjonen må gjøres tilgjengelig på nye måter som når ungdom og 
arbeidstagere i regionen, men også nasjonalt og internasjonalt. 

Flere næringer opplever i dag problemer med rekrutteringen. Det er en generell 
mangel på kompetent arbeidskraft, både fagarbeidere og personer med høyere 
utdanning og ledererfaring. På videregående nivå er det behov for flere 
lærebedrifter som kan gi ungdom relevant fagkompetanse. I tillegg er det viktig 
å motivere elever til å velge fagretninger nærings- og arbeidslivet har behov for. 
I Finnmark er behovet for arbeidskraft med høyere grads utdanning også stort.
Utfordringen må bl.a. møtes ved å utdanne mer av arbeidskraften i regionen.
Ungdom etablerer seg ofte i regionen hvor de tar sin utdanning. Dersom 
ungdommene kan gjennomføre komplette utdanningsløp i Finnmark, øker
sannsynligheten for at de blir. Gapet handler også om at utdanningsstrukturen 
ikke er tilstrekkelig næringstilpasset. I enkelte sammenhenger klarer ikke 
utdanningssystemet å holde følge med næringslivets kompetansebehov. Dialogen 
mellom næringsaktørene og utdanningssektoren kan og må forbedres. 
Næringenes fremtidsbehov må kommuniseres til utdanningsinstitusjoner og 
forankres i offentlige strategier for opplæring og utdanning.

Tilgang på kompetent arbeidskraft kan også styrkes ved regional pendling 
gjennom kollektivtilbud og infrastruktur i og til vekstregioner. Dette kan gi 
mulighet for større fleksibilitet for arbeidstagere i turnusordninger. I tillegg er det 
viktig at fylket har et nasjonalt rutetilbud som ivaretar muligheter for pendling og 
fritidsreiser til resten av landet og internasjonalt. Særlig innenfor
petroleumsnæringen, men man finner også fenomenet i andre næringer, bor 
arbeidstagerne gjerne langt unna arbeidsstedet. 

Like fullt er Finnmark avhengig av arbeidsinnvandring, dersom man skal kunne 
realisere det fremtidige potensialet for industri- og næringsutvikling. I våre 
naboland Finland og Russland finnes det dyktige fagfolk med arktisk 
kompetanse. I den sammenheng vil det være viktig å videreutvikle 
barentssamarbeidet, både bilateralt og gjennom ulike EU-programmer innen 
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utdanning, kompetansebygging og næringsutvikling. En større utfordring er å 
tiltrekke seg kompetent arbeidskraft utenfor EU og Russland.

Tradisjonelt har Finnmark erfaring med at det kan være vanskelig å beholde 
tilflyttet arbeidskraft. Målet må være at flere tilflyttere etablerer seg permanent. 
Det må skje ved å skape livskraftige lokalsamfunn med gode og varierte tilbud til 
befolkningen. Levedyktige og spennende lokalsamfunn vokser ut av en dyp 
forståelse av lokale fortrinn og muligheter, av et bevisst forhold til både historie 
og fremtid. Samtidig vil viktige samfunnsverdier som toleranse, inkludering, 
likestilling og mangfold øke lokalsamfunnenes attraktivitet. Initiativet og 
innsatsen må være tuftet på god involvering og samhandling mellom kommuner, 
næringsliv, lokale lag/foreninger og ressurspersoner. 

Strategiske 
grep

≠ Arbeide mer systematisk og langsiktig med rekruttering 
av arbeidskraft

≠ Utvikle et utdanningstilbud som er mer næringstilpasset 
≠ Skape attraktive og livskraftige lokalsamfunn som preges 

av et mangfoldig arbeids- og samfunnsliv 
≠ Utvikle dagens kommunikasjonstilbud som styrker 

