
 

Deanu gielda - Tana kommune 
 

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus 
Dato: 30.05.2017 
Tidspunkt: 08:30 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
HOOK-møte starter med et program med Veilederkorpset fra kl. 08:30. 
 
Tid Tema Ansvarlig Informasjonsgrunnlag 
08.30 Velkommen- presentasjon Tana-repr.  
08.40 
 

Hva er god skoleutvikling? 
Hva er statens føringer vedrørende 
skoleutvikling? 

Vk 17 - Stort.meld. 21 (2016-
17) m.v.  
- Kollektiv kapasitet  
- PPTs kvalitetskriteria 

09.15 Presentasjon av skolenes funn i Ståstedsanalysen 
våren 2017 (5 min pr skole) 

Rektorene Ståstedsanalysens tre 
stadier 

09.40 Pause   
09.50 Rolleavklaring  

(politisk skoleeier, adm.skoleeier / 
virksomhetsleder, skoleleder 

Vk 17 Formelle mandater 

10.00 Hvordan kan politikerne støtte Tanaskolene i 
deres utviklingsarbeid? 

Politikerne Prosess: Individuelt – 
gruppe – plenum (IGP)  
(Vk 17 tilrettelegger 

10.30 Veilederkorpset – hva kan vi hjelpe kommunen 
med – og hvordan? 

Vk 17 - Avtale om veiledning  
(kommunen – Udir) 

10.45 Veien videre - Drøfting Plenum  
11.00 Lunsj   
 
 
-------- 
 
 
Orientering om felles barnevern 
Barnevernsleder Olaf Trosten møter HOOK kl. 12.15 – 13:30 for å orientere om status for felles 
barnevern.  
 
-------   
 
 
Følgende saker ettersendes: 
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PS 37/2017 Tospråklighetsmidler - Tana hjemmetjenester 
PS 38/2017 Tospråklighetsmidler - Diddi mánáidgardi 
PS 39/2017 Tospråklighetsmidler - Deanu sámeskuvla - 

språkarbeider 
PS 40/2017 Tospråklighetsmidler - Deanu sámeskuvla - Mat som 

språkarena 
PS 41/2017 Tospråklighetsmidler - Sirma IL 
PS 42/2017 Tospråklighetsmidler - Deanu Searat 
PS 43/2017 Tospråklighetsmidler - Tanabru skole 
PS 44/2017 Tospråklighetsmidler - Boftsa oppvektsenter 
PS 45/2017 Tospråklighetsmidler - Giellavealgu barnhage 
PS 46/2017 Tospråklighetsmidler 2017 - Deanu instituhtta 
 
 
 
 
 
 
Tana 23. mai 2017 
 
 
Elisabeth Erke (sign.) 
Leder  
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 21/2017 Godkjenning av innkalling   
PS 22/2017 Godkjenning av saksliste   
PS 23/2017 Godkjenning av protokoll fra 03.03.2017   
PS 24/2017 Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig i Tana kommune 
  

PS 25/2017 Kriseteamplan og håndbok for kriseteamarbeid i Tana 
kommune 

 F02 

PS 26/2017 Organisering av tilflyttertjenesten  034 
PS 27/2017 Endring av vedtatt adressenavn, oppdeling av 

adresseparsell og nytt adressenavn 
 L32 

PS 28/2017 Fastsetting av skrivemåten til 6 adressenavn i Tana 
kommune 

 L32 

PS 29/2017 Valg av adressenavn til 1 eksisterende og 2 framtidige 
veier i Skiippagurra og Sieddá/Seida 

 L32 

PS 30/2017 Skrivemåten av 5 eksisterende veinavn i Tana 
kommune 

 L32 

PS 31/2017 Adressenavn til spredt bebyggelse på fjellet i Tana 
kommune: Reising av navnesak 

 L32 

PS 32/2017 Prosjekt - frivillig innsats og aktivitetsplikt - Tana 
frivilligsentral 

 F08 

PS 33/2017 Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - 
Folkeakademiet 

 223 

PS 34/2017 Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - 
Tana Pensjonistforening 

 223 

PS 35/2017 Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - 
Sabine Prabucki 

 223 

PS 36/2017 Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - 
Christian Stejskal 

 223 

PS 37/2017 Tospråklighetsmidler - Tana hjemmetjenester   
PS 38/2017 Tospråklighetsmidler - Diddi mánáidgardi   
PS 39/2017 Tospråklighetsmidler - Deanu sámeskuvla - 

språkarbeider 
  

PS 40/2017 Tospråklighetsmidler - Deanu sámeskuvla - Mat som 
språkarena 

  

PS 41/2017 Tospråklighetsmidler - Sirma IL   
PS 42/2017 Tospråklighetsmidler - Deanu Searat   
PS 43/2017 Tospråklighetsmidler - Tanabru skole   
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PS 44/2017 Tospråklighetsmidler - Boftsa oppvektsenter   
PS 45/2017 Tospråklighetsmidler - Giellavealgu barnhage   
PS 46/2017 Tospråklighetsmidler 2017 - Deanu instituhtta   
PS 47/2017 Referatsaker/Orienteringer HOOK 300517  033 
RS 37/2017 Stedsnavnskilt og veinavnskilt langs 

hovedveistrekningene i Tana kommune: Skiltplan 
 L32 

RS 38/2017 Svar på søknad om støtte til feltarbeid på 
Laksefjordvidda 

 223 

RS 39/2017 Forskrift om kompetansekrav for leger i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 430 

RS 40/2017 Høringssvar fra NAV Finnmark - forslag til fremtidig 
regional struktur i Arbeids og tjenestelinjen i NAV 

 X60 

RS 41/2017 Svar på søknad om tilskudd - Bygdelags aktiviteter - 
Rustefjelbma og Boftsa bygdelag 

 223 

RS 42/2017 Diehtojuohkin - Sirpmá ja Ohcejoga skuvllaid 
ovttasbargu áššin Sámi parlamentaralas ráđis 

  

RS 43/2017 Høring, forslag om endringer i barnehageloven – 
språkkrav 

 A11 

RS 44/2017 Referat fra møtet "store bemanningsproblematikken i 
skole" 27.03.2017 kl. 1300 på kommunestyrersalen 

 A20 

RS 45/2017 Svar på søknad om midler til åpningsarrangement  223 
RS 46/2017 Omsetningsoppgave for alkohol 2016  221 
RS 47/2017 Omsetningsoppgave for alkohol 2016  221 
RS 48/2017 Avvikslogg helse - PLO  februar  - april 2017  G73 
RS 49/2017 Avvikslogg i skole og barnehage for perioden 

23.01.2017-23.02.2017 
X A10 

RS 50/2017 Avvikslogg i skole og barnehage for perioden 
27.02.2017-19.05.2017 

X A10 
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PS 21/2017 Godkjenning av innkalling

PS 22/2017 Godkjenning av saksliste

PS 23/2017 Godkjenning av protokoll fra 03.03.2017



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2016/1995-0 

Saksbehandler:  Anu Saari 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 24/2017 30.05.2017 

 

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig i Tana kommune 

 
Vedlegg 
1 Utkast til forskrift om tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester 
i Tana kommune 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
HOOK vedtar utkast til Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune, og sender denne på høring til 
Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede, samt at den legges ut på åpen høring på kommunen 
sin nettsider. Høringsfrist settes til 01.08.2017. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Stortinget vedtok 13. juni 2016 lovendring i pasient - og brukerrettighetsloven og helse - og 
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.  Bakgrunnen for forskriftet er lovendringer i 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a 
første ledd om rett til opphold i sykehjem. 
 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e.Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er 
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det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- 
og omsorgstjenester. 

[Pasient eller bruker som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold 
i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men som 
oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold etter helse- og omsorgstjenesteloven § 
3-2 a andre ledd, har rett til vedtak om dette.] 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a.Kommunens ansvar for tilbud om opphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste 
tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester. 

 
Lovendringen sidestiller «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» 
Lovendringen innebærer blant annet en plikt for kommunen til å utarbeide en lokal forskrift om 
kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester. Forskriftet skal også omfatte personer som vil være best tjent med 
langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo 
hjemme i påvente av langtidsopphold. forskriftet skal videre regulere hvordan kommunen skal 
følge opp personer som venter på langtidsopphold.   
 
Lovendringene er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder retten 
til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 
Lovendringen gjør det klart at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom det etter en 
helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og 
brukeren nødvendige for forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
 
Kommunen er etter lovendringen forpliktet til å fastsette i forskrift kriterier for tildeling av 
langtidsopphold i sykehjem. Hensikten med slike kriterier er å bidra til en bedre forutsigbarhet 
og med åpenhet rundt tildelingsprosessen. forskriftet skal regulere at søkere til langtidsopphold i 
sykehjem har rett til å få et vedtak om å stå på kommunens observasjonsliste/venteliste. Dette 
gjelder de pasienter og brukere som tilfredsstiller kommunens kriterier for langtidsopphold, men 
som med forsvarlig hjelp kan vente på en langtidsplass. Kommunens forskrift skal også 
inneholde bestemmelser om hvordan kommunen sikrer forsvarlig oppfølging av de som står på 
observasjonsliste/venteliste. 
 
Kommunen har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstjenester. De må etter 
lovendringen være tydelige overfor egne innbyggere på hvilke tjenester som pasienter og 
brukere kan forvente i egen kommune. Retten til vedtak skal gi trygghet for at vedkommende 
sitt behov er sett og at et tilbud om sykehjemsplass er der når behovet oppstår. 
 
Tana kommune har utarbeidet et forslag til lokal forskrift som legges ut til offentlig høring. 
Høringsnotat med forslag til forskrift legges ut på kommunens nettsider. 
Alle som ønsker kan komme med høringsinnspill. 
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Vurdering 
 
De nye bestemmelsene i helse og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for kommunene å 
utarbeide og vedta en lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.  
 
Utarbeidelse av lokal forskrift for Tana kommune har tatt utgangspunkt i utkast som er 
utarbeidet av Omsorgsjuss AS, etter kommunen sin deltakelse på fagforum om de nye 
bestemmelser i regi av Omsorgsjuss as. De nye bestemmelser og utkastet til forskrift er også 
drøftet i fylkesmannens ledernettverk for helse- og omsorgsledere i Finnmark høsten 2016. 
Utkastet ansees med dette utgangspunktet å være kvalitetssikret til å ivareta de nye lovkrav, 
samtidig som den er tilpasset lokale forhold i Tana.  
 
Etter at forskrift er vedtatt må kommunens tildelingskriterier for langtidsopphold eller 
tilsvarende bolig revideres i henhold til kriterier i forskriften. Tilsvarende må kommunens 
rutiner for saksbehandling av søknader om slikt tilbud revideres, slik at krav til saksbehandling 
og etablering av observasjonsliste samt formkrav til skriftlig vedtak ivaretas.  
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Utkast til forskrift  
om tildeling av 

langtidsopphold i 
sykehjem eller 

tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester i   
Tana kommune  
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Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester, kriterier og observasjonslister for Tana 
kommune 
 

Hjemmel:  
Fastsatt av Tana kommune ved kommunestyret (dato) med hjemmel i lov 24. juni 

2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2-a, andre ledd, jf. lov av 2. 
juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 e.  

 
Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bedre rettsstillingen for pasienter og brukere med 
omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til helse- og omsorgstjenester fra kommunen.  

 
Forskriften skal tydeliggjøre hvilke kriterier Tana kommune legger til grunn for tildeling 

av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester.  

 

Tana Sykehjem
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Forskriften skal videre tydeliggjøre hvordan Tana kommune skal følge opp personer 
som står på observasjonsliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

 
§ 2 Lovgrunnlag for tildeling av bo- og tjenestetilbud 
 
 Hjemmel for tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i sykehjem er lov 2. juli 
1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a annet ledd og § 2-1 e første ledd, jf. lov 24. 
juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd, § 3-2 første ledd 
nr. 6 bokstav c og § 3-2 a første ledd.  
 
Hjemmel for tildeling av disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester er lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 e første ledd, jf. lov 24. 
juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd og § 3-2 a første 
ledd.  
 

Hjemmel for tildeling av helse- og omsorgstjenester i bolig som nevnt i første setning er lov 
2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a annet ledd, evt. også § 2-1 d, jf. lov 
24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd, jf. § 3-2 første 
ledd nr. 6 bokstav a og b, og/eller § 3-2 første ledd nr. 5, evt. også § 3-8. 

 
 

 
§ 3 Definisjoner  
Sykehjem: 
Med sykehjem menes helseinstitusjon som faller inn under forskrift 16. desember 2011 nr. 
1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d og e og § 2. 
Omsorgsinstitusjoner med langtidsopphold for personer som har omfattende behov for helse- 
og omsorgstjenester etter forskriften § 1 a til c er ikke helseinstitusjoner etter § 2, og vil 
derfor ikke falle inn under begrepet sykehjem i denne forskriften.  
I Tana kommune defineres Tana sykeavdeling som sykehjem. Rådmannen har i tillegg 
fullmakt til å omdefinere en eller flere leiligheter i ringveien omsorgssenter fra omsorgsbolig 
til sykehjemsplass. Fullmakten gjelder også å omdefinere tilbake til omsorgsbolig ( PS 4 / 
2015 HOOK, PS 75/2015 KST ).  
Med langtidsopphold menes opphold i sykehjem på ubestemt tid.  

 
Tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester:  

a) Der beboernes tjenestebehov vanligvis er så stort at det er sammenlignbart med 
tjenestebehovet som beboere i sykehjem har, 

b) Der det er mulig å gi døgnkontinuerlige tjenester, 
c) Der det er mulig å føre tilsyn med pasientene eller brukerne tilsvarende som i 

sykehjem, 
d) Der det er mulig å motta tjenester fra helse- og omsorgspersonell med kompetanse 

tilsvarende som personellet vanligvis har i sykehjem, 
e) Der muligheten for å tilkalle hjelp og responstida før personellet kan komme til 

boligen er tilsvarende som i sykehjem, og  
f) Som kommunen tildeler disposisjonsrett til. 
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I Tana kommune defineres kommunale omsorgsboliger som særlig tilrettelagde boliger for 
heldøgns tjenester.  

Tildelingsteamet:  

Tildelingsteamet er en administrativt nedsatt gruppe med administrative fullmakter, og fatter 
vedtak på vegne av rådmannen.  
Tilsynslegen har rådgivende rolle i tildelingsteamet.  
Tjenester som innbefatter tildeling av institusjonsplass eller omsorgsbolig, eller tildeling av 
andre type omfattende tjenester fra pleie og omsorg avklares i tildelingsteamet. 
I tillegg skal tildelingsteamet også vurdere og avgjøre alle tjenestetilbud som har økonomiske 
konsekvenser, utover det som allerede er budsjettert. Dette kan være for eksempel aktivering 
av lindrende gruppe og/eller andre tjenester som medfører bruk av ekstraressurser. 
Tildelingsteamet fatter skriftlige individuelle vedtak i alle tjenester og opphold som blir 
vedtatt eller avslått.  
 
IPLOS: 

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk  

§ 4 Virkeområde og personkrets 
Forskriften gjelder for pasienter og brukere som bor eller oppholder seg i Tana 

kommune, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 § 3-1 første ledd. Forskriften gjelder i tillegg for 
pasienter og brukere som har konkrete planer om å flytte til kommunen og har så omfattende 
tjenestebehov at det er nødvendig at bo- og tjenestetilbudet er avklart i forkant for at de skal 
kunne flytte ( jf. rundskriv 1-43/99 Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt 
pleietrengende ved flytting mellom kommuner). 

Tana kommune disponerer til enhver tid et visst antall plasser som er beregnet for 
langtidsopphold i sykehjem og boliger der det vanligvis gis et tjenestetilbud som er 
tilsvarende som det som gis i sykehjem, jf. definisjonene i denne forskriften § 3. Denne 
forskriften gjelder for tildeling av disse plassene og boligene. Hvor mange langtidsplasser i 
sykehjem og tilsvarende boliger kommunen disponerer over til enhver tid skal framgå av 
kommunens internkontrollsystem.  

 
I tillegg disponerer kommunen også ulike typer korttidsplasser i sykehjem og andre 

boliger som er tiltenkt personer med behov for helse- og omsorgstjenester.  
 
Kommunen har plikt til å yte forsvarlige og behovsdekkende helse- og omsorgstjenester 

uavhengig av pasientens eller brukerens bosituasjon.  
 
Kommunen kan etter en konkret og individuell vurdering, gi tilsvarende tjenester som 

vanligvis gis i sykehjem i pasientens eller brukerens eget, opprinnelige hjem. 
 

§ 5 Ansvar og myndighet 
Enkeltvedtak om tildeling av langtids- eller korttidsopphold i institusjon som nevnt i 

forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav 
a til d, helse- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 63 
om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a annet ledd, § 2-1 e første ledd og § 2-1 d, jf. lov 24. 
juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd, § 3-2 første 
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ledd nr. 6, evt. også § 3-2 første ledd nr. 5, § 3-2 a første ledd, § 3-6 og § 3-8 fattes av Tana 
kommune ved Tildelingsteamet.  

 
Enkeltvedtak om tildeling av disposisjonsrett til bolig som nevnt i denne forskriften § 3 

tredje ledd fattes av Tana kommune ved Tildelingsteamet. 
 
 Tildelingsteamet har gjennom enkeltvedtak om bo- og/eller tjenestetilbud 

instruksjonsmyndighet over tjenesteutførende organisasjonsledd, herunder sykehjem. 
Instruksjonsmyndigheten gjelder ikke døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, jf. forskrift 16. 
desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav e. 

 
 
Kapittel 2. Kriterier for tildeling  
 
§ 6 Kriterier som skal inngå i vurderingen av tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og mulighet til å få stå på 
observasjonsliste til slikt bo- og tjenestetilbud 

Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er 
det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- 
og omsorgstjenester. 

  
Om pasient eller bruker får tildelt langtidsopphold i sykehjem eller disposisjonsrett til 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, og hva slags bo- og tjenestetilbud 
som i så fall blir tildelt, beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende kriterier 
inngår: 

 
a) Hvilken type helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og 

varig behovet for helse- og omsorgstjenester er, 
b) Om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet 

eller med korte mellomrom, 
c) Om pasienten eller brukeren har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten 

er, 
d) Pasientens eller brukerens evne til selv å tilkalle hjelp ved behov, 
e) Om pasienten eller brukeren uten endring av bosituasjonen risikerer å komme til 

skade eller å få sin helsetilstand eller funksjonsevne forverret, 
f) Om flytting kan virke skadeforebyggende eller bidra til at vedkommende får mulighet 

for å forbedre sin helsetilstand eller funksjonsevne,  
g) Om alternativer til bo- og tjenestetilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig er prøvd ut 

eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig/forsvarlig, herunder helse- og 
omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, korttidsopphold i sykehjem, opphold i 
omsorgsinstitusjon, jf. forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og 
omsorgsinstitusjon § 1 bokstav a – c, (hverdags)rehabiliteringstiltak, forebyggende 
tjenester, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler og tekniske 
løsninger/velferdsteknologi,  

h) I hvilken grad pasienten eller brukeren mottar frivillig bistand fra private 
omsorgsyterer,  

i) Hensynet til personer pasienten eller brukeren bor sammen med, herunder om 
avlastningstiltak er forsøkt eller vurdert, 
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j) Om pasienten eller brukeren er til fare for andre eller det er fare for materielle skader, 
og 

k) Om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der. 
 

I tillegg til disse kriteriene har Tana kommune egne tildelingskriterier for hver 
omsorgsnivå, Tildelingskriterier for pleie og omsorg i Tana kommune, vedtatt av HOU 12/ 
2013.   

 
For å få plass i spesialavdeling er det et vilkår at pasienten eller brukeren er i 

målgruppen for det aktuelle bo- og tjenestetilbudet. For å få plass i skjermet enhet for 
personer med demens, jf. forskrift 14. november 1988 nr. 932, sykehjemsforskriften, §§ 2-1 
bokstav e og 4-7, skal en demensdiagnose være stilt. 

 
Avgjørende for om pasient eller bruker umiddelbart får langtidsopphold i sykehjem eller 

disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester eller om 
vedkommende får enkeltvedtak om få stå på observasjonsliste til slikt bo- og tjenestetilbud er 
følgende: 

 
a) Om det er ledig kapasitet i det aktuelle bo- og tjenestetilbudet og 
b) Hvor mye det haster for pasienten eller brukeren å få et annet bo- og tjenestetilbud 

enn vedkommende har i dag. 

§ 7 Kriterier knyttet til pasientens eller brukerens ønsker  
For at saken skal være tilstrekkelig utredet, må det være gjennomført et møte e.l. med 

pasienten eller brukeren og/eller partsrepresentanten med følgende formål: 
 
a) Å kartlegge pasienten eller brukerens behov for helse- og omsorgstjenester, sosial 

kontakt og opplevd trygghet 
b) Å få vurdert pasientens eller brukerens samtykkekompetanse,  
c) Å få samtykke fra pasienten eller brukeren til å innhente ytterligere opplysninger som 

er nødvendige for saksutredningen fra andre, 
d) Å gi pasienten eller brukeren den informasjon om kommunens tjenester og den 

veiledning som trengs for at vedkommende skal kunne ivareta sine interesser i saken, 
herunder informasjon om betaling m.m., jf. denne forskriften § 11 tredje ledd, og 

e) Å få klarhet i hvilke ønsker pasienten eller brukeren har etter at tilstrekkelig 
informasjon er gitt, herunder om det er pasienten eller brukeren selv eller 
partsrepresentanten som har gitt uttrykk for disse ønskene. 
 

Pasienten eller brukeren har rett til å velge å la være å ta imot tilbud om langtidsplass i 
sykehjem, med mindre vilkårene i lov 2. juli 1999 nr. 63 kapittel 4A er oppfylt, og til å la 
være å ta imot tilbud om å få disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester. Pasienten eller brukeren mister ikke retten til å stå på observasjonsliste 
ved å takke nei til et tilbud som blir gitt av kommunen.  

 
§ 8 Kriterier knyttet til saksutredningen 

For at en sak som gjelder tildeling eller avslag på langtidsopphold i sykehjem eller 
disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester skal anses som 
tilstrekkelig opplyst, må alle relevante forhold være utredet, herunder: 

 
a) Opplysninger om forhold som er nevnt i denne forskriften § 6 første til fjerde ledd,  
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b) Opplysninger fra møte e.l. med pasienten eller brukeren og/eller vedkommende sin 
partsrepresentant, jf. denne forskriften § 7,  

c) Funn fra kommunens egen kartlegging, herunder IPLOS-kartlegging, og eventuelle 
resultater fra vurderingsopphold i sykehjem,  

d) Opplysninger fra spesialisthelsetjenesten, fastlegen, private tilbydere av helse- og 
omsorgstjenester og/eller annet helsepersonell, herunder om diagnose, prognose, 
medisinsk, ernæringsmessig eller annen utredning og behandling og hjelpebehov, 
eller fra andre deler av den offentlige forvaltningen, og 

e) Andre opplysninger. 
 

Dersom saken ikke er tilstrekkelig utredet til at det kan fattes enkeltvedtak om tildeling 
av langtidsopphold eller disposisjonsrett til tilsvarende bolig, må saken utredes videre inntil 
det foreligger et forsvarlig beslutningsgrunnlag. I forbindelse med saksutredningen kan det 
fattes enkeltvedtak om vurderingsopphold i sykehjem eller i tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester.  

 
 

 

Kapittel 3 Rett til enkeltvedtak og oppfølging av pasienter eller brukere på 
observasjonsliste 
 
§ 9 Rett til enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester  

Pasient eller bruker som i enkeltvedtak får tildelt opphold i institusjon har rett til at 
enkeltvedtaket også omfatter de helse- og omsorgstjenestene som skal gis under oppholdet. 
Pasient eller bruker som får tildelt disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester har rett til enkeltvedtak om de helse- og omsorgstjenestene som skal gis 
etter de reglene som er nevnt i denne forskriften § 2 annet ledd. 

 
Det skal fattes nytt enkeltvedtak ved vesentlige endringer i innholdet eller omfanget av 

de helse- og omsorgstjenestene som gis i institusjon. Det skal videre fattes nytt enkeltvedtak 
ved flytting av pasient eller bruker mellom ulike institusjoner, avdelinger eller tilsvarende 
boliger.  

 
§ 10 Oppfølging av pasienter eller brukere på observasjonsliste 

Pasienter eller brukere som kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vil få enkeltvedtak med 
avslag på slikt botilbud. Pasienter eller brukere som etter en konkret og individuell vurdering 
i medhold av reglene i denne forskriften kapittel 2 bør få langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vil få enkeltvedtak om å få stå på 
observasjonsliste for ønsket botilbud, og om de helse- og omsorgstjenestene som skal gis 
inntil det kan gis et slikt botilbud. De helse- og omsorgstjenestene som gis i ventetida, skal til 
enhver tid være forsvarlige og behovsdekkende. 

 
Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre 

nødvendige tjenester for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden.  
Dette kan for eksempel være  

 Økt hjemmesykepleie  
 Hjemmehjelp  
 Dagsenter  
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 Støttekontakt 
 Korttidsopphold  
 Utprøving av velferdsteknologi 
Andre tjenester i omsorgstrappen 
 
Tildelingsteamet skal til enhver tid følge med på behovsutviklingen hos de pasientene 

og brukerne som står på observasjonslista, og skal sørge for at det umiddelbart gis 
langtidsopphold i sykehjem eller disposisjonsrett til tilsvarende bolig dersom det oppstår en 
situasjon der det haster for den enkelte pasient eller bruker å få et slikt botilbud. Ut over 
hastesakene tildeles slike botilbud til den av pasientene eller brukerne som antas å ha størst 
behov for det botilbudet som har blitt ledig. Pasient eller bruker som har fått enkeltvedtak om 
å få stå på observasjonsliste, må derfor påregne at pasienter eller brukere med mer 
presserende eller større behov prioriteres foran dem, og det gjelder ingen tidsfrist for når et 
botilbud som nevnt ovenfor senest skal tilbys.  

 
Pasienter eller brukere som står på observasjonsliste, har på forespørsel rett til 

informasjon om hvor lang tid de må påregne å vente ved å henvende seg til Tildelingsteamet 
i Tana kommune 

 
 
Kapittel 4. Søknad, betaling, klage og ikrafttredelse  
 
§ 11. Søknad og vedtak:  
Pasient søker selv om tjenester. Dersom man selv ikke er i stand til å søke, kan nærmeste 
pårørende, verge eller fullmektig søke. 
 
Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering 
av individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. Søknadsskjema finnes 
elektronisk på kommunens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til de enkelte 
virksomheter. Søknad sendes til kommunen (Rådhusveien 24, 9845 Tana), som behandler og 
vurderer søknad og søkerens behov for tjenester ut fra tildelingskriteriene i kommunen for 
den enkelte tjeneste.  
 
 
§ 12 Betaling for bo- og tjenestetilbud 

Betalingssatser for helse- og omsorgstjenester oppdateres årlig og finnes på Tana 
kommune sin hjemmeside. 

 
Egenbetalingen for helse- og omsorgstjenester i sykehjem følger reglene i forskrift 16. 

desember 2011 nr. 1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i 
institusjon.  

 
Betaling for tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester framgår av 

kontrakten som inngås om det aktuelle botilbudet. Det samme gjelder øvrige 
abonnementstjenester som kommunen yter i disse boligene. Egenbetalingen for helse- og 
omsorgstjenester i slikt botilbud følger reglene i forskrift 16. desember 2011 nr. 1349 om 
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.  

 
Den enkelte pasient eller bruker har som et ledd i den informasjonen som skal gis etter 

denne forskriften § 7 første ledd bokstav c rett til å få et grovt overslag over hva det vil koste 
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å motta bo- og tjenestetilbud i sykehjem, bo- og tjenestetilbud i tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester og helse- og omsorgstjenester i sitt opprinnelige hjem. 

 
§ 13 Klage  

Ved klage på enkeltvedtak om langtidsopphold i sykehjem eller om å få stå på 
observasjonsliste til langtidsopphold i sykehjem og om helse- og omsorgstjenester i eller 
utenfor sykehjem gjelder bestemmelsene i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient og 
brukerrettigheter kapittel 7. Helsedirektoratet er overordnet forvaltningsorgan med adgang til 
å omgjøre vedtak uten klage, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker § 35. 

 
Ved klage på enkeltvedtak om tildeling av disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester eller om å få stå på observasjonsliste til slik bolig, gjelder 
reglene om klage i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28. 
 
§ 14 Ikrafttredelse og revidering av forskriften 
 
Denne forskriften trer i kraft (dato).  

 
Forskriften skal gjennomgås og ved behov revideres når nasjonale kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem og disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns omsorg er vedtatt. Ved motstrid vil den nasjonale forskriften gå foran denne 
forskriften.  
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Kriseteamplan og håndbok for kriseteamarbeid i Tana kommune 

 
Vedlegg 
1 Plan for psykososialt kriseteam 2017-2020 for 

Tana kommune 
2 Håndbok for kriseteamsarbeid i Tana kommune 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
HOOK vedtar Plan for psykososialt kriseteam 2017-2020 for Tana kommune. Planen skal 
rulleres i 2020. Leder for den tjenesten som har ansvar for kriseteamet har ansvar for at 
planprosessen igangsettes. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er ikke et lovgrunnlag som pålegger kommunene å opprette kriseteam. Det kommer av at 
staten respekterer kommunenes frihet til selv å organisere sitt oppfølgingsansvar ved kriser og 
katastrofer. Det er imidlertid et lovgrunnlag for å pålegge kommunene en beredskapsplikt og å 
opprette beredskapsplan, jfr. §§ 14 og 15 i Lov og kommunal beredskap, samt 
Helseberedskapslovens §§ 1-1, 1-3 og 2-2. Det å ha funksjonelle kriseteam er en hensiktsmessig 
måte å ha en beredskap på og de fleste kommuner har opprettet egne kriseteam eller 
interkommunale kriseteam. I helse- og omsorgstjenestelovens § 4-1 stiller det krav om at helse- 
og omsorgstjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, paragrafene 1-1, 1-2 og 3-1 sier 
også noe om det kommunale ansvaret for å tilby forsvarlige helsetjenester. Kriseteam vil sikre 
forsvarlighet i forhold til å gi helse- og omsorgstjenester til mennesker som er rammet av kriser. 
Helsedirektoratet har utgitt en Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer 
(IS-1810). I kap. 1.3.5 Psykososiale kriseteam står det:  
Kommunen bør etablere psykososiale kriseteam for å kunne yte tilfredsstillende psykososial 
omsorg og støtte ved kriser, ulykker og katastrofer.  
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Veilederen er en rådgivning til kommunene om hvordan de kan organisere den beredskapen de 
er pålagt å ha.  
Tana kommune har tillagt ansvaret for drift og ledelse av kriseteamet til avdeling for 
hjelpetjenester, rus- og psykisk helsetjeneste. Kriseteamet har eksistert siden begynnelsen av 
2000-tallet og har opparbeidet rutiner og erfaringer som er nyttige for de krevende oppgavene 
kriseteamet må møte. Det har i tidens løp blitt utarbeidet skriftlige rutiner og retningslinjer, men 
det har manglet en helhetlig plan for kriseteamet. Det å ha en plan for kriseteamet vil gjøre det 
lettere å organisere kriseteamets funksjon og oppgaver, den gir føringer for hvordan kriseteams 
arbeid skal prioriteres og gir et mandat for kriseteamet.  
Det er utarbeidet en intern håndbok for kriseteamet som er et oppslagsverk for kriseteamets 
medlemmer. Håndboken vil hele tiden bli oppdatert og skal ikke vedtas politisk, men det er greit 
å vite at håndboken finnes og at den er tilgjengelig for alle medlemmer i kriseteamet. I 
håndboken finnes rutiner og retningslinjer for kriseteamets arbeid, samt beskrivelse av hvordan 
kriseteamet skal aktiveres. 
Psykososialt kriseteam er en del av kommunens beredskapsplan. 
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Plan for  
psykososialt kriseteam 
Tana kommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tana kommune, avdeling for hjelpetjenester, mai 2017 

Planen er utarbeidet av kriseteamsleder med bistand fra kommunepsykolog og kriseteamets 
medlemmer  
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1.0 Innledning. Definisjon av krise 
 

Tana kommune har et ansvar for å ha en planlagt psykososial akuttberedskap i utvidet perspektiv av 
mulige hendelser og forhold. Dette behovet sikres gjennom kommunale kriseteam. Dette 
dokumentet er kommunens overordnede plan for det psykososiale arbeidet. I tillegg vises det til 
Håndbok for kriseteamarbeid i Tana kommune (vedlegg). 

En definisjon av krise eller krisesituasjon forstås som dramatiske fordi de kan være potensielt 
traumatiserende hendelser. Dette kan være: 

 Ulykker og traumaer som kan ramme menneskers liv og helse. 
 Eksempelvis trafikkulykke, barnedødsfall, spedbarns død, selvmord, voldtekt, ran, 

brann og savnede personer.  
 Katastrofer som er av større omfang der mange mennesker rammes samtidig. Denne typen 

kriser kan ofte overskride de tilgjengelige hjelperessursene som finnes i nærområde.  
 Eksempelvis industriulykker, terror, naturkatastrofer, massedrap. 

De overnevnte krisekategorier kan utgjøre en trussel og svekke viktige dagligdagse funksjoner og 
verdier. 

 Uforutsigbarhet, uoversiktlig, opplevelse av mangel på kontroll, forvirring, brudd i daglige 
rutiner. 

 Verdier og oppfatninger om en stabil hverdag og liv, trygghet, rettferdighet og håp kan bli 
truet. 

Innvirkningen av krise skjer ikke bare på individnivå men kan også ramme familier og lokalsamfunn, 
dermed svekke deres muligheter til å utføre viktige og sentrale oppgaver omkring egen ivaretakelse, 
famille og i lokalsamfunnet. 

 

2.0 Målsetting 
 

Tana kommune har en plikt til å yte psykososiale tiltak/gi tilbud om akutt hjelp/støtte til mennesker 
som er direkte involvert, eller i berøring av ulykker, katastrofer, kriser og dramatiske hendelser. 

Tana kommune har en plikt til å sørge for tilfredsstillende rammer rundt det psykososiale kriseteam 
sitt arbeid og virke gjennom hele døgnet. Dette innebærer rammer for hvordan teamet skal agere og 
gi oppfølging i og utenom kontortid.  

Det psykososiale kriseteam har ansvar for oppfølgingen av de berørte/involverte ved kriser, ulykker 
og katastrofer av større eller mindre omfang.  Det stilles krav til koordinering og oppfølging av 
arbeidet i krisen samt koordinere videre oppfølging etter akuttfasen.  
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3.0 Hensikten med kommunal psykososialt kriseteam 
 

Formålet med psykososialt kriseteam er at kommunen har det faglige ansvaret for ivaretakelsen av 
befolkningens helseoppfølging etter kriser og katastrofer.  

Med helse menes det både somatiske og psykiske forhold. Det utformede apparatet omkring akutt 
ivaretakelse av somatisk helse er i betydeligere grad mer etablert sammenliknet med den psykiske 
helseivaretakelsen under betingelser som loven nevner som: Ulykker, krise eller katastrofer i ulik 
omfang og karakter.  

Den psykiske helsen under slike kritiske hendelser blir ofte berørt i en slik utstrekning at et 
ressursbærende apparatet må foreligge slik at kommunen kan ivareta den psykososiale delen av 
innbyggernes helse. Dette innebærer kommunens ansvar for å ha en planlagt psykososial 
akuttberedskap i utvidet perspektiv av mulige hendelser og forhold (jfr. Helseberedskapsloven). 
Dette behovet for psykososial helsehjelp sikres gjennom kommunale kriseteam.  

 

3.1 Rettslig grunnlag 
 

Helse- og omsorgstjenesteloven er det juridiske fundamentet vedrørende kommunens (§1-2.) ansvar 
for ivaretakelse av innbyggernes helse. Der spesifiseres det (§1-1.) at kommuner skal forebygge, 
behandle sykdom og sørge generelt for nødvendige og forsvarlige (§4-1), helhetlige og samordnende 
helsetjenester (§3-1.) til alle innbyggere i den enkelte kommunen. Det innebærer at kommunen skal 
yte likeverdige og tilrettelagte tjenester til alle, uavhengig av årsak til hjelpebehov. Det lovpålagte 
ansvaret omfatter et bredspekter av helseområder, som nevnt over, og som inkluderer akutte 
situasjoner og ulykker; altså potensielle krisesituasjoner, der psykososiale tiltak er en integrert del av 
ansvaret. 

Helseberedskapsloven er den som regulerer formålet om vern av befolkningens liv, helse, og at 
helse-, omsorgs-, og sosiale tjenester skal tilbys under kriser og katastrofer både i krig og fredstid.  

Denne loven bygger på ansvarsprinsippet som innebærer at den [kommunen] som har det 
alminnelige ansvaret for en [helse] tjeneste også har ansvaret for den nødvendige beredskapen slik 
at den kan utøves både under fredstid/krig og ved katastrofer og kriser (§2-1). Dermed flyttes ikke 
ansvaret i en krise/katastrofesituasjon, men forblir hos den samme myndighet, det vil si kommunen.  

Beredskapen og krisehåndteringen skal både forberedes og planlegges1, noe kommunen er pliktig til. 
I tillegg inkluderer ansvaret aktiv internkontroll, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, 
nødvendig opplæring, helhetlig planverk, tilstrekkelig samarbeid og dekkende samarbeidsavtaler er 
sentrale momenter for å sikre et forsvarlig helsetjenestetilbud. Det er vesentlig å presisere at 
begrepet helse i disse lovene, forskriftene og veilederne inkluderer somatiske og psykiske skader eller 
lidelser, og inkluderer spesifikke forhold som rusmiddelproblemer, sosiale problemer eller nedsatte 
funksjonsevner (Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1.).  

Kommunen er pliktig til å inngå en samarbeidsavtale med helseforetakene (spesialisthelsetjenesten) 
jfr. §6-1 i Helse- og omsorgstjenesteloven. Denne avtalen kan gjøres av kommunen alene eller 

 
1 veilederen om helseberedskap, og  Veileder i kriseplanlegging for kommunens  kriseledelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap gir anbefalinger til innhold i en kriseplan, samt Helse og Omsorgstjenesteloven (§5-2).            
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sammen med andre kommuner. Samarbeidet har som målsetting å bidra til at innbyggerne mottar 
helhetlige helse og omsorgstjenester.  

 

Det juridiske formålet oppsummert: 

Både helse- og omsorgstjenesteloven og beredskapsloven utfyller og supplerer hverandre, der det 
tydeliggjøres at det er kommunens ansvar for innbyggernes helse og beredskap.  Dette medfører at 
enhver kommune må sørge for psykososial oppfølging ved kriser, ulykker og katastrofer av enhver 
omfang og karakter, enten det dreier seg om hendelser av mindre grad eller hendelser av et slikt 
omfang og karakter at det akutte hjelpebehovet er større enn tilgangen på ressurser. Kommunen har 
også ansvaret for kvalitetssikring, tilpasning og evaluering av helsetjenestene og beredskapen. 
Kommunen skal for øvrig yte bistand til andre kommuner ved ulykker og situasjoner som nevnt 
ovenfor dersom forholdene tilsier det. 

 

3.2  Organisering og forsvarlighet ved psykososialt kriseteam 
 

Ut fra gjeldende og overnevnte lover og regelverk har kommunen stor grad av frihet til selv å 
organisere og utvikle det psykososiale tjenestetilbudet på en faglig forsvarlig måte som sikrer 
tilfredsstillende helsetjenester til alle innbyggere.  

De overordnede prinsippene fremkommer av beredskapsarbeidet i Norge som baserer seg på 
ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet. Den virksomheten som har det daglige ansvaret har også 
ansvar for beredskapsforberedelser og for den utøvende tjenesten. Nærhetsprinsippet betyr at ved 
kriser, ulykker og katastrofer skal disse håndteres på lavest mulig nivå, dvs. kommunen i de fleste 
tilfellene. Og det skal være størst mulig likhet mellom daglig organisering og den under kriser, ulykker 
og katastrofer. Dette må sees i viktige organisatoriske prinsipper som rammebetingelser, 
lokalsamfunn, kultur, faglige ressurser og innbyggernes forventinger. Med rammebetingelser menes 
at mandat, rutiner og plan for kriseteamet foreligger. Lokale forhold som angår demografi, lokal 
kultur og samarbeid med andre organisasjoner må tas med i organiseringen av psykososiale 
kriseteam, som også må bygges etter de fagpersoner og andre ressurser som er tilgjengelige i 
kommunen. 

Faktorer for organisering av 
kriseteam 

Konkretisering 

Lover og regelverk Helse- og omsorgstjenesteloven og Beredskapsloven 
Akuttmedisinsk 

Beredskapsprinsipper  Ansvar  
 Nærhet 
 Likhet 

Rammebetingelser  Mandat 
 Plan 
 Lederens rolle 
 Kvalitetssikringsrutiner  
 Godtgjørelser 

Lokale forhold og kultur  Vurdere interkommunal samarbeid 
 Multiplekse relasjoner 
 Samisk/kvensk/norsk kultur 
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Faglige og personal ressurser  Tverrfaglig team 
 Kompetanseutviklingsplan 

Forventinger og evaluering  Dokumentasjon, metode og rutiner for tilbakemeldinger 
for teamets arbeid. 

 Kunnskap om innbyggernes forventninger for teamets 
arbeid. 

 Informasjonsformidling omkring kriseteamets arbeid og 
rolle. 