tilgang på arbeidskraft
Resultater ≠ At det er befolkningsvekst i Finnmark

≠ At befolkningen i fylket har en sammensetningen som 
preges av mangfold

≠ At flere innbyggere har relevant utdannelse som 
næringslivet etterspør

≠ At kollektivtilbudet er tilpasset næringslivets behov i 
fylket 
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Hvordan kan Finnmark utvikle langsiktig og helhetlig planlegging?
Det er viktig med en helhetlig og langsiktig planlegging for å sikre nærings- og 
samfunnsutvikling. Dagens offentlige planlegging oppleves tidvis som tung og 
uoversiktlig av næringslivets aktører. Bedriftene etterspør forutsigbare rammer 
og gode beslutningsprosesser. Det vil fordre en mer koordinert regional innsats
for å få til gode ressurseffektive og samfunnsøkonomiske planprosesser. En 
bedre helhet mellom bl.a. næringsutvikling, arealplaner og transportinfrastruktur
blir derfor avgjørende. Samarbeid på tvers av kommunene og bedre samspill 
mellom næringsliv og offentlige myndigheter vil også være viktig.

Kommunene har en sentral rolle når store industriaktører vurderer å etablere 
seg. Det er viktig at kommunene kan samarbeide om å være engasjerte 
vertskommuner for nasjonale og internasjonale bedrifter. Utfordringen består 
ofte i at både kommuner og andre offentlige instanser har begrenset erfaring 
med å møte industriaktørers krav og behov. Den største utfordringen vil derimot 
være å sikre god tilrettelegging for lokale og regionale ringvirkninger. En viktig 
forutsetning er bl.a. at fremtidige ambisjoner også konkretiseres gjennom 
vedtatte reguleringsplaner av aktuelle områder og at planer for nærings- og 
samfunnsutvikling ses i denne sammenheng. Kommunene, fylkeskommunen og 
andre utviklingsaktører må jobbe i spann dersom Finnmark skal bli et attraktivt
etableringssted for industri og samtidig sikre lokal og regional verdiskaping. 

Fylkeskommunen har en rolle i å samkjøre næringsinteresser og 
infrastrukturtiltak. Dette gjelder spesielt i byområder og større 
industrietableringer som omhandler private, kommunale, regionale og statlige 
aktører. Initiativet må samtidig komme fra lokale krefter, og det må stimuleres 
til samarbeid på tvers av kommuner for å skape større bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. Det vil samtidig være viktig at kommunene preges av 
næringsmangfold og levende lokalsamfunn. Dette vil også fordre interkommunalt 
samarbeid og langsiktig helhetlig planlegging.

Mulighetene for vekst og utvikling som er beskrevet i denne RUP’en, tilsier at i 
fremtiden vil det bli stilt større krav til kunnskap og kompetanse hos offentlige 
planmyndigheter. Manglende plankompetanse og kapasitet er en utfordring for 
Finnmark. Behovet for å tenke nytt og samarbeide på tvers av 
kommunegrensene vil bli større i tiden fremover. Økt globalisering, inntog av 
store multinasjonale selskap samt en mer mangfoldig befolkning vil øke 
kompleksiteten. Små lokalsamfunn og tradisjonelle næringer kan bli utfordret 
samtidig som behovet for vekst og større robuste regioner vil også bli krevende. 
Et sterkere engasjement for FoU i kommunene vil bidra til at offentlige 
planmyndigheter blir bedre i stand til å ha mer helhetlige og kunnskapsbaserte 
utviklingsplaner. En mer kunnskapsdrevet næringsutvikling vil styrke arbeidet 
med å få bedre næringsvennlige kommuner.
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RUP’en kan betraktes som en oppfordring til offentlige virksomheter, næringsliv
og etablerte FoU-institusjoner om å gjøre nye grep som bidrar til gode strategier 
og tiltak for å skape Fremtidens Finnmark.