 

3.3  Spesialisthelsetjenestens ansvar for psykososiale tiltak 
 

Kommunene har et helhetlig ansvar for ytelse av helse- og omsorgstjenester, avgrenset mot 
spesialisthelsetjenesteloven. Grensen mellom de to tjenesteorganisasjoner følger av hva som til 
enhver tid defineres som spesialisthelsetjeneste, i tillegg er denne ikke entydig og vil endres over tid, 
basert på forsvarlighetsvurderinger og øvrig utvikling i samfunnet.  

Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor kommunen for å bidra til forsvarlig kompetanse 
og oppgaveoverføring. 

I kriser bistår ambulant psykiatrisk akutte team (APAT-team), Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) og 
barne- og ungdomspsykiatri (BUP) dersom det dreier seg om barn og unge. Rutinen er at alt annet 
arbeid legges til side, og prioriterer de som trenger hjelp. Ved en henvendelse er målet for 
spesialisthelsetjenesten å få innsatspersonell ut til kommunen senest neste dag, noen ganger også 
samme dag dersom de får beskjed tidlig på dagen. Spesialisttjenesten kan rykke ut innen 24 timer. 

Kriser i høytider og ferietid kan spesialisthelsetjenesten mobilisere innsatspersonell innen 24 timer.2 

 

4.0  Organisering av det psykososiale kriseteam 
 

Det psykososiale kriseteam er organisert under helse- og omsorgstjenesteloven, avdeling for 
hjelpetjenester er tillagt ansvaret for å drifte og organisere kriseteamet. 

Det psykososiale kriseteamet er tverrfaglig sammensatt og består av sentrale grupper som er 
anbefalt etter hendelsen 22. juli. 

Den tverrfaglig sammensetningen består av helsefaglig- og barnefaglig kompetanse. I tillegg er det 
viktig å ha tilgang til personell med minoritetskompetanse slik at det kan ytes god og likeverdig 
psykososial oppfølging til personer med ulik etnisitet. Kompetanse i psykisk helse og rusarbeid vil 
styrke den psykososiale beredskapen. 

Følgende sammensetting er anbefalt: 

 Lege/kommunelege 
 Politi/lensmann 
 Prest/diakon 
 Psykiatrisk sykepleier 

 
2 Mailutveksling Gunn Hætta 
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 Psykolog/psykiater 
 Hjemmesykepleien 
 Helsesøster 
 Sosionom 
 Barnevern/PP – tjenesten 
 Representant fra skoleverket 
 Barnevernsarbeidere  

 

Teamet bør ha faste medlemmer som innkalles etter behov. Det psykososiale kriseteamet bør 
etablere god kontakt med relevante instanser som blant annet legevakt/lege, politi, kirken og andre 
tros- og livssynssamfunn, avhengig av hendelsens art.  For å sikre god ivaretakelse av innbyggere med 
innvandrerbakgrunn, bør mangfoldkompetanse sikres i psykososiale kriseteam. 

Leder av teamet bør ha en viss erfaring med hensyn til å organisere arbeidet, det vil si; vurdere 
hjelpebehovet og antall nødvendig innsatspersonell, konkretisere og planlegge tiltak, samt 
oppfølging videre (hvem, hva og evt videre henvisning).  

For å kunne støtte andre i krise må en selv være i psykisk balanse, eller ha mulighet til å sette sitt 
eget til side, klare å forholde seg rolig i kaotiske situasjoner, være tydelig på egen rolle, grenser og 
kompetanse, kunne arbeide i team, samt støtte seg til andres kompetanse. 

God planlegging og forberedelse er viktig for å sikre god gjennomføring av de psykososiale 
kriseteamsoppgaver. 

 

4.1  Kriseteamets mandat  
 

Nedenfor er det en skjematisk oversikt over hvilke type hendelser planen omhandler, hva som ikke er 
saker til kriseteamet og hvilke saker som kan vurderes. 

SAKER TIL KRISETEAM IKKE SAKER TIL KRISETEAM SAKER TIL VURDERING 
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Store hendelser og 
katastrofer (flom, ras, 
branner, terrorangrep, 
massedrap, og situasjoner 
der lokalsamfunn er rammet, 
for eksempel der en eller 
flere personer er savnet eller 
ved ulykker der omfanget er 
ukjent. 
Person eller grupper som har 
vært eksponert for 
traumatiserende 
sanseinntrykk eller opplevd å 
være truet på livet som drap, 
ulykker, gisseldrama. 
 
Uventende dødsfall som 
spebarns død og selvmord 
 
Ulykker som medfører brå 
død 

 Vurdering av personer 
med selvmordsrisiko 

 Alvorlige 
sykdommer/diagnoser 

 Aktuell psykiatrisk sykdom 
 Berusede personer 
 Rusmisbruk 
 Pårørende av psykisk syke 

eller rusmisbrukere 
dersom familiære 
belastninger i forbindelse 
med psykisk sykdom 
og/eller rus er årsak til 
oppfølgingsbehovet. 

 

Savnede eller pårørende til 
savnede 
 
Arbeidsulykker, der slikt 
tilbud ikke finnes på 
arbeidsplassen 
 
Alvorlige og uventede 
hendelser, især de som 
rammer eller involverer barn 
og unge. 
 
 

 

 
4.2  Aktivering av psykososialt kriseteam 
 

Det fast organiserte kriseteamet kan aktiveres i forhold til konkrete hendelser når hjelpebehovet er 
større enn tilgang på ordinære ressurser. Dette betyr at teamet er et supplement til de øvrige 
tjenestene. Kriseteamet og de øvrige tjenestene skal samarbeide når krisen oppstår.   

Når deltakerne i teamet blir innkalt til oppdrag skal de kunne gå fra sine ordinære jobber og delta i 
krisen som er oppstått.  

Kriseteamets arbeid skal ha høy prioritert og de skal kunne rykke ut på kort varsel.  

Fordelen med et psykososialt kriseteam er at en unngår at ansvaret for det psykososiale tiltaket og 
hjelpen kun hviler på en person, faren for utbrenthet i arbeidet vil reduseres. 
Ved større katastrofer er kriseteamet en del av kommunens overordnede/sentrale kriseledelse under 
ledelse av rådmannen. Det psykososiale kriseteamet er en delplan under den kommunale 
beredskapsplanen. 

Her er medlemmene i kommunens overordnede kriseledelse (stedfortreder i parentes): 

 Rådmann (kommunalsjef for oppvekst) 
 Ordfører (varaordfører) 
 Kommunalsjef for helse og omsorg (rådgiver PLO) 
 Kommunalsjef for oppvekst (utviklingsleder) 
 Leder for bygg, anlegg og IT (bygningsleder) 
 Informasjonsleder (virksomhetsleder for økonomi og service) 
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4.3  Mobilisering av kriseteamet 
 

Det psykososiale kriseteamet kan mobiliseres på følgende måte: 

 I Tana kommune er det vakthavende lege som mobiliserer kriseteamet i Tana. Dette gjøres 
etter at vakthavende lege har gjort en behovsvurdering av den totale situasjonen i samarbeid 
med en annen: Lege, sykepleier på vakt i sykeavdeling, kriseteamleder, leder for 
hjelpetjenesten, eller innsatspersonell. 

 Rådmann eller kommunalsjef kan mobilisere kriseteamet direkte via leder for kriseteam eller 
leder for hjelpetjenesten.  

 Overordnet kriseledelse i kommunen. 
 Ved ulykker, katastrofer, kriser og dramatiske hendelser som ledes av skadestedsleder fra 

politiet, kan politi rekvirere bistand fra det psykososiale kriseteamet. 
 Ved større nasjonale hendelser skal leder av det psykososiale kriseteamet bli informert og 

innkalt til kommunens kriseledelse slik at nødvendig forberedelse kan igangsettes. 

 

 

4.4 Rutiner 
 

Det psykososiale kriseteamet har følgende rutiner i arbeidet: 

4.4.1  Selvmordsforebyggende arbeid 
 

Ansvarlig: Kriseteamleder 

 Det psykososiale kriseteamet er en del av selvmordsforebyggende plan. Det er tre 
sekundærforebyggende tiltak nevnt der hjelpetjenesten/kriseteamleder har ansvar 
for:  

 Kriseteamets leder skal samarbeide med spesialisthelsetjenesten i å spre 
kompetanse om førstehjelp ved selvmordsfare. Arrangere VIVAT-kurs- førstehjelp 
ved selvmordsfare. Det skal arrangeres grunnkurs til ansatte i Tana kommune årlig.  

 Videre skal kriseteamleder og RVTS som mulig samarbeidspartner annen hvert år ha 
kompetanseheving i kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko.   

 Kriseteamleder i samarbeid med LEVE Tana/Nesseby, og mulig samarbeidspartner 
RVTS Nord, skal ha seminar om krisehåndtering ved selvmord annet hvert år. Målet 
med seminaret er å sette kriseteamet og helsepersonell i stand til oppfølging av 
etterlatte ved selvmord. Bistå barnehagene/skolene/arbeidsplasser og andre i 
etterkant av selvmord.  

4.4.2  Kompetanseutvikling 
 

Ansvarlig: Kriseteamleder 

 Å gi krisehjelp i spesielt krevende situasjoner er i dag blitt et samfunnskrav. For å få 
dette til skal kriseteamets medlemmer ha årlig tilbud om kurs, både for 
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kompetanseopprettholdelse i teamet, nyrekruttering og for å beholde deltakerne i 
teamet.  

 Kriseteammedlemmer skal ha kurs om Samisk språk og kulturkompetanse- og 
forståelse i samarbeid med SANKS 

 Kriseteammedlemmer skal ha kurs om multiple relasjoner i små samfunn 
 Kriseteammedlemmer skal ha kurs i kunnskaper om normale krise- og sorgreaksjoner 
 Alle i teamet skal ha gjennomgått E- læringskurset «Når krisen rammer». Er det flere 

nybegynnere dannes studiegruppe sammen med kriseteamleder eller annet medlem 
som kan bistå. Det kan og dannes studiegruppe interkommunalt. For de som ønsker 
oppdatering av E-læringskurset skal de også ha mulighet til dette.  

4.4.3 Øvelser 
 

Ansvarlig: Kriseteamleder 

 Kriseteamet er en del av beredskapsplan for Tana kommune. Derfor er deltakelse i 
beredskapsøvelser viktig. Øvelser sammen med øvrige tjenester bidrar til å skape 
trygghet og mestring i teamet. Sammen vil dette øke kvaliteten på teamets funksjon 
og ivaretakelsen av den psykososiale delen av innbyggernes helse. 

4.4.4  Møteplan 
 

Ansvarlig: Kriseteamleder 

 Kriseteamleder skal innkalle kriseteamsmedlemmene og legevakt til faste møter hver 
6. uke for gjennomgang av rutiner og prosedyrer, samt faglige refleksjoner og 
oppdatering på faglige problemstillinger. Sted: Møterom på Hjelpetjenesten.  

 

4.4.5  Oversikt over ressurspersoner for det psykososiale kriseteamet 
 

 Kriseteamleder skal sørge for oppdaterte lister over ressurspersoner i kriseteamet på 
Tana helsesenter ved sykeavdelingen, Tana legesenter, rådmann, kommunalsjef, 
kommunens krise- og beredskapsledelse og politi. I sommerhalvåret utarbeides egen 
liste for ressurspersoner i kriseteamet i forhold til ferieavvikling.  
 
 

4.4.6 Fri fra ordinær jobb  
 

 Deltakerne i teamet skal kunne gå fra sine ordinære jobber ved utkallelse til 
kriseteamet. Det forventes at medlemmer av det psykososiale kriseteamet tillates å 
rykke ut.  

  

5.0 Interkommunalt samarbeid 
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Samarbeid ved multiple relasjoner. Når kriseteamets medlemmer er sterkt involvert/rammet av 
krisen.  Kursvirksomhet. Bli kjent og utveksle erfaringer. 

 

6.0 Dokumentasjon av kriseteamets virksomhet 
 

Det er et lederansvar å påse at det foreligger rutiner for dokumentasjon. 

Kriseteamet skal systematisk dokumentere den administrative delen av sin virksomhet: Møte-  og 
øvelsesvirksomhet i teamet med hensyn til brukerrettigheter, ettersyn og systematisk 
kvalitetsarbeid. 

Helsepersonelloven (kap 8) sier at den som yter helsehjelp skal nedtegne eller registrere relevante og 
nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen i en journal. Relevante og nødvendige 
opplysninger vil være opplysninger som anses å ha betydning for senere behandling og oppfølging av 
pasienten. Ytterligere regler er gitt i pasientjournalforskriften. 

Et forhold som kompliserer dokumentasjonen for psykososialt kriseteam er at det ofte er tverrfaglig 
sammensatt på tvers av institusjoner og profesjoner. Det bør derfor avklares i kriseteamets rutiner 
hvem som kan føre journal og i hvilket godkjent journalsystem dette skal gjøres, slik at 
dokumentasjon kan gjøres på forskriftsmessig måte. 

Hva skal nedtegnes i en pasientjournal: 

 I kriseteamarbeid føres logg for hendelsen. I en logg dokumenteres hvordan den 
aktuelle hendelsen ble håndtert av kriseteamet. Kommunen må være forsiktig med å 
registrere detaljerte opplysninger om involverte 

 Fysiske- og psykiske reaksjoner  
 Psykiske reaksjoner fra akuttfasen er viktige observasjoner og ved behandling i 

etterkant av ulykker med tanke på senere vurdering og diagnostisering av potensielle 
psykiske ettervirkninger i behandlings- og erstatningsøyemed 

 Tilgang på nettverksstøtte 
 Videre oppfølging 
 Helseopplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner skal ikke dokumenteres annet 

sted enn i pasientjournal 
 I situasjoner der det ytes helsehjelp som følge av en alvorlig hendelse, vil det være 

naturlig at det også nedtegnes informasjon om ulykken og at det var andre involvert 
 Når det gis råd og informasjon til pasient som faller inn under definisjon av 

helsehjelp skal denne informasjonen journalføres på den enkelte 
 Det skal føres i journal at vedkommende har barn, og hvilket arbeid som gjøres i den 

forbindelse 
 Opplysninger om andre personer skal ikke føres i en pasientjournal, med mindre 

dette har betydningen for helsehjelpen til pasienten 
 

7.0  Samisk språk, kompetanse og kultur 
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Samene er et urfolk med utbredelse i Norge, Sverige, Finland og Russland, og har sin særegne kultur, 
språk og politisk historie. Dette har i mange sammenhenger ikke blitt tilstrekkelig anerkjent eller tatt 
hensyn til. Helsepersonell må ha en kulturell og språklig kompetanse som avspeiles i den faglige 
tilnærmingen. Dette anses å være en forutsetning for å kunne yte god helsehjelp. 

I henhold til § 3 – 5 i sameloven har den som ønsker å bruke samisk for å ivareta interessene sine i 
samisk forvaltningsområde, rett til å bli betjent på samisk. 3 

Ifølge pasientrettighetsloven og samelovens språkregler skal personer med samisk som morsmål få 
bruke dette i møte med helsepersonell dersom de ønsker det.  

I NOU, 2016:18 Hjertespråket blir samiske pasienters og brukeres rett til å få skriftlig informasjon på 
samiske språk fra offentlige organer tydeliggjort. Aktuell informasjon fra offentlige organer skal 
utarbeide informasjonsmateriell på aktuelle samiske språk.  

Forutsetningen for at helsepersonell skal kunne ivareta pasientsikkerheten og kvaliteten på 
tjenestene som tilbys til pasientene er at de forstår hverandre. Det betyr at samer behøver et helse- 
og omsorgsvesen der de kan motta tjenester tilpasset samisk kultur og språk. Det skaper tillit til 
helse- og omsorgspersonell når pasient eller bruker kjenner seg ivaretatt og forstått. God 
kommunikasjon handler om mer enn språk. Det handler og om hvordan samer forholder seg til 
sykdom, måter og uttrykke seg på og uskrevne normer. Dette gjelder også i krisesituasjoner, og som 
det må tas hensyn til ved konkrete hendelser.  

Behovet for språk- og kulturforståelse kommer også fram i en doktorgradsavhandling som 
konkretiserer dette. 

Sykepleier og stipendiat Inger Dagsvold ved Samisk nasjonalt kompetansesenter har intervjuet fire 
pasienter med samisk bakgrunn. Doktoravhandlingen viser at selv om samiske pasienter snakker 
norsk, kan de ha et ønske om å snakke samisk i akutte situasjoner og når sykdom oppstår. Hun så 
også eksempler på det motsatte der samiskspråklige foretrakk å snakke på norsk om tema som 
følelser og psykiske problemer.  

Hun viser til kulturelle normer som kan innvirke til at det er ganske taust om slike tema i samiske 
samfunn, og pasientene ikke er vant til å snakke om det. Å utforske pasientens språklige og kulturelle 
bakgrunn kan åpne for bedre forståelse og samarbeid med pasienten. 

Dagsvold peker på at manglende rutiner for hvordan man kartlegger om det er behov for tolk. 

Hun anbefaler at helsepersonell tilbyr tolk før de står ansikt til ansikt med pasienten. Da er det ofte 
for sent og mange vil være høflige og si at det går fint å snakke norsk.  

Selv om det vil koste mer mener Dagsvold det vil lønne seg på lang sikt.  Man kan tenke at bedre 
kommunikasjon gir mer effekt av behandlingen, det vil være lønnsomt å tilrettelegge mest mulig.  

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer: Mestring, samhørighet og håp 
viser til tolketjenestens målgruppe: Personer med fremmedspråk, samisk språk, hørselshemmede, 
døve og døvblinde. 

 
3 http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/14.s%C3%A6rskilte-
pasientgrupper/den-samiske-befolkningen  
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Helsepersonell har ansvar for å vurdere behov og bestille tolk. Barn eller familiemedlemmer skal ikke 
brukes som tolk.4 

Kulturkompetanse 

Ordet kultur bygger på de latinske substantivene cultura, som stod for dyrking av jorden, og cultus 
som stod for dyrking av gudene. Det betegner altså menneskelig aktivitet som på den ene siden 
innebærer en bearbeidelse av naturen – en foredling – og på den andre siden en åndsaktivitet. 

Felles for alle er at kultur er menneskeskapt.  

Dynamisk kulturforståelse er noe et menneske ikke har, men noe individer gjør gjeldende i det 
sosiale samspillet med andre mennesker.  

En rekke sammensatte forhold spiller inn: 

Egen erfaring, andres erfaring, situasjon, egen og andres målsetting, samspill, sosiale forhold, 
maktkonstellasjoner: kulturforståelsen blir dynamisk, man må se på situasjonen der og da og vurdere 
forskjellige betydninger, holdninger og verdier i interaksjonen.  

Dette betyr at mennesker deler ulike kulturelle elementer med andre mennesker, og velger ut fra 
situasjon og posisjon hva som skal gjøres gjeldende i et konkret møte eller hendelse. Vi bærer på en 
kulturarv som synliggjøres gjennom det vi gjør. Når vi bruker ordet gjør kan vi forstå kultur som et 
verb – som noe vi gjør. 

En dynamisk kulturforståelse er spesielt viktig å ha med seg for å kunne arbeide i et område som er 
flerkulturelt. Konkret kan en stille spørsmål som «hva gjør den samiske/kvenske person i krisen?» 

Begrepet kultur avgrenses fra å være en gjenstand til en prosess – den behandler kultur som noe folk 
gjør, utfører eller konstruerer, oftest i samspill med andre, fokuset i prosessene er samspillet mellom 
menneskene. 5 

Øvrige faktorer som er vesentlige innen krisearbeid hvor blant annet samisk, kvensk/finsk eller andre 
kulturelle- og språklige grupper er involvert: 

Skriftlig informasjon 

 Når vi reiser ut i møte med de rammede har vi med informasjonsfolder på 
samisk/norsk/finsk om normale fysiske og psykiske krisereaksjoner med oversikt over 
viktige telefonnummer.  

Språk 

 Det psykososiale kriseteamet skal ha samisk- og bør ha finskspråklig kompetanse  
 Det psykososiale kriseteamet skal kartlegge de berørtes morsmål og undersøke 

hvilket språk de foretrekker å snakke på  
 Still spørsmålet: Trenger jeg tolk 

 
4 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/05/28/-fa-far-tilbud-om-a-snakke-samisk/4 

Helsedirektoratet:  Mestring, samhørighet og håp. Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker 
og katastrofer, utgitt februar 2016 

5 Øyvind Dahl, Møter mellom mennesker, innføring i interkulturell kommunikasjon, 2. opplag 2015 
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 Tilby kontaktperson med den språklige kompetansen som finnes i teamet. Lik 
etnisitet tar naturlig vare på tilliten i relasjon. Forskning (Møllersen 2008) viser at 
sjansen for et positivt behandlingsresultat er større om pasient og terapeut har 
samme etniske bakgrunn6  

 Dersom den språklige kompetansen ikke er tilgjengelig i teamet tilbys og kontaktes 
tolketjenesten i vår kommune 

 Har dette innvirkning på vilje/ønske om å motta hjelp 
 Har dette innvirkning for de berørtes oppfattelse av hjelpen som skal gis 
 Har den/de berørte tilknytning til en bestemt trosretning 

 

Kultursensitivitet 

 Still åpne spørsmål 
 Hva er naturlig å gjøre? Hva er naturlig for deg/dere å gjøre? Hvordan, kan du fortelle 

mer om det, hvorfor, hva tenkte du da, er det  
 Åpen med barna – barna får svar på det de spør om tilpasset alder 

 

8.0 Taushetsplikt 

Helsepersonelloven (kap 5) og pasientrettighetslover (§ 3-6) pålegger helsepersonell taushetsplikt 
om pasientforhold, men pasienten kan samtykke til at taushetsbelagte opplysninger blir gitt videre. 
Det stilles krav til hvilken informasjon som gis pasienten forut for et samtykke. Pasienten skal 
informeres om hvem som skal motta informasjon, hvilken informasjon som gis og hva informasjonen 
skal brukes til. Jo mer sensitive opplysninger det er tale om, dess strengere blir kravet til å sikre 
informert samtykke. Jamfør Helsedirektoratets rundskriv IS-6/2010. 

Også helsepersonell som yter helsehjelp utenfor arbeidssted og -tid er underlagt taushetsplikt. Andre 
enn helsepersonell som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan vil ha taushetsplikt etter 
forvaltningsloven. Ethvert organ for stat eller kommune regnes som et forvaltningsorgan. 

Foreldre kan samtykke til at opplysninger gis videre når barnet er under 16 år. For personer som er 
over 16 år, og som ikke er i stand til å samtykke til helsehjelp, kan nærmeste pårørende samtykke til 
at helseopplysninger gjøres kjent for andre. 

 

 
6 https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning/doktorgrader/doktorgrader-tilknyttet-
sanks/snefrid-mollersen  
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Organisering av tilflyttertjenesten 

 
Vedlegg 
1 Felles høringsinnspill utdanningsforbundet skolene landsforb 
2 Uttalelse Delta ang. studiesenter 
3 Organisering av tilflyttertjenesten_handlingsplan 040517 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Formannskapet vedtar følgende om organisering av tilflyttertjenesten:  
Det er nødvendig å samordne de ressursene kommunen bruker til bosetting av flyktninger. 
Formannskapet vedtar derfor at fremtidig organisering skal være slik:  

1. Tilflyttertjenesten og voksenopplæringen blir en del av en ny virksomhet organisert som 
vil bestå av voksenopplæringen, tilflyttertjenesten, studiesenteret og PPT. Virksomheten 
vil ha en leder i 100% stilling.  

2. De tjenesteområdene i hjelpetjenesten som gir tjenester ut fra Helse – og omsorgsloven; 
tjeneste for funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste, samordnes med 
avdeling helsetjenester til en ny avdeling helse. Virksomheten vil ha en 100% leder som 
vil dekke opp behovet for administrativ leder for helsetjenestene. 

3. Tana kommune ønsker å styrke PPT innenfor egen organisasjon. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Formannskapet (FSK) skal i denne saken vedta organiseringen av tilflyttertjenesten. 
Tilflyttertjenesten startet opp som et prosjekt i 2014.  
 
Bakgrunn 
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Kommunestyret (KST) vedtok i sak PS 35/2013 å ta imot 15 flyktninger hvert år fra 2014 og tre 
år fram i tid. For å forberede mottak og bygge opp en tilflyttertjeneste ble det opprettet en 
prosjektgruppe bestående av NAV-leder, assisterende rådmann, undervisningsleder, leder Tana 
kommunale eiendomsselskap, htv. Fagforbundet, htv. Delta, leder Tana idrettsråd og 
virksomhetsleder hjelpetjenesten. Sistnevnte var prosjektleder. Tilflyttertjenesten har inntil 
videre en prosjektorganisering. 
 
KST vedtok i sak PS 38/2015 å avslutte bosettingen av flykninger fra 2017. Videre ble følgende 
vedtatt i saken: 

«Det er for tidlig å ta beslutning om å avslutte bosetting av flyktninger på dette tidspunktet. 
Evaluering av avtalen med IMDI om bosetting av flyktninger må gjøres når avtaleperioden 
nærmer seg slutten og man har fått mer erfaring med dette viktige arbeidet.  
Det synes å være stort ressursbehov for opplæring i rådmannens saksfremlegg som umulig 
kan være i samsvar med andre kommuner som bosetter flyktninger. Kommunestyret ber 
rådmannen om å se på måter å organisere opplæringen slik at ressursbehovet reduseres.  
Kommunestyret vil i den sammenhengen be rådmannen innhente forslag på organisering og 
erfaringer fra andre kommuner. Eksempler på kommuner kan være Tranøy kommune i Troms 
og Sør-Varanger kommune.  
Det er også viktig at man ser på hvordan man kan utnytte eksisterende boligmasse i hele 
kommunen optimalt.  
Voksenopplæringen har per i dag 2 stillinger, dette er vedtatt økt til 3 per 01.08.15. I tillegg 
til dette må voksenopplæringstilbudet økes med ytterligere1 lærerstilling til, slik at vi kan gi 
et godt tilbud til de flyktningene vi har forpliktet oss til å bosette i tiden fremover.  
Dette må sees i forhold til behovet til de som skal motta undervisningen.  
Formannskapet får fullmakt til å vedta bosetting av flere flyktninger dersom de finner ut at 
det er hensiktsmessig.» (KST PS 38/2015 vedtak) 

 
Rådmannen opprettet januar 2017 en arbeidsgruppe som skal jobbe for å få på plass en 
organisering av tilflyttertjenesten og voksenopplæringen; Anu Saari, Trond Are Anti, Else Marie 
Seim, Vigdis Blien, Solgunn Rasmussen, Jakob Lanto, Elena Touryguina representerer 
fagforeningene. Etter hvert gikk Solgunn Rasmussen ut av gruppa da botjenesten ikke ble berørt 
om omorganiseringen. Kai Syverud og Utdanningsforbundet kom inn som nye medlemmer. 
Underveis kom det opp andre behov som gruppa har måttet vurdere.  
 
FSK vedtok følgende i PS 26/2017 som berørte organisering av tilflyttertjenesten:  

«Formannskapet ber om at rådmannen utreder behovet for å styrke den kommunale PP 
tjenesten, og utreder muligheten for interkommunalt samarbeid om PP tjenester, 
voksenopplæring.» 

 
KST vedtok følgende i PS 20/2017 som berørte saken organisering av tilflyttertjenesten: 

«Kommunestyret støtter formannskapets vedtak i sak 26/2017.  
Når det gjelder planlagt omorganisering så sendes den på ny høring i organisasjonen og 
HOOK før endelig beslutning tas. Rådmannen bes om å konstituere leder for helse inntil 
organisering er vedtatt.  
Formannskapet tar beslutning om organisering.» 

 
Arbeidsgruppa utarbeidet forslag til handlingsplan for å realisere organiseringen. 
Handlingsplanen ble sendt datert 02.05.2017 på høring til aktuelle organisasjoner med 
høringsfrist 14.05.2018.  
 
Innspill gjennom høringsrunden 
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I løpet av høringsrunden er det kommet inn uttalelser fra 4 høringsinstanser: Felles fra 
Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund, fra Delta, fra helsesøstrene og fra 
kommuneoverlege. 
 
Kommuneoverlegen er opptatt av legestasjonens spesielle oppbygning og at organiseringen blir 
ivaretatt slik at de kan videreføre en stor grad av autonomi. Han anbefaler derfor at 
legestasjonen bevares som en egen virksomhet, med eller uten helsestasjon og fysioterapeut, 
men åpner for en løsning der det er en virksomhetsleder som bruker 50% av sin 
administrasjonstid på helsetjenester og 50% på hjelpetjenesten. I praksis vil den foreslåtte 
organiseringen langt på vei være i tråd med ønsket fra kommuneoverlegen, siden legekontorets 
selvstendighet understøttes gjennom den lovpålagte stillingen som kommuneoverlege. Dette 
innebærer at legenes virksomhet og helsesekretærenes faglige gjøremål i praksis styres av 
kommuneoverlegen som er faglig ansvarlig for legetjenesten.  
 
Rådmannen ser organiseringen av tilflyttertjenesten som viktig, fordi da vil tjenester for 
tilflyttertjenesten organiseres under samme virksomhet. Det vil styrke tjenesten. Samtidig vil det 
gi større forutsigbarhet for alle brukere av tjenesten.  På bakgrunn av dette anbefales det at FSK 
fastsetter handlingsplanen for organiseringen av tilflyttertjenesten slik det foreligger. 
 
Rådmannen ser organiseringen av tilflyttertjenesten som viktig, siden tjenestene for 
tilflyttertjenesten da organiseres under samme virksomhet. Det vil styrke tjenesten og gjøre det 
langt enklere å samordne ressursene kommunen bruker til tjenesten. Samtidig vil det gi større 
forutsigbarhet for ansatte og brukere av tjenesten.  Inndelingen mellom helse- og 
omsorgsrelaterte tjenester og opplæringsrelaterte tjenester er naturlig. En samordning av Tana 
PPT og Nesseby PPT vil per i dag ikke styrke Tanas tjenester. Det anbefales derfor ikke å jobbe 
videre med det alternativet, men at man i Tana heller jobber for å styrke sin egen tjeneste. På 
bakgrunn av dette anbefales det at FSK fastsetter organiseringen av tilflyttertjenesten slik det er 
foreslått. 
 

Vurdering 
 
Rådmannen ser organiseringen av tilflyttertjenesten som viktig, fordi da vil tjenester for 
tilflyttertjenesten organiseres under samme virksomhet. Det vil styrke tjenesten. Samtidig vil det 
gi større forutsigbarhet for alle brukere av tjenesten.  På bakgrunn av dette anbefales det at FSK 
fastsetter handlingsplanen for organiseringen av tilflyttertjenesten slik det foreligger. 
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Viser til allerede innsendt innspill til revidert plan for framtidig organisering av 
tilflyttertjenesten mm. som er en felles uttalelse fra Utdanningsforbundet og Skolenes 
Landsforbund. 

I forbindelse med høring av framtidig organisering av tilflyttertjenesten mm. ønsker 
Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund å komme med ytterligere innspill: 

1. Det er viktig å merke seg at ressursen til tilflyttertjenesten ikke er økt fra de første 14 
begynte på introduksjonsprogrammet til det er blitt 53 stykker. Vi forstår det slik at det 
er andre avdelinger/enheter som er blitt tilført ressurser, som dekkes av inntektene 
Tana kommune får som følge av at de bosetter flyktninger.  
Vi forutsetter derfor at det blir utarbeidet en instruks med arbeidsfordeling mellom 
tilflyttertjenesten og de andre avdelingene som har fått tilført ressurser pga. bosetting 
av flyktninger.  

2. Rektorstilling på Kunnskapens hus: Med det økende antall deltakere på 
Voksenopplæringen for fremmedspråklige og på introduksjonsprogrammet, så mener 
vi at det er helt nødvendig med en felles rektorressurs. 
 
I dag har voksenopplæringen for fremmedspråklige følgende ressurser: 
1 10% lederressurs ved Tanabru skole (usikker på om denne egentlig er 20%). 
1 90% lærerressurs + 10% lederressurs som finansieres av familiegjenforening (de 
som gifter seg med Tanaværinger). 
2 100% lærerressurser som finansieres av flyktning budsjettet. 
I tillegg har vi per i dag 1 100% lærerressurs som finansieres gjennom behov for 
spesialundervisning, noe som Tana kommune får ekstra midler til. Denne stillingen er 
ikke fast, da den kun utløses av behov. Neste skoleår er det søkt om 50% 
spesialundervisningsressurs gjennom ekstra midler. 
 
Norskopplæringen er delt inn i tre hovednivåer: gruppe A1, gruppe A2 og gruppe B1. 
Vi presiserer at vi ikke har ressurser, innenfor gjeldende rammer til å tilby grunnskole, 
neste skoleår. 
 
I tillegg er det 2 100% stillinger på tilflyttertjenesten. Flyktningbudsjettet har også 
finansiert en økning i inntil fire enheter/avdelinger. 
 
Hvis man skal få til en rektorressurs på 50% innenfor tilnærmet gjeldende rammer, så 
kan dette gjøres på følgende måte: 
Til sammen har voksenopplæringen for fremmedspråklige 3,1 årsverk. 2,9 
lærerårsverk og 0,2 lederårsverk. Tilflyttertjenesten har som nevnt 2 årsverk. 
 
Neste skoleår bør man samlet øke til 5,5 årsverk. 3 lærerårsverk, 2 årsverk på 
tilflyttertjenesten og 0,5 lederårsverk for både tilflyttertjenesten og voksenopplæringen 
for fremmedspråklige, dvs. en økning på 0,4 årsverk. 0,4 årsverk finansieres gjennom 
at man drar inn årsverk fra de andre avdelingene som er finansiert gjennom flyktning 
budsjettet. Dette kan begrunnes med at det er til tilflyttertjenesten og 
voksenopplæringen tilflytterne i hovedsak henvender seg, og at de nevnte enheter ofte 
må bistå de andre avdelingene. I tillegg kan man begrunne dette i at Tana kommune 
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skal fortsette å ta imot inntil 15 flyktninger årlig. Lederstillingen på 50% for 
tilflyttertjenesten og voksenopplæringen kombineres da med 50% lederårsverk på 
studiesenteret, slik at man får en full stilling. Evt. at man forsøker å få tilsatt en rektor 
i 50% stilling. Når man ser på denne saken, ber vi også om at man sammenlikner 
ressursene til voksenopplæringen med skoler i Tana med tilsvarende elevtall.  
 
Skal vi løse økt lederressurs kun gjennom eksisterende midler, så vil vi få problemer 
med å fylle opp 37,5 timers uke for de på introduksjonsprogrammet. De på 
introduksjonsprogrammet har vanlig ferie på 5 uker. Det er allerede vanskelig i dag å 
få dette til. Det er også svært vanskelig å få avholdt fellesmøter, da de som jobber på 
tilflyttertjenesten har ansvar for deltakerne når lærerne ikke underviser og omvendt. 
 
Skal Tana kommune fortsette å ta imot 15 flyktninger per år, samtidig mens det også 
kommer mange på familiegjenforening, så må Tana kommune ta en gjennomgang av 
hele tjenesten og ressurser må økes til tilflyttertjenesten og voksenopplæringen som 
har det største trykket. 
 
Felles høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund. 
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Sett inn egen adresse 
Postnr poststed 

E-POST sett inn egen e-postadresse 
WEB  www.delta.no 

TLF  xxx xx xxx 
FAX   xxx xx xxx 

 
En arbeidstakerorganisasjon i YS 

 

         12/5-17 

 

Vedr. organisering – uttalelse vedr. studiesenteret. 

Det er foreslått at studiesenteret skal inngå i ny virksomhet, avd. kompetansesenter.   

Delta støtter ikke dette da studiesenteret ikke har ansatt pedagogisk personell og ikke naturlig hører inn 
under voksenopplæringen/tilflyttertjenesten.    Studiesenteret tilrettelegger for studenter som får 
fjernundervisning ved oppkobling til de ulike høgskolene.  Studiesenteret har ingen faglig veiledning til 
studentene.  

Noen av oppgavene de ansatte på studiesenteret har: 

 Markedsføring av studietilbud / veiledning ang. studietilbud / hjelp til søknader 
 Oppkobling/tilrettelegging for studenter 
 Eksamensvakt 
 Kontakt med høgskolene som tilbyr studier via studiesenteret 
 Tilrettelegging og gjennomføring av jegerprøvereksamener. 
 Tilrettelegging og gjennomføring av kurs av kortere varighet. 

Det er foreslått å redusere til 50 % stilling på studiesenteret.  Dette er ingen god løsning hvis en ønsker å 
driver med markedsføring og rekruttering av nye studenter.  En 50 % stilling er ikke tilstrekkelig til både å 
ivareta studentene og samtidig forsøker å rekruttere nye. Høsten 2017 blir det også tilbud om lærerutdanning 
via studiesenteret.  Det er viktig at studenter som velger å studere via studiesentret føler at de er godt 
ivaretatt og at teknikken fungerer når de skal kobles opp til sendinger.  Hvis det kun skal være 50 % stilling vil 
det si at studentene kan oppleve å komme til tomme lokaler og selv må løse tekniske utfordringer.  Det vil 
også være utfordringer ved avlegging av eksamen hvis det reduseres på ansatte på studiesenteret.   

En konstaterer også at 50 % lederstilling på studiesenteret er blitt borte uten at tillitsvalgte har vært med i 
denne prosessen. Stillingen ble holdt vakant i lang tid, fra juni 2015 til april 2016, og ble omgjort «over 
natten» til merkantil stilling. Det er sterkt behov for en 50 % leder stilling og en 50 % medarbeider stilling for å 
drifte studiesenteret på en forsvarlig måte. 

Dersom en skal inngå i ny virksomhet med felles virksomhetsleder og det skal kuttes 50 % stilling må det 
avklares hvilke oppgaver på studiesenteret en virksomhetsleder skal overta fra nåværende personell.   

Studiesenteret har også behov for flere rom, det vil si 3 studierom, kontor og pauserom. 

 

For Delta Tana  

 

Lillian Saua, HTV
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TANA KOMMUNE

4. mai 2017

Handlingsplan

Organisering av tilflyttertjenesten
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1 Innledning 
 

Rådmannen opprettet januar 2017 en arbeidsgruppe som skal jobbe for å få på plass en organisering av 
tilflyttertjenesten og voksenopplæringen; Anu Saari, Trond Are Anti, Else Marie Seim, Vigdis Blien, 
Solgunn Rasmussen, Jakob Lanto, Elena Touryguina representerer fagforeningene. Etter hvert gikk 
Solgunn Rasmussen ut av gruppa da botjenesten ikke ble berørt om omorganiseringen. Kai Syverud og 
Utdanningsforbundet kom inn som nye medlemmer. Underveis kom det opp andre behov som gruppa 
har måttet vurdere.  

Arbeidsgruppa anbefaler følgende løsning: 

1. Tilflyttertjenesten og voksenopplæringen blir en del av en ny virksomhet som vil bestå av 
voksenopplæringen, tilflyttertjenesten, studiesenteret og PPT. Virksomheten vil ha en leder i 
100% stilling.  

2. De tjenesteområdene i hjelpetjenesten som gir tjenester ut fra Helse – og omsorgsloven; 
tjeneste for funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste, samordnes med avdeling 
helsetjenester til en ny avdeling helse. Virksomheten vil ha en 100% leder som vil dekke opp 
behovet for administrativ leder for helsetjenestene. 

Utredningsgruppa har utarbeidet forslag til handlingsplan for å realisere organiseringen. 
Handlingsplanen sendes på høring til aktuelle organisasjoner og skal behandles politisk i HOOK 
30.05.17 og i formannskapet 08.06.17. 

2 Organisering 

2.1 Avdeling helse 
 

Avdelingen vil ha en 100% virksomhetsleder. 

2.1.1 Nåværende tjenesteområder fra avd. helsetjenester 
 

Ansatte: 

 6 leger 
 6 legesekretærer 
 2 turnusleger 
 20 % helsestasjonslege 
 2 helsesøstre 
 1 fysioterapeut 50% 

 

Oppgaver: 

 Legetjeneste 
 Helsestasjonstjeneste 
 Fysioterapitjeneste 

Lokaler:  
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 Leger: Ingen endring 
 Helsesøstre: Flytter til to kontorer på hjelpetjenesten, pluss et behandlingsrom. Nåværende 

virksomhetsleders kontor kan gjøres om til behandlingsrom og to tilstøtende kontorer kan 
disponeres av helsesøstre. Det må en liten ombygging til ved at helsestasjonens rom må ha 
installert vann og avløp, dette er mulig ved å koble rør til kjelleretasjen.  

 Virksomhetsleder: Kontor nær legene, kan ta et av rommene helsestasjonen nå disponerer. 
 Fysioterapeut: Kan vurdere kontor på hjelpetjenesten, evt. ledig kontor etter helsesøster 

 

2.1.2 Tjenesteområder fra avd. hjelpetjenester 
 

Ansatte: 

 1 psykolog 100% 
 2 psykiatriske sykepleiere 200% 
 1 ruskonsulent 100% 
 1 utekontakt 60% (engasjement 2017)* 
 1 miljøterapeut 40% (vakant ut 2017)** 
 1 miljøarbeider 80% 
 1 konsulent for funksjonshemmede 100% 
 1 prosjektmedarbeider rus/ psykisk helse 100% ut 2017, permanent stilling fra 01.01.18 

(*60% utekontakt og **40% miljøterapeut går inn i stillingen slik at det ikke trengs økte 
ressurser) 

Oppgaver:  

 Rus og psykisk helsetjeneste ut fra helse og omsorgsloven 
 Lavterskel psykologtjeneste 
 Tjeneste for personer med medfødt funksjonshemming 
 Parkeringstillatelse 
 Transporttjeneste 
 Instans for Individuell plan 
 Koordinerende enhet 

 

Lokaler: 

 Rus- og psykisk helsetjeneste og tjeneste for funksjonshemmede beholder sine nåværende 
kontorer. 