Strategiske 
grep

≠ Samarbeide bedre i Finnmark om å oppnå mer 
forutsigbare og helhetlige nasjonale rammebetingelser

≠ Øke bruken av samfunnsrelevant forskning som grunnlag 
for en mer kunnskapsdrevet nærings- og 
samfunnsutvikling i kommunene

≠ Styrke samarbeidet mellom kommunene om 
kompetanseutvikling, rådgivning og praktisk planlegging

≠ Styrke kommunenes vertskapsrolle overfor større 
internasjonale og nasjonale industriaktører med basis i et 
nært og forpliktende samarbeid kommunene i mellom

≠ Oppnå bedre samkjøring mellom næringsprosjekter og 
transportinfrastruktur 

Resultater ≠ At bedriftene opplever raskere og mer effektive 
planprosesser i næringssaker og industrietablering

≠ At flere kommuner har kapasitet til å arbeide aktivt med 
industri- og næringsutvikling

≠ At gjennomføring av næringsetableringer og 
infrastrukturtiltak samsvarer bedre i tid og finansiering 
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5. Regional oppfølging
Ambisjonene som er beskrevet i Fremtidens Finnmark krever utholdenhet. 
Endringene kommer ikke av seg selv; de forutsetter en målbevisst regional 
oppfølging. Innholdet i RUP’en bygger på hva aktører i Finnmark selv har tenkt 
om fremtiden og hva de mener må gjøres. Nå foreligger RUP’en, og den er en 
spore til å intensivere og forbedre den regionale samhandlingen. 

I tiden som kommer, blir det nødvendig å balansere flere ulike hensyn, inngå 
kompromisser og foreta reelle prioriteringer. Finnmark har behov for å ta et 
sterkere grep om sin egen utvikling, også for å unngå at krefter utenfra 
bestemmer dagsordenen for ressursutnyttelsen og næringsutviklingen. 

Den lange tidshorisonten i veikartene styrker både forutsigbarheten og 
fleksibiliteten i gjennomføringen av strategier og store prosjekter. Veikartene 
er et middel til å sikte høyt, overvåke utviklingen og lære underveis. 
Veikartene skal brukes, og det vil være en felles oppgave å justere dem i lys 
av erfaringer og nye utviklingstrekk.

Den strategiske dialogen om oppfølgingen av veikartene og 
fremtidsutfordringene kan ikke skje i rykk og napp. Dialogen må foregå 
kontinuerlig og på flere arenaer. Fylkeskommunen ønsker å utvide bruken av 
involverende metoder, i tråd med de gode erfaringer fra Foresight Finnmark og 
dialogkonferansen.

Regional planstrategi for Finnmark 2012-2016 viser hvordan ulike hensyn og 
fagområder skal bidra til en helhetlig og langsiktig utvikling i Finnmark. 
Samferdsel og transportbehov blir fulgt opp av Regional Transportplan for 
Finnmark. Regional plan for kompetanse viser strategier for utdanning og 
kompetanseutvikling. Fylkeskommunen har også strategier for kultur, 
folkehelse, internasjonal satsing samt høgere utdanning og forskning for å 
nevne noen.

Det regionale utviklingsprogrammet har hovedfokus på industri- og 
næringsutvikling. Med utgangspunkt i RUP er det enten utviklet eller under 
utarbeidelse følgende bransjespesifikke strategier4:

- Regional vindkraftplan, 2012-2019
- Fiskeri og havbruk, 2015-2019
- Petroleum og energi, 2015-2019
- Landbruk, 2014-2020

Det er det regionale RUP-partnerskapet som skal følge opp målsettinger og 
strategier for Finnmark. Partnerskapet består av representanter for nærings-
og arbeidsliv, kommuner, statlige aktører, FoU-miljøer og offentlige 
virkemiddelaktører i fylket. Det skal bidra til å styrke en samlet innsats for 
utviklingen av fylket og at den regionale dialogen om Fremdtidens Finnmark
holdes levende og skaper engasjement og involvering.
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Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 80/2014 21.08.2014
Kommunestyret 09.10.2014

Søknad om permisjon fra politiske verv - Sandra Lille (AP)

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret avslås søknaden om permisjon fra politiske verv fra Sandra Lille for perioden 
juni 2014 - juni 2015. Det er ikke tilstrekkelig god nok grunn til at Lille ikke kan skjøtte sine 
plikter i sine politiske verv i perioden.  