 

2.2 Ny virksomhet (avd. kompetansesenter) 
 

Ansatte: 

 Virksomhetsleder 100% 
 Tilflytterkonsulent 100% 
 Miljøterapeut 100% 
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 Pedagoger 300% 
 PPT 200% 
 Sekretær studiesenteret 50% 

Tjenesteområder 

 Tilflyttertjeneste, administrere introduksjonsloven 
 Voksenopplæring; norskopplæring ut fra kravet i introduksjonsloven 
 Pedagogisk – psykologisk tjeneste; sakkyndig organ ut fra opplæringsloven 
 Studiesenteret; tilby relevante kurs/ utdanningsløp 

Lokaler: 

 Barnevernet vil bli samlokalisert med den nye virksomheten, dette er drøftet med 
barneverntjenesten, de ser det som en god løsning for å få dekt behov for kontorer, samt være 
en del av et faglig fellesskap.  

 Det er behov for akutt ombygging av Kunnskapens hus for å tilfredsstille behov for toalett, 
garderobe, spiserom og undervisningsrom, samt studio til studiesenteret; må være klart til 
skolestart høsten 2017. 

 Behov for tilbygg til Kunnskapens hus, ca. 160 m2, skal gi lokaler til leder, PPT, barnevern; 
til sammen 7 kontorer, pluss møterom/ spiserom og garderobe og toalett. Planlagt byggestart 
vår/ sommer 2018, ferdigstillelse første halvår 2019. 

 I mellomtiden er det behov for midlertidige lokaler til leder, PPT og barnevern. Det kan løses 
ved å leie inn en kontorrigg som skal romme 7 kontorer, et møterom/ spiserom, garderobe og 
toalett. Kontorriggen kan plasseres på nordsiden av miljøbygget, rett overfor Kunnskapens 
hus. Dette bør være på plass tidligst mulig høsten 2017. 

3 Andre lokaler 
 

Det planlegges å bygge et laksesenter, blir det realisert er det tenkt at SEG flytter inn der. Det vil 
frigjøre lokaler på Miljøbygget. Dette er imidlertid noe som ikke blir aktuelt før om noen år, disse 
lokalene tas ikke med i denne vurderingen av behov. Det vil sannsynligvis være behov for 
kontorlokaler innenfor andre tjenesteområder som kan vurderes i forhold til fremtidige ledige kontorer 
på Miljøbygget.  

LOSA har nå lokaler på Tanatorget. Fylkeskommunen har planlagt at LOSA flyttes til Tana 
videregående skole fra høsten 2017. Blir dette realisert kan lokalene på Tanatorget sies opp, de sparte 
leiekostnadene for lokalene på Tanatorget vil kunne finansiere leiekostnadene for en kontorrigg. 

4 Utlysning av stillinger 
 

Det er behov for en virksomhetsleder for avdeling helse, stillingen bør lyses ut så snart organiseringen 
er politisk vedtatt.  

5 Innspill fra Utdanningsforbundet og Skolenes 
Landsforbund 
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Utdanningsforbundet ble tatt inn i arbeidsgruppa for organisering av tilflyttertjenesten og deltok på 
møte 27. april. Utdanningsforbundet tok opp at de ønsker at tilflyttertjenesten og voksenopplæringen 
skal utgjøre en virksomhet, og ledes av en egen rektor. Utdanningsforbundet ble oppfordret til å 
komme med et innspill i forhold til organisering, og de leverte sitt innspill i samarbeid med Skolenes 
Landsforbund 27. april, se vedlegg. I innspillet foreslår de en økning av årsverk for 
voksenopplæringen med to 100% stillinger; en rektor/ virksomhetsleder og en pedagog. I tillegg 
foreslår de å øke bemanningen for å dekke opp behovet for grunnskoleopplæring. 
Utdanningsforbundets forslag tas ikke inn som et alternativ i handlingsplanen da det innebærer en 
økning av vedtatte rammer, noe arbeidsgruppen ikke har mandat til å anbefale.  

 

6 Voksenopplæringssamarbeid med Nesseby kommune 
 

Muligheten for samarbeid med Nesseby kommune om opplæringen for fremmedspråklige 

Kommunestyret i Tana vedtok 15.12.2016 at rådmannen skal se på muligheten for samarbeid med 
voksenopplæringen i Nesseby kommune.  

Administrasjonen ser på mulighet for samarbeid med Nesseby innenfor rammen. I dag har 
voksenopplæringen i Tana 3 lærere, og dermed også tre grupper. Administrasjonen ser en mulighet er 
at voksenopplæringen fortsetter med tre grupper sammen med Nesseby kommune. To grupper er i Tana 
og den tredje gruppen er i Nesseby. Det vil si at Tana kommune redusere med 1 lærer i 
voksenopplæringen. Ekstra utgiften for dette tiltaket vil være skyss. Forutsetter at maks 15 deltakere fra 
Tana reiser til Nesseby for opplæring. Resterende midler vurderes å bruke som tilskudd for språkpraksis.  

Besparelse ved redusere med en lærerstilling for et år stipuleres til kr. 620 000. Når det gjelder skyss, så 
er muligheten å følge rutebussen eller etablere rute for voksenopplæringen. Dagens rute mellom Tana 
bru- Varangerbotn er kl. 0805-0825 og retur kl. 1340-1400. Ruten Varangerbotn- Tana bru er kl. 0830-
0850 og retur kl. 1400-1420. Dagens billettpris Tana bru- Varangerbotn er 50 kr/ tur. Ut i fra dagens 
organisering så får elever opplæring på voksenopplæringen 4 dager i uken. Voksenopplæringen følger i 
dag skoleruta.  Ut i fra dette vil skyssutgiften for 15 elever være kr. 6 000 måneden og for et skoleår kr. 
60 000. Ut i fra stipulerte tall vil det være et overskudd på kr. 550 000. En del av overskuddet foreslås 
å bruke som tilskudd for språkpraksis.  

 

7 Tidslinje 
 

Ideelt trer den nye organiseringen i kraft fra 01.08.17. Dette avhenger av at behovet for lokaler er løst 
innen den tid, det vil si at kontorrigg er på plass. Hvis dette ikke er på plass vil organiseringen bli 
utsatt til nødvendige lokaler er på plass. I tilfelle vil avdeling helsetjenester få dekt sitt 
administrasjonsbehov ved konstituering. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32 

Arkivsaksnr: 2012/847-0 

Saksbehandler:  Lars Smeland 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 27/2017 30.05.2017 

 

Endring av vedtatt adressenavn, oppdeling av adresseparsell og nytt 
adressenavn 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune vedtar følgende skrivemåte av adressenavnet til kommunal vei i 
Deanodat/Vestertana, med hjemmel i Lov om stadnamn § 5, 2.ledd: 
 

Gárggogeašgeaidnu 
 
Begrunnelse: 
Skrivemåten av adressenavnet Gárgogeašgeaidnu ble vedtatt av kommunestyret 12.02.2017. I 
ettertid er skrivemåten av grendenavnet fastsatt til Gárggogeahči. Skrivemåten av adressenavnet 
skal følge skrivemåten av primærfunksjonen, dvs. grendenavnet, og må derfor endres.  
 

 

Saksopplysninger 
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) skal i denne saken ta stilling til endring 
av det vedtatte adressenavnet Gárgogeašgeaidnu.  
 
Skrivemåten av adressenavnet Gárgogeašgeaidnu ble vedtatt av kommunestyret 12.02.2017. I 
ettertid er skrivemåten av grendenavnet i Deanodat/Vestertana fastsatt til Gárggogeahči. 
Skrivemåten av adressenavnet skal følge skrivemåten av grendenavnet og må derfor endres. 
Administrasjonen har vært i kontakt med stedsnavntjenesten hos Sametinget som har formidlet at 
kommunen kan fatte vedtak om endret skrivemåte i denne saken uten å gå veien om ny høring. 
Grendenavnet er vedtatt gjennom en svært omfattende høringsprosess. Adressenavnet 
Gárgogeašgeaidnu er ikke ført i matrikkelen. 
 

Vurdering 
I denne saken har rådmannen avdekket at det er gjort vedtak uten at saken har vært tilstrekkelig 
opplyst. Dette må endres. Skrivemåten av grendenavnet er fastsatt til Gárggogeahči. Skrivemåten 
av adressenavnet skal følge skrivemåten av primærfunksjonen, dvs. grendenavnet. Adressenavnet 
må derfor endres i tråd med dette. Rådmannen anbefaler innstillingen.  
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VEDLEGG: Kartskisse 
 

 
Kartskisse 1: Oversiktkart som viser veien som vil få adressenavnet Gárggogeašgeaidnu markert med piler i start- 

        og endepunktene. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32 

Arkivsaksnr: 2012/847-0 

Saksbehandler:  Lars Smeland 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 28/2017 30.05.2017 

 

Fastsetting av skrivemåten til 6 adressenavn i Tana kommune 

 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune vedtar følgende skrivemåte av adressenavn i kommunen, med hjemmel i 
lov om stadnamn § 5, 2.ledd:  
 
Område/ strekning Forslag til navn Tilråding/ høringsuttalelse 
Skiippagurra 
Seidafjellet hytteområde Skiippagurra hyttefelt Dette navnet er ønsket av 

hytteforeningen, men frarådet av 
stedsnavntjenesten. Samsvarer 
med det allerede vedtatte 
adressenavnet Smalfjord hyttefelt. 

Skuvgi/ Birkestrand 
Fra FV 890 til det gamle 
fergestedet 

Fergemelen Fergemelen 
 

Máskejohleahkki/ Masjokdalen 
Fra den kommunale veien 
Masjokdalen til hyttene på 
sørvestsida av Suolovárri/ 
Holmfjell. 

Kulpukantie Kulpukantie 

Verasaijohka/ Masjoksletta 
Nytt boligområde lengst sør 
på sletta, nær Verasaijohka 

Verisoja Verisoja 

Luftjokdalen 
Hyttefeltet på sørsida av 
høyde 
103, Pikku-Kumpula. 

Pikku-Kumpula Pikku-Kumpula 

Hillágurra 
Fra E6 og oppover jord-
bruksveien i Hillágurra 

Liŋkonluodda Liŋkonluodda 
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Saksopplysninger 
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) kan i denne saken vedta skrivemåten til 
noen av de siste navneløse adresseparsellene i kommunen. 
 
I sitt møte 06.09.2016 vedtok HOOK å sende de aktuelle navneforslagene til 
stedsnavntjenestene for endelig tilråding. Det vises til saksutredningen til dette møtet.  
 
De samiske og kvenske stedsnavntjenestene har ikke merknader til de foreslåtte skrivemåtene av 
adressenavnene på samisk og kvensk. Den norske stedsnavnetjenesten tilrår skrivemåten 
Fergemelen, som i innstillingen, men fraråder adressenavnet Skiippagurra hytteområde. 
Tjenesten skriver følgende:  
 

Førsteleddet er samisk, og skrivemåten av denne bør følge godkjent skrivemåte for 
navnet. Navneleddet "hytteområde" inngår ikke i stedsnavnet, men er objekttype. Det 
skal derfor ikke tas med. Det er med andre ord bare førsteleddet Skiippagurra som i 
dette tilfellet er aktuelt å bruke som adressenavn. 

 
Vi står da tilbake med førsteleddet Skiippagurra. Dette navnet er ikke registrert som 
stedsnavn med norsk skrivemåte, og vi kjenner ikke til noen norskspråklig uttale eller 
offisiell skrivemåte av navnet. Skrivemåten av navnet Skiippagurra må derfor avgjøres 
av Samisk stedsnavntjeneste. 
 
Vi vil i tillegg gjøre oppmerksom på at det aktuelle navnet på hytteområdet lett kan 
forveksles med den faste bebyggelsen i Skiippagurra. Det kan derfor være naturlig å 
velge et annet navn. Seidafjellet (hytteområde), som også opptrer som navn i forbindelse 
med dette hytteområdet, frarådes fordi det ser ut til at hytteområdet ikke ligger på 
Seidafjellet. 

 
I saksframlegget til forrige behandling av navnene skrev administrasjonen følgende:  
 

«Tidligere er denne formen vedtatt i adressenavnet «Smalfjord hyttefelt», samt at den 
samiske formen av etterleddet, «bartaguovlu», er anbefalt av stedsnavntjenesten i 
Sametinget og vedtatt i mange adressenavn. Dersom et annet, eksisterende navn i 
området skal velges, er det ikke så mange å velge mellom. Kartskissen nedenfor viser de 
stedsnavnene som er registrert i området.» 
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Vurdering 
Navnene i denne saken har vært gjennom en omfattende høringsprosess, der det kun er det 
norske adressenavnet, Skiippagurra hytteområde, det er reist spørsmål ved i forbindelse med 
den endelige tilrådingen. 
 
I og med at etterleddet hyttefelt tidligere er vedtatt i adressenavnet «Smalfjord hyttefelt», samt at 
den samiske formen av etterleddet, «bartaguovlu», er vedtatt i mange adressenavn, mener 
rådmannen at etterleddet hyttefelt må kunne benyttes også i dette adressenavnet. Skiippagurra 
hyttefelt er det navnet som best identifiserer hvor byggene er lokalisert, og det er dette navnet 
som er ønsket av hytteforeningen. De alternative navnene er ikke like dekkende.  
 
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen innstillingen. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32 

Arkivsaksnr: 2017/1195-0 

Saksbehandler:  Lars Smeland 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 29/2017 30.05.2017 

 

Valg av adressenavn til 1 eksisterende og 2 framtidige veier i Skiippagurra og 
Sieddá/Seida 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune ønsker følgende adressenavn på 3 veier i kommunen: 
 
Område/ strekning Navneforslag Begrunnelse  
Atkomst og jordbruksvei fra 
Skiippagurgeaidnu til g/bnr. 
37/95 og 37/106. 
 Ruovdejohgeaidnu 

Veien går over Ruovdejohka, og 
navnet passer sammen med det 
vedtatte adressenavnet 
Skiippagurgeaidnu. 

Det regulerte boligfeltet, 
Storlaksen boligfelt  i 
Sieiddá/Seida, g/bnr. 36/15, 
tidligere Storflaten boligfelt Seidaflaten 

Storflaten er bruksnavnet til 
eiendommen, og ved å bytte 
forstavelsen til Seida, knyttes navnet  
til bygda eiendommen er del av.  

Det regulerte boligfeltet  
Bjørkelia Nordre Nordre Bjørkelia 

Det aktuelle området ligger i 
fortsettelsen av Bjørkelia boligfelt 
som ble etablert på 1990-tallet. 
Navnet Bjørkelia Nordre har vært 
brukt som navn i 
reguleringsarbeidet. I adressenavn er 
det vanlig at retningsbetegnelsen, i 
dette tilfellet Nordre, kommer foran 
navnet.  

 
 Forslagene til navn sendes berørte bygdelag og grunneiere for uttalelse. 
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Saksopplysninger 
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) skal i denne saken velge navn til 3 veier 
i kommunen og avgjøre om navneforslagene skal sendes på høring til berørte bygdelag og 
grunneiere. 
 
Vei i Skiippagurra 
Når det gjelder jordbruksveien i Skiippagurra, har eier av boligen langs den aktuelle veien 
tidligere foreslått navnet Hofsethsletta, jf. vedlegg. Bakgrunnen for dette forslaget er at det 
første bygget her ble ført opp av veisjef Hofseth. Tanken var opprinnelig at dette eksisterende 
bolighuset skulle få adresse fra Skiippagurgeaidnu, etter renummerering av boligene i veien. 
Forslaget fra grunneier ble derfor ikke vurdert nærmere.  
 
I ettertid har rådmannen konkludert med at det er mer hensiktsmessig med et eget adressenavn 
for den eksisterende boligen og ev. framtidige boliger i området, slik det er åpnet for i 
Kommunedelplan for sentrumsområdet. En eksisterende fritidsbolig på g/bnr. 37/106, som 
ligger om lag 350 m innover langs tur- og skiløypa som starter i Skiippagurgeaidnu, vil få 
adresse fra den samme veien. Eier av denne fritidsboligen har foreslått navnet 
Ruovdejohgeaidnu.  
 
Veier i Seida 
De to veiene i Sieiddá/Seida, er ferdig regulert.  Navnet Storlaksen, som tidligere eier ønsket på 
området, passer ikke sammen med øvrige adressenavn i området, som i all hovedsak er knyttet 
til steds- og personnavn. Storflaten er bruksnavnet til eiendommen som er regulert til 
boligformål, g/bnr. 36/15. Elva Mohkkeveaijohka renner ikke langt fra den aktuelle 
eiendommen, men adressenavnet Mohkkeveajluodda er allerede tatt i bruk på veien fra FV 98 
mot Máskevárri i Vestre Seida. 
 
Utbyggingen av det regulerte området i fortsettelsen av Bjørkelia boligfelt, vil starte i sommer. 
Det er derfor behov for å få et vedtatt adressenavn på dette boligfeltet. Det har vært kalt 
Bjørkelia Nordre i reguleringsprosessen.  
 

Vurdering 
Rådmannen mener det er viktig at det er en viss sammenheng i navnsettingen av veier i 
kommunen. Det er bakgrunnen for at adressenavn på disse veiene fremmes for HOOK med den 
foreslåtte innstillingen.  
 
Det er hensiktsmessig at de 2 byggene uten veiadresse i Skiippagurra, får adresse fra samme vei. 
Jordbruksveien går over Ruovdejohka, og navnet passer sammen med det vedtatte adressenavnet 
Skiippagurgeaidnu. Dette navnet er i tråd med kriteriene fastsatt av kommunestyret om at 
eksisterende navn i området fortrinnsvis bør velges. Det er også fastsatt at det må vises 
forsiktighet i forhold til å gi veier navn etter personer. På bakgrunn av dette anbefaler 
rådmannen adressenavnet Ruovdejohgeaidnu. 
 
Når det gjelder navn på Storlaksen boligfelt, er det behov for å få fastsatt et navn som passer 
sammen med de øvrige adressenavnene i området. Storflaten er bruksnavnet til eiendommen 
som er regulert til boligformål, g/bnr. 36/15, og ved å bytte forstavelsen til Seida, knyttes 
adressenavnet til bygda området ligger i. Både «Seida» og «–flaten» er eksisterende navn i 
området, og dermed i tråd med kriteriene fastsatt av kommunestyret. I Sieddá/Seida er det hittil 
kun vedtatt norske navn. Rådmannen anbefaler derfor den norske formen. 
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Det regulerte boligfeltet i fortsettelsen av Bjørkelia boligfelt har hatt navnet Bjørkelia Nordre i 
reguleringsarbeidet. I dette området er det ingen andre, eksisterende stedsnavn som kan 
benyttes. Rådmannen anbefaler derfor å utvide det eksisterende adressenavnet Bjørkelia, til å 
omfatte det nye boligfeltet. I adressenavn er det vanlig at retningsbetegnelsen, i dette tilfellet 
Nordre, kommer foran navnet. Rådmannen anbefaler derfor adressenavnet Nordre Bjørkelia. 
 
Rådmannen er åpen for at det kommer andre og bedre forslag til adressenavn fra bygdelagene 
eller grunneierne, og vil i tilfelle fremme ny sak om valg av adressenavn på de aktuelle veiene.   
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VEDLEGG: Kartskisser 
 

 
Kartskisse 1: Oversiktkart som viser de 2 framtidige veiene i Sieiddá/Seida markert med piler i start- og endepunkt. 
 

 
Kartskisse 2: Oversiktkart som viser byggene uten adresse i Skiippagurra markert med sirkel, og den aktuelle 
atkomstveien markert med piler i start- og endepunkt. Atkomstveien er ikke kjørbar, men benyttes som tursti. 
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Kartskisse 3: Oversiktkart som viser eksisterende, registrerte stedsnavn i Sieiddá/Seida. 
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Haldis Helander

Skiippagurra

9845 Tana

29.01.14

Tana kommune

Rådhusveien 24

9845 Tana

Forslagtil veinavn i Skiippagurra

Viser til Tana kommunes oppfordring til å foreslå veinavn til navnløse veier i Tana kommune.

Jeg ønsker herved å komme med forslag til navn på veistykket som går ut fra Skipagurraveien til vår

bolig. Tidligere vegsjef Hofseth hadde hytte på denne eiendommen. Bygdefolket kalte hytta for

Hofseth-hytta. Jeg kjøpte hytta i 1996 og har siden bygd den om til bolig.

På den tiden da vegsjef Hofseth hadde hytte her, var det ikke boligfelt her, og heller ikke vei. Hofseth

fikk bygd en vei fra fylkesvei 895 og opp til hytta (avmerket med rødt på vedlagt kart). Etter det jeg

vet, ble denne veien også brukt som jordbruksvei. Avdøde Erling Pedersen brukte veien til å føre

kyrne sine opp til jordstykket sitt. Denne veien er ikke en offisiell vei lenger og bygdelaget har anlagt

akebakke her.

Veistykket jeg foreslår navn til går som nevnt fra Skipagurraveien til vår bolig. Veistykket er på ca. 30

meter fra Skipagurraveien til vår eiendomsgrense (merket med blått på vedlagt kart).

Forslaget mitt er: Hofsethsletta

Jeg begrunner navnevalget mitt med at vegsjef Hofseth anla den første veien hit. Jeg synes det

passer godt å bruke hans navn i og med at han var vegsjef. Viser til pkt. d, e ogf i Tana kommunes

kriterier for fastsetting av veinavn vedtatt i Kst. 12.02.2009, der det heter at:

Der en eksisterende bedrift, institusjon, funksjon eller lignende langs veien utgjør et

begrep på folkemunne, kan navnet på veien/ stedet henspille på denne funksjonen, (for

eksempel Skuvlageaidnu/ Skoleveien).

Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver tvil at

vedkommende har gjort en innsats som fortjener en slik heder.

Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer.

Vegsjef Hofseth var norsk tjenestemann, og derfor synes jeg at det passer å foreslå veinavnet på

norsk.

Jeg håper at kommunen tar forslaget mitt til følge.

Med vennlig hilsen

Haldis Helander

58



I01

+37 / 119

1111(/ I 1.

+37/ 74

\ 4
•

+37 / 115

1111/ 164/

iiii scia
,S4V

+3 J 115

s '.+37 5 \

+37 / 21

,

rz)

+37/ 176

+37 / 50

ta

+37 / 2

Opprinnefigjordbruksveianlagtav vegsjef Hofseth

Dagensvei froSkipagurraveienfremtiltidligereHofseth-hytta

59



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32 

Arkivsaksnr: 2014/2200-0 

Saksbehandler:  Lars Smeland 

 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 30/2017 30.05.2017 

 

Skrivemåten av 5 eksisterende veinavn i Tana kommune 

Rådmannens forslag til vedtak 
Med hjemmel i lov om stadnamn § 5.2 vedtar Tana kommune følgende skrivemåte av 
eksisterende veinavn i Sieiddá/Seida: Seidaveien, og følgende skrivemåte av eksisterende 
veinavn ved Tanabru: Diddigeaidnu.  
 
De eksisterende adressenavnene Skaidiveien, Lismaveien og Maskevarreveien er 
dokumentert i Reguleringsplan for et område ved Tana bru, stadfestet av departementet 
08.10.1974. I og med at disse navnene var i offentlig bruk før Lov om stadnamn trådte i 
kraft, ber Tana kommune Kartverket registrere disse navnene i Sentralt stedsnavnregister 
med status godkjent.  
 

 

Saksopplysninger 
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) skal i denne saken ta stilling til 
skrivemåten av eksisterende veinavn i Tana, med tanke på å få dem registrert i sentralt 
stedsnavnregister (SSR). 
 
I arbeidet med adressenavnene i kommunen ble det avdekket at mange eksisterende veinavn 
ikke var registrert i SSR (Sentralt StedsnavnsRegister).  Flere av navnene var ikke mulig å 
dokumentere. På bakgrunn av dette behandlet Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) en sak om 
dette i sitt møte den 01.10.2014. Vedtaket hadde følgende innhold knyttet til navn som fortsatt 
ikke er registrert i SSR: 
 

«Tana kommune reiser navnesak for følgende, eksisterende veinavn i kommunen med 
samisk forstavelse: 
 
Eksisterende skrivemåte 
(i matrikkelen) 

Vedtatt/ godkjent form 
registrert i SSR 

Ønsket skrivemåte 

Skipagurraveien Skiippagurra Skiippagurraveien 
Skaidiveien Skáidi Skaidiveien 
Lismaveien Lišmma- Lismaveien 
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Maskevarreveien Máskevárri Maskevarreveien 
Seidaveien Sieiddá Seidaveien 
Skrivemåtene av veinavnene har eksistert i 40 år og er godt innarbeidet. De viser en del 
av fornorskningshistorien som det er viktig å ta vare på. Unntaket er Skipagurraveien, 
der det tidligere er sagt at den samiske skrivemåten av bygdenavnet Skiippagurra skal 
være enerådende.  
 
Tana kommune ønsker at det innarbeidete veinavnet Diddigeaidnu skal bli offisiell 
skrivemåte av dette veinavnet, selv om den vedtatte formen er Diddegeaidnu. Vi ber om 
tilråding i forhold til dette fra stedsnavntjenesten ved Sametinget.» 

 
Når det gjelder navnet Skipagurraveien, har HOOK tidligere vedtatt å endre dette navnet til 
Skiippagurgeaidnu. Pga behov for renummerering, et arbeid som fortsatt ikke er avklart, har 
beboerne ikke blitt informert om dette vedtaket ennå. Det er mest hensiktsmessig at 
navneendringen og nummerendringen skjer samtidig. Dette vil skje i løpet av kort tid. 
 
Skrivemåten av den norske formen av bygdenavnet Seida ble vedtatt av HOOK 24.11.2016. 
Skrivemåten av adressenavnet, som er avledet fra bygdenavnet (primærfunksjonen), skal følge 
skrivemåten av bygdenavnet. HOOK kan derfor vedta den eksisterende formen av navnet, 
Seidaveien. 
 
Skaidiveien, Lismaveien og Maskevarreveien 
Navnene Skaidiveien, Lismaveien og Maskevarreveien er dokumentert i Reguleringsplan for et 
område ved Tana bru, stadfestet av departementet 08.10.1974. I og med at disse navnene var i 
offentlig bruk før Lov om stadnamn trådte i kraft, har de automatisk status som godkjente navn. 
Kommunen kan derfor be Kartverket registrere navnene i SSR.  
 
Dersom HOOK vil endre på de innarbeida veinavnene, skal beboerne i veien underrettes 
gjennom brev om de nye adressene og gis mulighet til å uttalelse seg før endelig vedtak. 
 
 
Diddigeaidnu/Diddegeaidnu i Sieiddájohguolbba boligfelt 
Skrivemåten av veinavnet Diddegeaidnu ble vedtatt i kommunestyret 05.11.1996. Den formen 
som er i aktiv bruk, og som er registrert i matrikkelen som offisiell adresse, er Diddigeaidnu. Da 
administrasjonen oppdaget dette, ble følgende forespørsel rettet til Stedsnavntjenesten ved 
Sametinget:  

”Vi ber om tilbakemelding i forhold til hva stedsnavntjenesten ved Sametinget mener er 
korrekt skrivemåte av adressenavnet; Diddegeaidnu eller Diddigeaidnu.” 

 
Sametinget svarte i brev av 18.12.2013: 

”Čujuhit din jearaldahkii Diddegeainnu čállima birra. Dohkkehanorgána Deanu gielda 
lea dohkkehan geaidnonama čállima 1996 Diddegeaidnun. Diddegeaidnu lea dan sivas 
riekta. Čállin čuovvu nai davvisámegiela dábálaš čállinnjuolggadusaid. 
 
Vi viser til Deres forespørsel ad skrivemåten for veinavnet Diddegeaidnu. 
Vedtaksorganet Tana kommune har vedtatt skrivemåten for Diddegeaidnu i 1996. Derfor 
er Diddegeaidnu riktig. Skrivemåten følger også de vanlige rettskrivingsreglene for 
nordsamisk skriftspråk.” 

 
Dette ble opprettholdt i tilråding av 13.11.2014. På bakgrunn av dette må HOOK ta stilling til 
om den vedtatte formen Diddegeaidnu, eller den innarbeida formen Diddigeaidnu skal benyttes. 
Dersom den vedtatte formen, Diddegeaidnu, skal benyttes, må beboerne i veien underrettes 

61



gjennom brev om de nye adressene med mulighet til å komme med uttalelse før endelig vedtak 
fattes. 
 

Vurdering 
Det er viktig at skrivemåten av alle veinavn i kommunen er entydig og lik i alle offentlige 
register. Det er derfor svært viktig at kommunen får vedtatt skrivemåten av alle eksisterende 
veinavn, og registrert dem i SSR.  
 
Adressenavnet Seidaveien kan vedtas etter lov om stadnamn, siden skrivmåten av bygdenavnet 
allerede er vedtatt. Når det gjelder de veletablerte veinavnene med samisk forstavelse ved 
Tanabru, mener administrasjonen det er riktig at de eksisterende skrivemåtene av veinavnene 
beholdes. Navnene har eksistert i 40 år og er godt innarbeidet. I og med at skrivemåten av 
navnene Maskevarre-, Skaidi- og Lismaveien er dokumentert i reguleringsplanen fra 1974, kan 
disse skrivemåtene føres i SSR som godkjente former. Dette er også den løsningen som krever 
minst ressurser. 
 
Når det gjelder adressenavnet Diddigeaidnu, mener administrasjonen det er riktig å ta hensyn til 
at denne skrivemåten har vært innarbeidet i 20 år. Men dette er et politisk spørsmål. HOOK har 
mulighet til vedta å endre dagens innarbeida skrivemåte til det som er den korrekte nordsamiske 
skrivemåten: Diddegeaidnu.  
 
Følgende alternativer til innstillingen viser det politiske handlingsrommet til HOOK i denne 
saken: 
 
Med hjemmel i lov om stadnamn § 5.2 vedtar Tana kommune følgende skrivemåte av 
eksisterende veinavn i Sieiddá/Seida: Seidaveien.  
 
Skrivemåten av eksisterende veinavn i Sieddájohguolbba boligfelt ved Tanabru skal være 
Diddegeaidnu, slik det ble vedtatt av kommunestyret 05.11.1996. Beboerne orienteres om 
dette gjennom brev. 
 
Tana kommune vil endre de eksisterende adressenavnene Skaidiveien, Lismaveien og 
Maskevarreveien til navn med korrekt skrivemåte av den samiske forstavelsen: 
 

Eksisterende skrivemåte 
(i matrikkelen) 

Vedtatt/ godkjent form 
registrert i SSR 

Skaidiveien Skáidiveien 
Lismaveien Lišmmaveien 
Maskevarreveien Máskevárreveien 

 
Beboerne orienteres om dette gjennom brev. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32 

Arkivsaksnr: 2015/1331-0 

Saksbehandler:  Lars Smeland 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 31/2017 30.05.2017 

 

Adressenavn til spredt bebyggelse på fjellet i Tana kommune: Reising av 
navnesak 

 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune reiser navnesak for følgende adressenavn på bebyggelse uten veiatkomst i 
kommunen, jf. lov om stadnamn § 5, første ledd: 
Område/ strekning Navneforslag Begrunnelse  

Nordøst for E6 og  
FV 890 Leahki 

I denne delen av Tana ligger de meste av 
bebyggelsen i eller i tilknytning til dalene. Navnet, 
som betyr «dal», vil derfor kunne være et dekkende 
adressenavn. 

Sørøst for E6 og FV 895 

Vuopmi 

I denne delen av Tana ligger det meste av 
bebyggelsen i skogsområder, til forskjell fra hyttene 
på vestsida av Tanaelva. Å bruke navnet «Vuopmi» 
som betyr «skog» som adressenavn, vil få fram dette 
forholdet.  

Vest for Tanaelva  Duottar 

Dette navnet som betyr «vidde», vil kunne være et 
dekkende navn for hyttebebyggelsen innenfor dette 
området. Hyttebebyggelsen i denne delen av Tana er 
mer fjell- og viddepreget enn på østsida av Tanaelva. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) skal i denne saken bestemme om det skal reises navnesak 
for adressenavn på områder med spredt bebyggelse uten veiatkomst. Det er i all hovedsak tale 
om nærings- og fritidsbebyggelse på fjellet; reindrifts- og utmarkshytter, fritidshytter og 
gammer med punktfeste. Det er kun de byggene som er registrert i matrikkelen med 
bygningspunkt, som vil få tildelt adresse. Mange av gammene er ikke registrert i matrikkelen og 
vil derfor ikke få tildelt adresse. 
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Forslagene har vært sendt bygdelag på høring uten at det kom noen synspunkter på valg av de 
aktuelle navnene. I sitt møte 20.08.2015 valgte Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) navnene 
Leahkki, Vuopmi og Duottar som adressenavn for bebyggelsen uten veiatkomst i kommunen, og 
bestemte at navnene skulle sendes stedsnavntjenesten for tilråding av skrivemåten. 
 
Sametinget ga i sitt svar tilbakemelding om at skrivemåten av de aktuelle navnene brukt som 
adressenavn vil være: Leahki, Vuopmi og Duottar. Videre skrev Sametinget i sin uttalelse at:  
 

«Stedsnavnloven §3 sier at et nedarva navn kun kan byttes mot et annet nedarva navn på 
samme sted. Unntak kan gjøres hvis særlige grunner taler for det. Nedarva navn er en 
felles rikdom som har språklige og kulturelle verdier. Tana kommune må undersøke om 
det i disse hytteområdene finnes nedarva navn som man bør bruke i stedet for nyskapte 
navn. I kommentarene til lovteksten sies også at lovens hensikt ikke er å hindre all 
fornying av navn. Vi ber Tana kommune om å reise navnesak for disse hytteområdene.» 
 

På bakgrunn av dette har administrasjonen undersøkt om det er eksisterende stedsnavn som er 
aktuelle å benytte i adresseringen. Mange av byggene det er tale om ligger i områder som 
omfattes av allerede eksisterende stedsnavn. Utfordringen er at disse stedsnavnene er avgrenset 
til mindre områder, som f.eks. Juovlajávri, Hánáleahki/Hanadalen, Skidalen, 
Guovžajávri/Bjørnevann osv. Ingen av navnene kan benyttes om hele området. 
 
Tilbakemeldingen fra Sametinget er for øvrig i tråd med kommunestyrets retningslinjer for valg 
av adressenavn: «Som hovedregel bør eksisterende navn i området, eller en variant av dette 
navnet, benyttes.»  
 

Vurdering 
Kommunestyret har fastsatt at eksisterende stedsnavn som hovedregel skal benyttes, når det skal 
fastsettes adressenavn. I denne aktuelle saken er utfordringen å finne hensiktsmessige 
adressenavn på nærings- og fritidsbebyggelse som er spredt innenfor store områder. 
Adresseringen av denne bebyggelsen har kun betydning ved behov for noen av nødetatene, og 
har ikke betydning i forhold til stedsidentitet tilsvarende adressene til boligbebyggelsen i 
kommunen. 
 
Det er helt klart enkelte områder innenfor de 3 hovedområdene som kunne vært skilt ut med 
eget adressenavn, men konsentrasjonen av adresseverdige bygg er såpass lav at det mest 
hensiktsmessige er å ha ett navn for hvert av de 3 hovedområdene. Da vil nye bygg som føres 
opp få tildelt adresse uten at det må vedtas nye adressenavn.  
 
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at innstillingen vedtas. 
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VEDLEGG: Kartskisse 

 
Kartskisse 1: Oversiktkart som viser forslag til adresseinndeling og adressenavn for de veiløse områdene i Tana 

       kommune.  
 
 
 
 
 
 

Duottar

Leahki

Vuopmi
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F08 

Arkivsaksnr: 2017/1073-0 

Saksbehandler:  Svein-Ottar Helander 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 32/2017 30.05.2017 
Kommunestyret  15.06.2017 

 

Prosjekt - frivillig innsats og aktivitetsplikt - Tana frivilligsentral 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
1. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) støtter initiativet fra Tana 

Frivilligsentral om å etablere et prosjekt for å organisere potensialet i frivillig innsats og 
aktivitetsplikt i NAV mot kommunale tjenester.  

2. Kommunal egenandel innarbeides ved budsjettreguleringen i kommunestyret i juni 2017. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tana Frivilligsentral fremmer forslag om et tverrfaglig prosjekt for å organisere potensialet i 
frivillig innsats i kommunen og aktivitetsplikten som er innført i NAV mot de kommunale 
tjenestene. Prosjektet er innregistrert hos Fylkesmannen innen fristen for søknad om tildeling av 
skjønnsmidler. For å kvalifisere for tilskudd må prosjektet være forankret i kommunens styrende 
organer. Saken fremmes derfor for politisk behandling.  
 
Styret har i sitt møte torsdag 04.05.2017 fattet følgende  

Vedtak: 
1. Styret i Tana Frivilligsentral ønsker å delta og støtte prosjekt i henhold til fremlagt 
prosjektskisse: «Fra og være for liten, hver for seg, til å vokse, sammen», - Utvikling av 
tverretatlig samarbeid for å realisere potensiale i nye og eksisterende tjenester i Tana 
kommune. 
2. Prosjektet forutsetter realisering av en «frivilligbil» som kan inngå i produksjon av 
kommunale og frivillige tjenester i helse og eldreomsorgen, tilflyttertjenesten, 
frivilligoppdrag og mot andre målgrupper. Styret i Tana Frivilligsentral viser til årsmøtets 
vedtak (Hook) hvor en ber kommunen disponere ubenyttede midler for frivilligsentralen 
i 2016 med kr 173.658 til fond, og at fondsavsetningene stilles til disposisjon for kjøp av 
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et transportmiddel, som kan inngå i prosjektet. 
3. Styret i Tana Frivilligsentral ber kommunens vedtakende organer (Hook/Kommunestyre) 
bidra til de kommunale etatenes deltagelse og egenandeler i prosjektet. 
 

For øvrig vises det til vedlagte prosjektbeskrivelse 

Vurdering 
Det bemerkes at finansieringen av den kommunale egenandelen i finansieringsplanen er oppdelt 
mellom kommunens virksomheter. Det innebærer at kommunal egenandel for 2. halvår 2017 er 
kr. 150.000 og for 2018 er den kr. 300.000 når man også tar med andelen forventet finansiert av 
«Andre». Rådmannen har for øvrig ikke etterprøvd verken prosjektideen eller 
prosjektdokumentene. Saken formidles direkte fra styret for frivilligsentralen uten ugrunnet 
opphold.  
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A: Rådhusveien 24 

9845 Tana  
- vi er i Miljøbygget 

 
T: 464 00 278 
Web: tana.frivilligsentral.no 
E-post  post@tana.frivilligsentral.no 

Tana kommune 
Hook/Kommunestyret 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
 
postmottak@tana.kommune.no 
 
 
 

Deres ref  Vår ref Styresak 19/17 Dato 08.05.2017 
 
 

ANMODNING OM POLITISK BEHANDLING AV PROSJEKT 
 
Styret i Tana Frivilligsentral har behandlet forslag til tverretatlig og tverrsektorial prosjekt i Tana kommune, 
for å kunne realisere og organisere potensialet i frivillig innsats og aktivitetsplikt i NAV, mot kommunale 
tjenester. 
 
Prosjektet er registrert innen fristen for søknad om tildeling av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark. For 
å kvalifisere for tilskudd må prosjektet være forankret i kommunens styrende organer.  
 
Daglig leder er bedt om å fremme saken for politisk behandling. 

 
Styret har i sitt møte torsdag 04.05.2017 fattet følgende vedtak: 
 

 Vedtak: 
1. Styret i Tana Frivilligsentral ønsker å delta og støtte prosjekt i henhold til fremlagt 

prosjektskisse: «Fra og være for liten, hver for seg, til å vokse, sammen», - Utvikling av 
tverretatlig samarbeid for å realisere potensiale i nye og eksisterende tjenester i Tana 
kommune. 
 

2. Prosjektet forutsetter realisering av en «frivilligbil» som kan inngå i produksjon av 
kommunale og frivillige tjenester i helse og eldreomsorgen, tilflyttertjenesten, 
frivilligoppdrag og mot andre målgrupper. Styret i Tana Frivilligsentral viser til årsmøtets 
vedtak (Hook) hvor en ber kommunen disponere ubenyttede midler for frivilligsentralen 
i 2016 med kr 173.658 til fond, og at fondsavsetningene stilles til disposisjon for kjøp av 
et transportmiddel, som kan inngå i prosjektet.  
 

3. Styret i Tana Frivilligsentral ber kommunens vedtakende organer (Hook/Kommunestyre) 
bidra til de kommunale etatenes deltagelse og egenandeler i prosjektet. 

  
Vi viser samtidig til Årsmøtet i Tana Frivilligsentrals vedtak i regnskap for 2016 (årsmøtet består at 
Hovedutvalg for oppvekst, om sorg og kultur, samt styrets medlemmer): 
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A: Rådhusveien 24 

9845 Tana  
- vi er i Miljøbygget 

 
T: 464 00 278 
Web: tana.frivilligsentral.no 
E-post  post@tana.frivilligsentral.no 

1. Fremlagt regnskap for Tana Frivilligsentral i 2016 godkjennes med kostnader på kr 
708.071 og inntekter på kr 534.413, med netto resultat 165.694.  
 