Saksopplysninger
Sandra Lille (AP) søker i e-post av 20.05.14 om permisjon fra sine politiske verv for perioden 
juni 2014 – juni 2015. Søknaden begrunnes med at hun begynner med utdanning sommeren 
2014 og med avsluttende eksamen i juni 2015. 

Lille har følgende politiske verv inneværende valgperiode:
≠ Fast representant i kommunestyret for AP
≠ Fast medlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret for felleslista AP, 

SV, Fe /Ol og SfP/NSR
≠ 2. varmedlem i takstnemnda
≠ Barnas representant i plansaker 

Jf. kommunelovens § 15-2 kan kommunestyret etter søknad frita, for et kortere tidsrom, den som 
ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

Vurdering
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Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 81/2014 21.08.2014
Kommunestyret 09.10.2014

Suppleringsvalg av lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret foretar suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille slik:

Som ny mannlig lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett velges: 
………………………………………………..

Funksjonstiden er til 31. desember 2016. 

Saksopplysninger
Avdøde Per Magne Lille var valgt som lagrettemedlem/meddommer i Hålogaland lagmannsrett
for inneværende valgperiode. Rådmannen har jf. domstolloven § 76 slettet Lille som 
lagrettemedlem/meddommer og har videre meddelt lagmannretten om slettingen. 

Det er derfor nødvendig å foreta suppleringsvalg etter Lille slik at Tana kommune oppfyller 
lovens krav om to mannlige lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten. 
Funksjonstiden for inneværende periode strekker seg til 31. desember 2016.

Det gjøres oppmerksom på at bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer/meddommere sier at 
personer som er valgt som meddommer i Indre Finnmark tingrett ikke kan velges til 
lagmannsretten. 

Kravene for å bli valgt til lagrettemedlem/meddommer er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og 
består av følgende elementer:
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Domstolloven § 70 - Generelle krav
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

Det presiseres at aldersgrensen for å kunne velges er 21 år, og at det er en øvre aldersgrense på 
70 år. Begge grensene gjelder alder ved valgperiodens start, 1. januar 2013. Dette betyr at de 
som velges må være født etter 31. desember 1942 og før 1. januar 1992.

§ 71 i domstolloven har regler om personer som utelukket til valg på grunn av stilling.

I domstolloven § 72 – Utelukket på grunn av vandal står det: 
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.

Kommunen skal jf. domstolloven § 73 kontrollere at ingen velges i strid med §§70-72. Det vil 
derfor bli gjennomført en vandelskontroll av foreslått lagrettemedlem/meddommer før valget 
endelig foretas i kommunestyret. 

Sammensetning Lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannrett
Funksjonstid 1. januar 2013 – 31. desember 2016

Menn
1 …………………………………………….
2 Åsmund Johansen 

Oversikt over meddommere til Indre Finnmark tingrett - disse kan ikke velges til 
lagmannsretten

Menn 

1 Arne Josvald Sabbasen 11 Tommy Rune Johansen 

2 Stig Herbjørn Torheim 12 Jens Kristian Bønå

3 Markus Heiberg 13 Ánde Trosten

4 Jakob Lanto 14 Erling Mathisen
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5 John Øystein Jelti 15 Frode Dørum

6 Per Ivar Stranden 16 Karl Gustav Myrli

7 Gisle Arne S Pettersen 17 Alf Steinar Børresen

8 Svein Asbjørn Henriksen 18 Jan Svendsen

9 Ole Muosat 19 Håkon Larsen

10 Jan Oskar Dervo 20 Tor Ørjan Store

Vurdering
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 82/2014 21.08.2014
Kommunestyret 09.10.2014

Suppleringsvalg for SV

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille (SV) for resten 
av valgperioden 2011-2015:

1. Som ny nestleder i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR og 
SV velges: ……………………………………

2. Som nytt 3. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret for 
grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR og SV velges: …………………………………….......

3. Som nytt 1. varamedlem i miljø- og landbruks- og utmarksutvalget for grupperingen AP, 
Fe/Ol, SfP/NSR og SV velges: ……………………………………………………

4. Som ny fast representant og personlig vararepresentant for SV i valgnemnda velges: 
a) fast representant  …………………………………………………
b) personlig vara     …………………………………………………

5. Som fast representant til representantskapet i Norasenteret IKS velges: 
……………………………………………………

6. Som 3. vararepresentant til Øst-Finnmark Regionråd (for posisjonen) velges: 
……………………………………………………
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Saksopplysninger
Det er nødvendig å gjøre suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille (SV) for resten av 
valgperioden 2011-2015. Lille hadde følgende politiske verv:

≠ Nestleder i helse- og omsorgsutvalget (for grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR)
≠ 3. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for grupperingen 

AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR)
≠ 1. varamedlem i miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (for grupperingen AP, SV, Fe/Ol 

og SfP/NSR)
≠ Fast representant i valgnemnda for SV (her er det også nødvendig å velge personlig 

vararepresentant)
≠ Fast representant til representantskapet i Norasentert IKS 
≠ 3.vararepresentant til Øst-Finnmark Regionråd (for posisjonen)

Nestleder i helse- og omsorgutvalget
Det følger av kommuneloven § 16-3 at det skal velges nytt medlem (nestleder) i helse- og 
omsorgsutvalget selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme 
gruppen vedkommende tilhørte; AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR. Det følger av kommuneloven § 16-
6 at vedkommende gruppe selv kan utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen.

Fast representant og personlig vararepresentant i valgnemnda
Lille var fast representant i valgnemnda for SV etter opprykk i 2012. Det ble da ikke valgt 
personlig vararepresentant for Lille. Det er derfor her nødvendig å supplere både med fast 
representant og personlig vararepresentant for SV.

Varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret, samt i miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget
Dernest følger det av kommuneloven § 16-5 at det skal velges nye varamedlem dersom det er et 
utilstrekkelig antall varamedlemmer i en gruppe (AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR). Viser det seg at 
denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 

For formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret er det samme person som velges. 

Kommuneloven § 16 3, 5-6 har slik ordlyd:  
3. Dersom det medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre (…) trer endelig ut, velges nytt 
medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den 
uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, (…) et annet folkevalgt 
organ valgt av kommunestyret (…) blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret (…) selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 
utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, 
skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å 
foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet (…) kan delegeres til formannskapet (…). 
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6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på 
den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret (….), som velger vedkommende dersom 
de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 

Fast representant til representantskapet i Norasentert IKS og 3.vararepresentant til Øst-
Finnmark Regionråd (for posisjonen)
Lille var fast representant til representantskapet i Norasenteret IKS og 3. vararepresentant til 
Øst-Finnmark Region råd (fra posisjonen). 

Jf delegasjonsreglementet punkt 3.9 er det formannskapet som innstiller til kommunestyret ved 
suppleringsvalg som gjøres i valgperioden. 

Sammensetninger 

Helse- og omsorgsutvalget 

Fellesliste: AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Per Ivar Stranden, leder – AP 1 Gry Hege Lille – Fe/Ol
2 ……………………………., nestleder 2 Stig Torheim – AP 
3 ……………………………. 3 Marit Bruland Varsi – SV
4 Cecilie Knibestøl Beravara – AP 4 Tom Ivar Utsi – AP

5 Maret Inga Henriksen – AP 
6 Ole Muosát – SfP/NSR

Formannskapet, Administrasjonsutvalget og Valgstyret 

Fellesliste: AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Frank M. Ingilæ, ordfører – AP 1 Ulf Ballo – AP 
2 Hartvik Hansen, varaordfører – Fe/Ol 2 Solbjørg Ravna – SfP/NSR
3 Randi Lille – AP 3 …………………………….
4 Sandra Lille – AP 4 Liz Utsi – AP 