2. Årsmøtet setter differansen på kr 173.658, som resultat av kommunens opprinnelige 
bevilgning på 339.352 og netto resultat 165.694, til bundet fond nr. "251657 – 
Frivilligsentral", slik at midlene kan benyttes som egenandeler i kommende prosjekter og 
tiltak. 

Vi gjør oppmerksom på at resultatet/overskuddet i Tana Frivilligsentrals regnskap for 2016, 
inneholder overskudd/donasjoner til Juleaksjonen 2016, samt overskudd fra Frivilligkafeen på 
fredager, hvor overskuddet er ment å benyttes til utgifter i besøksvennordning for tilflytterne med 
utflukter og aktiviteter. 
 
Vi håper hovedutvalget/komunestyret vil ha anledning til å behandle denne saken i sitt neste 
møte, og vedta deltagelse og støtte til prosjektet, herunder disponering av overskuddet i Tana 
Frivilligsentral på en slik måte at dette kan bidra til realisering av prosjektet og aktivitetene. 
 
Skulle det være behov for ytterligere informasjon eller opplysninger, ber vi dere ta kontakt med 
styret, via daglig leder på e-post helge.pettersen@tana.kommune.no eller 46400278. 
 
 
 
 
På vegne av styret, Tana Frivilligsentral 
 
Helge Dahl Pettersen/s. 
Daglig leder 
 
 
Vedlegg: - prosjektskisse: «Fra å være for liten, hver for seg, til å vokse, sammen» 
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PROSJEKTSKISSE 

 

 

 

«Fra å være for liten, hver for seg, til å vokse, sammen» 

Utvikling av et tverretatlig samarbeid for å realisere potensiale i nye  
og eksisterende tjenester i Tana kommune 
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1. BAKGRUNN 

Tana kommune er en relativt liten kommune, med stor geografisk utstrekning – som skal yte 
kvalitative kommunale tjenester, samt tilrettelegge for bolyst og trivsel for alle sine innbyggere. 

De kommunale tjenestene og tilbudene er organisert i avdelinger med pressede budsjetter som er 
begrenset til å ivareta daglige driftsoppgaver. Dette har kanskje kommet klarest til uttrykk innen 
helse- og omsorg hvor f.eks hjemmehjelptjenestene blir presset på tidsbruk overfor den enkelte 
bruker. Som et svar på dette, har nasjonal politisk ledelse påpekt blant annet viktigheten av større 
frivilliginnsats i årene fremover. Samtidig som Tana kommune har ambisjoner og ønsker om innsats 
for folkehelse, trivsel, og eldres muliughet til å bo hjemme lengre – øker også kravene til  den  
helsefaglige innsatsen, samtidig med en stadig større andel eldre i befolkningen. 

Tana kommune etablerte Tana Frivilligsentral i 2015 for blant annet å bidra til frivillig innsats som 
supplement til de offentlige tjenestene.  

Det flere av etatene (herunder frivilligsentralen) opplever, er at vi blir for små og har for knappe 
ressurser i hver våre budsjetter til å igangsette nye tiltak og organiseringer som kunne bidratt til ny, 
eller bedre tilbud til enkelte målgrupper. Helsepersonellet har f.eks knapt med tid til å tilrettelegge 
for sosiale aktiviteter for hjemmeboende, eller institusjonsboere. Samtidig opplever frivilligsektor at 
det er vanskelig å få en større satsing og rekruttering av frivillige til å bidra med sosiale nettverk og 
kontakt, fordi man ikke har transportløsninger eller tilstrekkelige menneskelige ressurser til å dekke 
en langstrakt kommune. 

Innføringen av aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialstønad fra årsskiftet 2017 medførte 
imidlertid at man i kommunen hadde en mulighet å se på dette som en ressurs og en mulighet. Men, 
også organisering av relativt få brukere innenfor dette området vil bli krevende som et isolert tiltak. 

Vi må tenke nytt, og se på mulighetene i fellesskap. Sammen med aktivitetsplikten, andre 
tilrettelagte brukere, samt frivilliginnsats, vil det kunne være grunnlag for å organisere et tilbud for 
disse – som kan kobles mot behovene i blant annet eldreomsorgen i kommunen. 

Tana kommune med NAV og Tana Frivilligsentral kan som kommunale etater, sammen med en 
kompetent Vekstbedrift i Tana Arbeidsservice samarbeide om en oppdragssentral, og en 
infrastruktur, som utløser faste tilbud om praktisk hjelp, sosial nettverksbygging og aktiv deltagelse 
for eldre og andre målgrupper – og derigjennom avlaste og styrke avdelingene i helse- og 
omsorgssektoren. 

I en liten kommune, med små etater og avdelinger, krever det samarbeid på tvers av organisasjonen 
og på tvers av sektorer for å bli sterke nok til å utvikle nye og effektivisere gjeldende tilbud. 

Derfor skal dette prosjektet gjøre oss som er for små, hver for oss, større, sammen! 
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2. PROSJEKTPARTNERE 

Prosjektet er planlagt igangsatt fra 1. juli 2017, med prosjektperiode frem til 31.12.2018, hvorpå en 
fast organisering av prosjektets resultater er forventet å gi besparelser og merverdi i 
tjenesteproduksjonen til kunne implementeres som ordinær drift. 

2.1 TANA KOMMUNE, VED RÅDMANNEN  
For kommunen generelt, ved rådmannen, er målsettingene for tjenestproduksjonen fastsatt i 
dagens  kommunedelplaner for helse- og omsorg, rus- og psykiatriplan og kommunedelplan 
for idrett og fysisk aktivitet. 
 

2.2 NAV  
NAVs kommunale tjenester skal blant annet bidra til en meningsfylt hverdag og bidra til å 
løfte brukere av sosial økonomisk stønader ut av deres nåværende situasjon gjennom 
aktivisering og arbeidspraksis. Tana kommune har vedtatt at aktivitetsplikten skal gjelde alle 
brukere, også de over 30 år. 
 

2.3 HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN, VED KOMMUNALSJEF  
Helse- og omsorgssektoren i Tana kommune skal yte best mulig faglig tilbud til kommunens 
innbyggere, og er organisert i avdeling for helsetjenester, Tana hjemmetjenester, Tana 
sykeavdeling og avdeling for hjelpetjenester. 
 

2.4 TANA ARBEIDSSERVICE AS 
Tana Arbeidsservice er en kommunalt eid Vekstbedrift som har som formål å gi 
arbeidstrening og kvalifisering for mennesker som faller utenfor det ordinære 
arbeidsmarkedet. Bedriften har i dag både varige tilrettelagte arbeidsplasser og variable 
praksisplasser. I tillegg organiserer de også et aktivitetssenter for personer mellom 18-67 år. 
  

2.5 TANA FRIVILLIGSENTRAL 
Tana Frivilligsentrals oppgave er å tilrettelegge for frivilliginnsats som komplementerende til 
kommunens lovpålagte tjenestetilbud, i tillegg til frivilliginnsats generelt som fremmer 
bolyst, trivsel og folkehelse i kommunen. 
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3. PROSJEKTETS FORMÅL 

Som utgangspunkt for prosjektpartnernes videre arbeid mot en endelig prosjektplan har man 
formulert formålet slik: 

Gjennom prosjektet skal partnerne/etatene  finne praktiske samarbeidsløsninger som bidrar 
til at deres egne og felles behov for tjenester og tiltak for Tanas befolkning kan realiseres på 
en kvalitativ og effektiv økonomisk måte i en organisering på tvers av etater og sektorer. 

 

3.1 DELMÅL 

1. Prosjektet skal  kartlegge behov og ønsker i etatene for aktiviteter og tjenester som i dag ikke 
blir tilstrekkelig ivaretatt, fordi det ikke tilhører kjernevirksomheten i etaten, eller fordi det 
enkelte budsjettområde ikke har tilstrekkelig økonomi til å etablere tjenesten(e) alene. 
 

2. Prosjektet skal kartlegge og systematisere kommunale oppgaver og deres kompetansekrav, 
som kan utføres av brukere med aktivitetsplikt, andre tilrettelagte brukere og frivillige.  
 

3. Prosjektet skal etablere en oppdragssentral med kompetent arbeidsledelse, for småjobber og 
oppdrag som kan utføres av sosialstønad-mottakere med aktivitetsplikt, frivillige, personer 
med behov for tilrettelagt arbeidsplass, og andre aktuelle brukere – som kan tilføre 
etatene/partnerne nye tilbud og tjenester, eller avlaste slik at kjerneaktiviteten kan styrkes. 
 

4. Prosjektet skal kartlegge eksisterende, eller tilrettelegge, en  IT-plattform for 
oppdragssentralen hvor behov og oppdrag kan registreres og planlegging og levering kan 
følges opp og evalueres.  

 

4. PROSJEKTETS KRITISKE SUKSESSFAKTORER  

Det er avgjørende at partnerne i det videre arbeidet med en detaljert prosjektplan bruker tid til å 
sikre forankring i eksisterende lovverk og kommunens politiske plandokumenter. 

Prosjektet vil måtte fremmes for politisk behandling i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 30. 
mai 2017, formannskap og kommunestyret møte 15. juni 2017. 

For etableringen av en oppdragssentral, som bidragsyter til etatenes tjenester og tilbud, vil 
rekruttering og organisering av prosjektledelse og arbeidsledelse være kritisk i forhold til 
samarbeidet i prosjektet – og ikke minst i kartleggingen av brukernes/deltagernes evne, vilje og 
motivasjon til deltagelse. 

Nødvendig infrastruktur med eventuell tilgang på nødvendig utstyr, maskiner og materiell for å 
kunne løse de behov og ønsker om tilbud, aktiviteter og tiltak og som prosjektet frembringer må også 
finne sin løsning og finansiering gjennom prosjektets arbeid, i tillegg til de faglige og menneskelige 
ressursene som stilles til disposisjon fra partnerne og eksterne bidragsytere. 

73



De teknologiske løsningene for samarbeidet i en oppdragssentral, og en videreføring av løsningene 
etter prosjektperioden finnes med ganske stor sikkerhet. Det vil kreve noe kartlegging, og god 
spesifisering av kravene til en samarbeidsplattform, for både oppdragsgivere, publikum og deltagere, 
før man velger en løsning. 

4.1 «Frivilligbil» – flerbrukskjøretøy 

Det forutsettes i prosjektet at man også realiserer en flerbruks «frivilligbil» som kan benyttes i 
prosjektets aktiviteter. Pga krav til førerkort/opplæring, vil en 9-seter personbil, som også kan brukes 
som stor varebil, være det mest gunstige. Eventuell tilpasning for 
funksjonshemmede/rullestolbrukere må vurderes i forhold til eksisterende tilbud i kommunen. Tana 
kommunen, og hjemmetjenestene disponerer i dag bare mindre biler, noe som begrenser deltagelse 
i aktiviteter og utflukter for institusjonsbeboere og hjemmeboende. 

Bilens bruk vil ha 3 hovedbruksområder: 

1. Bilen kan benyttes av Oppdragssentralen og deltagere fra aktivitetspliktige i praktiske 
hjelpeoppdrag på formiddagstid og av frivillige på ettermiddager og helger. 
 

2. Frivillige/Aktivitetspliktige sjåfører/hjelpere i: 
a)  Besøksvennordning for eldre i samarbeid med hjemmehjelp og  aktivitører i 
eldreomsorgen skal samarbeide om transport og økt deltagelse fra hjemmeboende i 
distriktene til dagsenteret i Tana Bru og andre offentlig aktiviteter, samt økt kapasitet og 
frivilliginnsats i utflukter/aktiviteter utenfor institusjonene, for bosatte i institusjoner. 
 
b) Besøksvennordningen omfatter også aktiviteter og utflukter utenfor 
intorduksjonsprogram i tilflyttertjenesten, som tilrettelegger for integrering av bosatte 
flyktninger i Tana kommune på fritiden. 
 
c) Det må også kartlegges behov for tilrettelegging ved hjelp av ansatte og frivillige i andre 
grupper som trenger økt sosial kontakt og nettverk, herunder hjelpetjenesten og botjenesten. 
 

3. Frivillige lag og foreninger kan låne/leie bilen i helger i forbindelse med stevner, 
arrangementer og lignende. 

Vi er innforstått med at Fylkesmannen i Finnmark ikke dekker investeringer i tildeling av 
skjønnsmidler. Tana Frivillig har imidlertid fått tilskudd fra Sparebank1 stiftelsene med kr 150.000, og 
det finnes fondsavsetning og midler på tilnærmet kr 100.000 i budsjettene for 2017.  
Frivilligsentralen har hatt et driftsmessig overskudd i 2016 på kr 173.658 som man ber 
kommunestyret i sitt møte i juni 2017 disponere til prosjektets formål og «frivilligbil». Totalt ca kr 
425.000 

Annen finansiering søkes som kan dekke et høyt førstegangsinnskudd i en finansiell leasingplan, hvor 
kjøretøyet nedbetales innen 3 år. 
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5. FOREBYGGENDE TILTAK 

En endelig prosjektplan vil måtte bruke tid på å klargjøre i detalj suksessfaktorene, og de tiltak man 
skal iverksette for å nå prosjektets formål og endelig definerte delmål. 
 

6. ORGANISERING 

6.1 Prosjektets eier er Tana Kommune, ved Rådmannen. 

6.2 Styringsgruppe 
Det foreslås at prosjektet har en styringsgruppe bestående av representanter fra: 
- NAV 
- Helse og omsorg (Kommunalsjef, evt. en eller flere fra den enkelte avdeling som blir berørt av 
prosjektets aktiviteter) 
- Tana Arbeidsservice  
- Tana Frivilligsentral (frivillig sektor) 

6.2 Prosjektledelse og arbeidsledelse  
vil være tilknyttet Tana Arbeidsservice AS, med en 100% stillingsressurs. Hvor stor andel 
prosjektledelse i forhold til praktisk arbeidsleder for en oppdragssentral vil være, må avklares 
nærmere. Stillingsressursen kan også tenkes delt mellom flere personer med ulik kompetanse i 
denne organisasjonen.  
 
Prosjektets arbeidsleder og daglig leder ved Tana Frivilligsentral vil koordinere de daglige aktivitetene 
i prosjektet. 

6.3 Samarbeidsgrupper i prosjektet 

6.3.1 NAV og prosjektets Arbeidsleder – vil måtte ha et praktisk samarbeid med individuell 
kartlegging og tilrettelegging for brukere med aktivitetsplikt. 

6.3.2 Arbeidsleder, Teknisk etat og Frivilligsentralen – vil måtte ha et praktisk samarbeid om 
tilrettelegging av oppdragssentralens oppgaver for aktivitetspliktige og frivillige, samt tilgang 
på og opplæring på nødvendig teknisk materiell og utstyr. 

6.3.3 Hjemmehjelp, Omsorgsinstitusjonene, Aktivitører og Frivilligsentralen – vil måtte ha 
et praktisk samarbeid og koordinering av aktiviteter og behov for transporter, aktiviteter og 
utflukter. 

Andre samarbeidspartnere prosjektet skal søke samarbeid med, er Avdeling for hjelpetjenester, som  
er et samordnet tjenestetilbud innenfor områdene transporttjeneste/ parkeringstillatelse/ 
ledsagerbevis, pedagogisk- psykologisk tjeneste, tjeneste for funksjonshemmede, barneverntjeneste 
og rus- og psykisk helsetjeneste.  
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7. BUDSJETT 
 
Prosjektet blir fremmet for politisk behandling i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og 
kultur ultimo mai, og kommunestyret 15. juni 2017. 
 

INNTEKTER 01.07.-31.12.17 2018 

Tana kommune, Rådmannen 37 500 75 000 

NAV 150 000 300 000 

Helse- og omsorg 37 500 75 000 

Tana Arbeidsservice 37 500 75 000 

Tana Frivilligsentral 37 500 75 000 

Andre 37 500 75 000 

Omsøkt skjønnstilskudd 350 000 450 000 

Sum inntekter: 675 000 1 125 000 

   
KOSTNADER 

  
Lønn og sos.kostn 275 000 580 000 

Møter/Seminarer/Kurs 25 000 25 000 

Reiser 25 000 25 000 

Driftskostnader oppdrag/aktiviteter 180 000 380 000 

Arb.tøy, verneutstyr 40 000 40 000 

Driftsutstyr/mask/Matr. 30 000 60 000 

IT-plattform 100 000 15 000 

Sum kostnader 675 000 1 125 000 

 

Det er etablert et eget side-prosjekt i Tana Frivilligsentral for finansiering av flerbruksbil/«frivilligbil».  
Prosjektet er foreløpig støttet med kr 150.000 av Sparebankstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge (se 
vedlegg). 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2017/669-0 

Saksbehandler:  Pia Kathrine Espnes Ohren 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 33/2017 30.05.2017 

 

Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - Folkeakademiet 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Folkeakademiet innvilges kr. 20 000 fra «Den kulturelle spaserstokken».  
 
Arrangementene må gjennomføres i 2017. 
 
Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis eller 
rabatert billett for sin ledsager.  
 
Pengene overføres etter utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker med rapport og regnskap 
for arrangementene. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tana kommune er tildelt kr. 25 000 fra tilskuddsordningen den kulturelle spaserstokken (DKSS) 
for 2017. Gjenstående midler fra tidligere fordelinger for DKSS 2015 og 2016 på kr. 24 500 ble 
også overført til årets tilskudd. Tana kommune har dermed kr. 49 500 til fordeling for DKSS i 
2017. 
 
Innen søknadsfristen hadde kommunen mottatt fire søknader på tilskuddsordningen. 
 
Formålet for den kulturelle spaserstokken er å:  

- Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  
- Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det 

utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og 
uttrykk.  
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- Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som 
musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og 
kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale 
kinoer/bygdekino.  

- Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i 
dagliglivet.  

 
Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark:  

- Arbeidet må være forankret i kommunens planer for og organisering av innsatsen overfor 
eldre i kommunen.  

- Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres  
- Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, 

planlegging eller kompetanseheving.  
- Tilskudd fra DKSS skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til 

eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. 
Eksempler på tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale 
arrangement, herunder bevertning, samt driftsstøtte til lag og foreninger.  

- Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis 
eller rabatert billett for sin ledsager.  

 
 
Folkeakademiet Deatnu – Tana søker om kr. 20 000 fra den kulturelle spaserstokken til 
kulturaktiviteter for eldre i 2017.  
 
Folkeakademiet nasjonalt har mål at minst 20% av det samlede kulturtilbudet skal være rettet 
mot eldre og beboere på institusjon. Folkeakademiet Deatnu – Tana arrangerte i fjor 5 konserter 
på eldreinstitusjoner og sykestua, det tilsvarer over 38% av deres aktivitet.  
 
Program for hele 2017 er ikke ferdig utarbeidet enda, men det blir arrangert konsert med samisk 
musikk i februar, mini-filmfestival med samiske filmer i mars, institusjonskonserter, klassisk 
konsert i april og julekonserter på institusjon. Folkeakademiet Hålogaland arrangerer 
kulturturnéer for institusjoner og der er folkeakademiet lokale arrangører.  

Vurdering 
 
Folkeakademiet Deatnu – Tana er en lokal og aktiv aktør for kulturlivet i Tana kommune. De 
beskriver et spennende program, som kan interessere målgruppen.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2017/668-0 

Saksbehandler:  Pia Kathrine Espnes Ohren 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 34/2017 30.05.2017 

 

Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - Tana 
Pensjonistforening 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana pensjonistforening innvilges kr. 10 000 fra «Den kulturelle spaserstokken».  
 
Arrangementene må gjennomføres i 2017  
 
Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis eller 
rabatert billett for sin ledsager.  
 
Pengene overføres etter utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker med rapport og regnskap 
for arrangementene. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tana kommune er tildelt kr. 25 000 fra tilskuddsordningen den kulturelle spaserstokken (DKSS) 
for 2017. Gjenstående midler fra tidligere fordelinger for DKSS 2015 og 2016 på kr. 24 500 ble 
også overført til årets tilskudd. Tana kommune har dermed kr. 49 500 til fordeling for DKSS i 
2017. 
 
Innen søknadsfristen hadde kommunen mottatt fire søknader på tilskuddsordningen. 
 
Formålet for den kulturelle spaserstokken er å:  

- Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  

79



- Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det 
utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og 
uttrykk.  

- Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som 
musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og 
kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale 
kinoer/bygdekino.  

- Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i 
dagliglivet.  

 
Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark:  

- Arbeidet må være forankret i kommunens planer for og organisering av innsatsen overfor 
eldre i kommunen.  

- Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres  
- Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, 

planlegging eller kompetanseheving.  
- Tilskudd fra DKSS skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til 

eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. 
Eksempler på tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale 
arrangement, herunder bevertning, samt driftsstøtte til lag og foreninger.  

- Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis 
eller rabatert billett for sin ledsager.  