5 Ansgar Aslaksen – Fe/Ol
6 Per Ivar Stranden – AP 

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 

Fellesliste: AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Ulf Ballo, leder – AP 1 ………………………………
2 Ansgar Aslaksen, nestleder – Fe/Ol 2 Per Gunnar Guttorm – Fe/Ol
3 May Britt Tobiassen – SfP/NSR 3 Johanne Daniloff – AP 
4 Torill Klogh – AP 4 Jon Arild Aslaksen – AP

5 Marit Anna Hildonen – Fe/Ol
6 Siri Broch Johansen – SfP/NSR 

Valgnemnda 

Parti/liste Representant Personlig vararepresentant 
SV ………………………… ……………………………

Representanter til Øst-Finnmark Regionråd  
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Representanter Vararepresentanter 
1. Frank M. Ingilæ (ordfører) 1. Hartvik Hansen

2. Solbjørg Ravna
3. ……………………………….

2. Ellen K. Saba
(fra opposisjonen)

1.
2. 

Rebeke Tapio
Einar Johansen

Representanter til styret og representantskapet i Norasenteret IKS

Representantskapet
Representant: ………………………………………
Vararepresentant: Rebeke Tapio

Styret
Representant: Viktoria Nilsen
Personlig vararepresentant: Brynly Ballari

Vurdering
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 83/2014 21.08.2014
Kommunestyret 09.10.2014

Suppleringsvalg etter Trond-Are Anti (SfP/NSR)

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Trond-Are Anti (SfP/NSR) for resten av 
valgperioden 2011-2015:

1. Som nytt fast medlem i helse- og omsorgsutvalget for grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR 
og SV velges: ……………………………………

2. Som personlig vararepresentant for SfP/NSR i valgnemnda velges: 
……………………………………………………

Saksopplysninger
Det er nødvendig å gjøre suppleringsvalg etter Trond-Are Anti for resten av valgperioden 2011-
2015. Anti har 1. august 2014 tiltrådt som kommunalsjef for oppvekt og kan, jf. kommuneloven 
§ 14-1 c), således ikke har politiske verv. Anti var valgt inn til følgende politiske verv:

≠ Fast medlem i helse- og omsorgsutvalget (for grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR)
≠ Personlig vararepresentant i valgnemnda for SfP/NSR

Fast medlem i helse- og omsorgutvalget
Det følger av kommuneloven § 16-3 at det skal velges nytt medlem i helse- og omsorgsutvalget 
selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppen vedkommende 
tilhørte; AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR. Det følger av kommuneloven § 16-6 at vedkommende 
gruppe selv kan utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen.
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Personlig vararepresentant i valgnemnda
Anti var personlig vararepresentant i valgnemnda for Solbjørg Ravna for SfP/NSR. Det er derfor 
her nødvendig å supplere både med  ny personlig vararepresentant for SfP/NSR i valgnemnda..

Kommuneloven § 16 3, 5-6 har slik ordlyd:  
3. Dersom det medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre (…) trer endelig ut, velges nytt 
medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den 
uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, (…) et annet folkevalgt 
organ valgt av kommunestyret (…) blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret (…) selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 
utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, 
skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å 
foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet (…) kan delegeres til formannskapet (…). 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på 
den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret (….), som velger vedkommende dersom 
de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 

I tillegg var Anti 1. vararepresentant i kommunestyret for SfP/NSR. Det følger av valgloven § 
14-2 nr. 2 at valgstyret skal foreta nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom 
(…) ordfører finner dette nødvendig. Nytt valgoppgjør vil foretas i valgstyret første møte i 
august. 

Jf delegasjonsreglementet punkt 3.9 er det formannskapet som innstiller til kommunestyret ved 
suppleringsvalg som gjøres i valgperioden. 

Helse- og omsorgsutvalget 

Fellesliste: AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR
Medlemmer Varamedlemmer
1 Per Ivar Stranden, leder – AP 1 Gry Hege Lille – Fe/Ol
2 ……………………………., nestleder 2 Stig Torheim – AP 
3 ……………………………. 3 Marit Bruland Varsi – SV
4 Cecilie Knibestøl Beravara – AP 4 Tom Ivar Utsi – AP

5 Maret Inga Henriksen – AP 
6 Ole Muosát – SfP/NSR

Valgnemnda 

Parti/liste Representant Personlig vararepresentant
SfP/NSR Solbjørg Ravna ……………………………

Vurdering

����� 



Deanu gielda - Tana kommune ��� ��: 033

��� ��� � � � 	�: 2014/1576-1


� � � ��� 	����: Frode Gundersen

Saksfremlegg
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Formannskapet 84/2014 21.08.2014
Kommunestyret 09.10.2014

Suppleringsvalg av ny leder i overtakstnemnda

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg i overtakstnemnda:

Som ny leder i overtakstnemnda for resten av valgperioden 2011-2015 velges: …………………

Saksopplysninger
Det er nødvendig å gjøre suppleringsvalg av ny leder i overtakstnemnda etter avdøde Inge Fred 
Dervo for resten av valgperioden 2011-2015. 

Valg av overtakstnemnd ble foretatt i kommunestyret 15.12.2011 og siden supplert med ny 
nestleder i kommunestyret 20.06.2013. 

Sammensetning overtakstnemnda:

Medlemmer Varamedlemmer
1.  ………………………….. , leder 1. Birger Dervo
2. Jon Arild Aslaksen, nestleder 2. Norvald Aslaksen
3. Ellen K. Saba 3. Randi Lille 

Det følger av kommuneloven § 16-4 at Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av 
organet, skal det velges ny leder.

Vurdering
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 85/2014 21.08.2014
Kommunestyret 09.10.2014

Suppleringsvalg kommunal Heimevernsnemnd

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg i kommunal Heimevernsnemnd:

Som fast medlem i kommunal Heimevernsnemnd velges: ……………………………………..

Funksjonstiden er til 31.12.2015. 

Saksopplysninger
Kommunen er gjort kjent med at fast medlem i kommunal Heimevernsnemnd, Åsmund Magga 
(tidligere Nilsen), har flyttet og således ikke lengre er folkeregistrert i kommunen. Det er derfor 
nødvendig å gjøre suppleringsvalg av nytt medlem i nemnda.

Valg av kommunal Heimevernsnemnd ble foretatt i kommunestyret 15.12.2011 med slik 
sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer
1. ……………………………. 1. Johan Georg Dikkanen
2. Gry Hege Lille 2. Ellen K. Saba

3. Per Ivar Stranden

Det stilles ikke krav om at medlemmene er kommunestyrerepresentanter. Den kommunale 
heimvernsnemnda er en del av Heimevernets organisasjon, og at kommunestyrets ansvar er 
knyttet opp til valget/oppnevningen av to av representantene.  

I forskrift til Lov om Heimevernsnemnd het det bl.a:
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Pkt 22. I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende 
myndighet. I en kommune skal det opprettes flere slike nemnder når kommunestyret vedtar dette 
etter anmodning fra distriktssjefen. 
23. Medlemmer
a) Nemnda skal ha som medlemmer:

- to medlemmer oppnevnt av kommunestyret 
- ett medlem fra den lokale politimyndighet.

Nemndas viktigste oppgaver er å vurdere personell som søker seg inn, eller overføres til 
Heimevernet. I tillegg skal nemnda vurdere henvendelser fra områdesjefen og områdeutvalget 
der det er gitt et begrunnet ønske om å fjerne personell fra heimevernet. Årsaken til disse 
påleggene er også å finne i Heimevernsloven, der alt personell er pålagt å oppbevare sitt utstyr, 
våen og ammunisjon hjemme. 

De kommunevalgte-/oppnevnte representantene forventes å ha god kjennskap til sosiale forhold 
i kommunen. 

Vurdering
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Formannskapet 86/2014 21.08.2014

Referatsaker/Orienteringer - FSK 210814

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møte bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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