 
Tana pensjonistforening søker om kr. 10 000 fra den kulturelle spaserstokken til blant annet 
billetter for eldre til forskjellige arrangementer i Tana og omegn. Billettene kan være til 
konserter og utstillinger med mer.  

Vurdering 
 
Tana pensjonistforening er en aktiv aktør for målgruppen i Tana kommune som kan treffe 
målgruppen godt med sine tilbud og billetter.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2017/631-0 

Saksbehandler:  Pia Kathrine Espnes Ohren 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 35/2017 30.05.2017 

 

Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - Sabine Prabucki 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Sabine Prabucki innvilges kr. 7600 fra «Den kulturelle spaserstokken».  
 
Rådmann foreslår at hun har en konsertdag i Tana der hun holder 3 konserter. Da er det ønskelig 
at konsertene arrangeres ved omsorgsboligene, omsorgssenteret og ved sykestua, dersom 
institusjonene selv ønsker det. 
 
Arrangementene må gjennomføres i 2017.  
 
Pengene overføres etter utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker med rapport og regnskap 
for arrangementene. Dersom noen av de foreslåtte institusjonene ikke ønsker konsert trekkes det 
fra tildelingen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tana kommune er tildelt kr. 25 000 fra tilskuddsordningen den kulturelle spaserstokken (DKSS) 
for 2017. Gjenstående midler fra tidligere fordelinger for DKSS 2015 og 2016 på kr. 24 500 ble 
også overført til årets tilskudd. Tana kommune har dermed kr. 49 500 til fordeling for DKSS i 
2017. 
 
Innen søknadsfristen hadde kommunen mottatt fire søknader på tilskuddsordningen. 
 
Formålet for den kulturelle spaserstokken er å:  

- Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  
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- Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det 
utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og 
uttrykk.  

- Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som 
musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og 
kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale 
kinoer/bygdekino.  

- Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i 
dagliglivet.  

 
Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark:  

- Arbeidet må være forankret i kommunens planer for og organisering av innsatsen overfor 
eldre i kommunen.  

- Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres  
- Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, 

planlegging eller kompetanseheving.  
- Tilskudd fra DKSS skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til 

eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. 
Eksempler på tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale 
arrangement, herunder bevertning, samt driftsstøtte til lag og foreninger.  

- Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis 
eller rabatert billett for sin ledsager.  

 
Sabine Prabucki søker om midler fra den kulturelle spaserstokken til å synge urfolkinspirert 
sang med tromme og bruk av syngebolle. Hun fremhever at det er healing i musikken, den er 
avslappende samtidig som den gir energi. Dersom noen av beboerne vil kan de ha allsang etter 
konserten. Hun ønsker å underholde på institusjoner men er ikke kjent med hvilke institusjoner 
som fins i Tana.  
 
Budsjettet hennes er:  
Per konsert: kr. 2000 
Transportkostnader: kr. 1600 
 
Transportkostnadene deles dersom hun besøker flere institusjoner samme dag.  

Vurdering  
Sabine Prabucki med sin urfolkinspirerte sang kan være et positiv tilskudd for beboere ved 
institusjoner i Tana kommune. Rådmann foreslår at hun har en konsertdag i Tana der hun holder 
3 konserter. Da er det ønskelig at konsertene arrangeres ved omsorgsboligene, omsorgssenteret 
og ved sykestua, dersom institusjonene selv ønsker det. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2017/480-0 

Saksbehandler:  Pia Kathrine Espnes Ohren 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 36/2017 30.05.2017 

 

Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - Christian Stejskal 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Christian Stejskal søknad om midler fra «den kulturelle spaserstokken» avslås da de estimerte 
kostnadene rundt reise, transport og opphold er større en kostnadene i forbindelse med det 
kulturelle innslaget. Søknaden bidrar ikke til å utvikle gode kunst- og kulturprosjekter lokalt slik 
formålet med den kulturelle spaserstokken er.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tana kommune er tildelt kr. 25 000 fra tilskuddsordningen den kulturelle spaserstokken (DKSS) 
for 2017. Gjenstående midler fra tidligere fordelinger for DKSS 2015 og 2016 på kr. 24 500 ble 
også overført til årets tilskudd. Tana kommune har dermed kr. 49 500 til fordeling for DKSS i 
2017. 
 
Innen søknadsfristen hadde kommunen mottatt fire søknader på tilskuddsordningen. 
 
Formålet for den kulturelle spaserstokken er å:  

- Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  
- Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det 

utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og 
uttrykk.  

- Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som 
musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og 
kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale 
kinoer/bygdekino.  

- Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i 
dagliglivet.  
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Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark:  

- Arbeidet må være forankret i kommunens planer for og organisering av innsatsen overfor 
eldre i kommunen.  

- Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres  
- Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, 

planlegging eller kompetanseheving.  
- Tilskudd fra DKSS skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til 

eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. 
Eksempler på tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale 
arrangement, herunder bevertning, samt driftsstøtte til lag og foreninger.  

- Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis 
eller rabatert billett for sin ledsager.  

 
Christian Stejskal søker om et honorar på kr. 4000 + reise (t/r Oslo) og opphold fra den 
kulturelle spaserstokken til å gjennomføre sin multimedia forestilling «Mitt nabolag» fra Kairo i 
Egypt for eldre i Tana.  
 
Christian er fiolinist, fotograf og forteller. Han vil fortelle om sin pilegrimsferd til fots fra Wien 
via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. Han har levd sammen med 
«Zabaleenerne» - Kairo`s uoffisielle kristne søppel arbeidere. I forestillingen forteller han om 
syv forskjellige menneskers skjebne, samtidig som han viser foto og spiller arabisk musikk samt 
egenkomponert musikk på fiolin.  
 
Av utstyr trenger han prosjektor til fotografiene.  
 
Kostnadsmessig vil reise og opphold koste kr. 5000 med dagens priser (28.03.17)  
3000,- tur/retur med fly 
500,- buss tur/retur flyplass  
1500,- en overnatting  
 

Vurdering 
Tana kommune ønsker et lokalt fokus ved fordeling av midler fra den kulturelle spaserstokken. 
Denne søknaden bidrar ikke til lokal utvikling av gode kunst og kulturprosjekter.  
 
Bidraget vil derimot bidra til mangfold i uttrykk og kunstformer for de eldre i Tana kommune.  
 
Utgiftene for reise, opphold og transport vil bli større enn utgiftene for selve forestillingen. Tana 
kommune ønsker hovedsakelig å bruke midlene direkte på kunstuttrykk og forestillinger, gjerne 
fra lokale aktører, ikke til reise og opphold.  
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PS 37/2017 Tospråklighetsmidler - Tana hjemmetjenester

PS 38/2017 Tospråklighetsmidler - Diddi mánáidgardi

PS 39/2017 Tospråklighetsmidler - Deanu sámeskuvla - språkarbeider

PS 40/2017 Tospråklighetsmidler - Deanu sámeskuvla - Mat som 
språkarena

PS 41/2017 Tospråklighetsmidler - Sirma IL

PS 42/2017 Tospråklighetsmidler - Deanu Searat

PS 43/2017 Tospråklighetsmidler - Tanabru skole

PS 44/2017 Tospråklighetsmidler - Boftsa oppvektsenter

PS 45/2017 Tospråklighetsmidler - Giellavealgu barnhage

PS 46/2017 Tospråklighetsmidler 2017 - Deanu instituhtta



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2016/357-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 47/2017 30.05.2017 

 

Referatsaker/Orienteringer HOOK 300517 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Saken tas til orientering.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det kan i møte bli gitt orienteringer.   
 
 
 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune  
Utviklingsavdelingen 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

 
Statens vegvesen Region Nord 
Postboks 1403 
8002  Bodø 
 
 

 

 
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
2015/051226 2009/615 Lars Smeland, tlf.: 46400268 05.05.2017 

 

Stedsnavnskilt og veinavnskilt langs hovedveistrekningene i Tana kommune: 
Skiltplan 

Vi viser til tidligere dialog i denne saken, jf. deres brev av 01.06.2015 og senere telefonisk 
kontakt med saksbehandler Jørn Stefan Opdahl. Den 24.11.2017 ble skrivemåten av alle 
bygdenavnene i Tana kommune vedtatt. Tidligere har alle hovedveistrekningene i Tana fått 
vedtatt adressenavn. Vi ber Statens Vegvesen sørge for at skilt blir satt opp i løpet av 2017. 
 
Oversikten i vedlegg 1 viser skilting av bygdenavnene langs hovedveistrekningene i Tana. Vi vil 
understreke at kommunen i stor grad er tilfreds med skiltingen langs E6. Det er imidlertid 
kommet til noen navn som ikke hadde noen vedtatt eller godkjent form i 2009, da Statens 
Vegvesen fornyet skiltene langs E6. I vedlegg 1 er disse endringene tatt med.   
 
Tana kommune ber Statens Vegvesen sette opp adressenavnskilt langs alle hovedveistrekningene 
i kommunen i start- og endepunktene langs strekningene, samt for hver 10.km. Vi viser til 
kartoversikten i vedlegg 2, som viser hvor kommunen ønsker skiltene satt opp. 
 
Når det gjelder skilting av de kommunale og private veiene, der det er kommunen som har 
ansvaret for oppsetting av skilt, vil disse skiltene bli plassert 6 – 8 m fra veiskulder på 
hovedveistrekningene. Oversikt som viser hvor disse skiltene vil bli satt opp, vil bli ettersendt. 
 
Vi ser fram til et godt samarbeid med Statens Vegvesen i denne saken.  
 
Med hilsen 
 
Svein-Ottar Helander 
Avdelingsleder 

 
 
 
Lars Smeland 
Planlegger 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Vedlegg 1 

 

Stedsnavnskilting av bygde- og grendenavnene i Tana kommune 

 

Avstandsskilting langs hovedveinettet: 

Tiltak: Eksisterende avstandsskilt med kun norske stedsnavn, suppleres med de samiske 

parallellnavnene slik: 

 

 

 

 

 

 

E6 Roavvegieddi - kommunegrensa til Unjárga-Nesseby 

Čuđegurra/Russeskaret og Luosnjárga/Laksnes 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt ved Čuđegurra/Russeskaret, mens eksisterende 

stedsnavnskilt Laksnes suppleres med det samiske navnet Luosnjárga. 

 

 

 

Čuđegurra 
Russeskaret 

Luosnjárga 
Laksnes 

Kárášjohka 
Karasjok        170 
Leavvajohka 
Levajok            90 

Deanušaldi 
Tanabru          30 

Buolbmát 
Polmak            10 
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Gaskanjárga, Bievrrá og Suveguolbba 

Det settes opp nye stedsnavnskilt som markerer hver av de 3 bygdene Suveguolbba, Bievrrá og 

Gaskanjárga. 

 

Buolbmát/Polmak/Pulmanki 

Tiltak: Eksisterende stedsnavnskilt suppleres med det kvenske navnet Pulmanki. 

 

Bievrrá 

Gaskanjárga 

Suveguolbba 

Buolbmát 
Polmak 
Pulmanki 
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Gárdak, Lálloš og Leaibenjárga 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt ved Gárdak og Lálloš, mens de gule henvisningsskiltene 

Holmesund erstattes av gult henvisningsskilt med stedsnavnet Leaibenjárga. 

 

  

Lálloš 

    Leaibenjárga 

Gárdak
k 

Leaibenjárga 
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Holmesund, Árbanakjohka og Miennajohka 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt ved Miennajohka og Holmesund, mens de gule 

henvisningsskiltene Holmesund erstattes av gult henvisningsskilt med stedsnavnet Árbanakjohka. 

 

 

Hedeguohppi/ Hietakuoppa 

Tiltak: Eksisterende stedsnavnskilt suppleres med det kvenske navnet Hietakuoppa. 

 

Árbanakjohka 

    Árbanakjohka 

Miennajohka 

Hedeguohppi 
Hietakuoppa 

Holmesund 
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Deanušaldi/ Tanabru 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Deanušaldi og Tanabru som erstatning for 

eksisterende skilt med navnet Tana bru.  

 

Suohpanjárga/ Suoppuniemi 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Suohpanjárga og Suoppuniemi. 

 

Deanušaldi 
Tanabru 

Deanušaldi 
Tanabru 

Suohpanjárga 
Suoppuniemi 
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FV 891 Skiippagurra – riksgrensa til Finland 

Geaidnogeahči/Veienden 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Geaidnogeahči og Veienden. 

 

Álletnjárga/Alleknjarg /Allikkaniemi og Buolbmát/Polmak/Pulmanki 

Tiltak: Eksisterende stedsnavnskilt med de norske navnene Alleknjarg og Polmak suppleres med de 

samiske og kvenske navnene Álletnjárga, Allikkaniemi, Buolbmát og Pulmanki. 

 

Geaidnogeahči 
Veienden 

Álletjnárga 
Alleknjarg 
Allikkaniemi 

Buolbmát 
Polmak 
Pulmanki 
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FV 98: Tanabru – kommunegrensa til Gamvik på Ifjordfjellet 

Deanušaldi/ Tanabru  

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Deanušaldi og Tanabru. 

 

 

Sieiddá/ Vestre Seida 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Sieiddá og Vestre Seida. 

 

Deanušaldi 
Tanabru 

Sieiddá 
Vestre Seida 
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Máskejohka/Masjok/Maskijoki 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Máskejohka, Masjok og Maskijoki. 

 

 

Fávlemohkki/Holmfjell/Väylänmukka og Golggotjohka/Gulbojok/Kulpukanjoki 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Fávlemohkki, Holmfjell og Väylänmukka, og 

Golggotjohka, Gulbojok og Kulpukanjoki.   

 

Máskejohka 
Masjok 
Maskijoki 

Fávlemohkki 
Holmfjell 
Väylänmukka 
 

Golggotjohka 
Gulbojok 
Kulpukanjoki 
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Bokcá/Boftsa/Poksa og Ruostafielbmá/Rustefjelbma/Ruostefjelma 

Tiltak: Eksisterende stedsnavnskilt med de norske navnene Boftsa og Rustefjelbma suppleres med de 

samiske og kvenske navnene Bokcá og Poksa, Ruostafielbmá og Ruostefjelma. 

  

 

Ráttovuotna/Smalfjord/Rautuvuono 

Tiltak: Eksisterende stedsnavnskilt med det norske navnet Smalfjord suppleres med de samiske og 
kvenske navnene Ráttovuotna og Rautuvuono. 

 

Ráttovuotna 
Smalfjord 
Rautuvuono 
 

Bokcá 
Boftsa 
Poksa 

Ruostafielbmá 
Rustefjelbma 
Ruostefjelma 
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Ávskár/Auskarnes, Gohppi/Torhop og Čuollovuotna/Tarmfjord  

Tiltak: Eksisterende stedsnavnskilt med det norske navnet Torhop suppleres med det samiske navnet 
Gohppi. Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Čuollovuotna og Tarmfjord, og det settes 
opp nye henvisningsskilt med navnene Ávskár og Auskarnes. 

 

Deanodat/Vestertana, Gárggogeahči, Leaibbos og Šuoššjohka 

Tiltak: Eksisterende stedsnavnskilt med det norske navnet Vestertana, flyttes og suppleres med det 
samiske navnet Deanodat. Det settes opp nye henvisningsskilt med navnene Gárggogeahči, Leaibbos 
og Šuoššjohka. 

  

 

Čuollovuotna 
Tarmfjord 

Torhop 
Gohppi 

Ávskár 
Auskarnes 

Deanodat 
Vestertana 

Gárggogeahči 

      Gárggogeahči 
 

Leaibbos 

     Leaibbos 

Šuoššjohka 

     Šuoššjohka 

     Ávskár 
     Auskarnes 
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FV 281: Fra Ruostafielbmá/Rustefjelbma/Ruostefjelma til Gálbenjárga/ Kaldbakknes 

Bonjákas/Bonakas/Punakas 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Bonjákas, Bonakas og Punakas. 

 

Guhkesnjárga/Pitkäniemi/Langnes, Gálbenjárga/Kaldbakknes og Gávesluokta 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Guhkesnjárga, Pitkäniemi og Langnes,  

Gálbenjárga og Kaldbakknes, og Gávesluokta.

 

Bonjákas 
Bonakas 
Punakas 

Guhkesnjárga 
Langnes 
Pitkäniemi  

Gávesluokta  

Gálbenjárga 
Kaldbakknes  
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FV 890: Tana bru (brua) – kommunegrensa mot Berlevåg 

Deanušaldi/ Tanabru  

Tiltak: Det settes opp nytt stedsnavnskilt med navnene Deanušaldi og Tanabru. 

 

Sieiddá/Seida/Seita og Luovttejohka/Luftjok/Louttijoki 

Tiltak: Eksisterende stedsnavnskilt med det norske navnet Seida, flyttes og suppleres med navnene 

Sieiddá og Seita. Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Luovttejohka, Luftjok og Louttijoki. 

 

Deanušaldi 
Tanabru 

Sieiddá 
Seida 
Seita 
 

Luovttejohka 
Luftjok 
Louttijoki 
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Sorbmávži/Fingervann/Surmaatti og Ivvárašjohka/Ivarjok/Iivarinjoki  

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Sorbmávži, Fingervann og Surmaatti, 

Ivvárašjohka, Ivarjok og Iivarinjoki. 

 

Sandlia, Petterlund/Pietarinnuora, Hárrejohka/Harrelv/Harrijoki og Austre Bonakas 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Sandlia, Petterlund og Pietarinnuora og 

Austre Bonakas. Eksisterende skilt i Harrelv suppleres med navnene Hárrejohka og Harrijoki.

 

Hárrejohka 
Harrelv 
Harrijoki 

Sorbmávži  
Fingervann 
Surmaatti 

Ivvárašjohka 
Ivarjok 
Iivarinjoki 

Austre Bonakas 

Sandlia 

Petterlund 
Pietarinnuora 
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Skuvgi/Birkestrand, Suoidnesuolu/Høyholmen og Lávvonjárga/Lavonjarg 

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Skuvgi og Birkestrand. Eksisterende 

henvisningsskilt til Høyholmen suppleres med navnene Suoidnesuolo, Lávvonjárga og Lavonjarg. 

 

Juovlavuotna/Austertana/Jouluvuono, Geresgohppi og Leirpollskogen 

Tiltak: Eksisterende stedsnavnskilt med navnet Austertana suppleres med navnene Juovlavuotna og  

Jouluvuono. Eksisterende henvisningsskilt med navnet Hanadalen, erstattes av henvisningsskilt med 

navnene Háná og Hana. Det settes opp nytt henvisningsskilt med navnet Geresgohppi. 

 

Skuvgi 
Birkestrand 

Suoidnesuolu 
Høyholmen 
Lávvonjárga 
Lavonjarg 

Háná 
Hana 

Juovlavuotna  
Austertana 
Jouluvuono 

Geresgohppi 

101



FV 282: Til Geresgohppi  

Tiltak: Det settes opp nye stedsnavnskilt med navnene Leirpollskogen og Geresgohppi  

 

Leirpollskogen 

Geresgohppi 
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FV 281: Langnesveien: Et skilt i starten + et ved Langnes 
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FV 282: Kvartsittveien: Et skilt i starten  
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V 890: Austertanaveien: Et skilt i starten + etter 10, 20, 30, 40, 50, 60 km + v/ kommunegrensa 
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FV 98: Tanafjordveien: Et skilt i starten + etter 10, 20, i Rustefjelbma, 30, 40, 50, 60 km + v/ 

kommunegrensa 
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E6 mot Karasjok: Deanugeaidnu: Et skilt i starten + etter 10, 20, 30, 40, 50, 60 km, Roavvegieddi, 70, 

80 og 90 km + v/ Leavvajohka 
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E6 mot Karasjok: Badje Deatnu: Et skilt v/ Leavvajohka, etter 10 km + v/ kommunegrensa 
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E6 mot Varangerbotn: Várjjatgeaidnu: Et skilt i starten + i Skiippagurra + v/ kommunegrensa 
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RV 891: Polmakveien: Et skilt i starten + etter 10 km + v/ kommune-/riksgrensa 
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E75 Roavvegorretak : Et skilt i starten + + v/ grensa med Finland 
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Deanu gielda - Tana kommune  
Utviklingsavdelingen 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

Simen Olafsen og Karina Gjerde 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

 - nr.  
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2017/1080 Frans Eriksen, tlf.: 46400271 23.05.2017 

 
Svar på søknad om støtte til feltarbeid på Laksefjordvidda 
 
Saksopplysninger:  
Søkerne er to masterstudenter på naturforvaltning ved NMBU som skal drive feltarbeid og skrive 
masteroppgave om fisket og fiskebestandene på Laksefjordvidda.  
 
Masteroppgaven handler i hovedsak om å se på hvordan fiskerne i området oppfatter 
sportsfiskesituasjonen og hvordan rekreasjonsfiske kan ha påvirket bestandene av røye og ørret 
ved utvalgte vann i tilknytning til Adamsfjordveien. Temaet tar utgangspunkt i NINA-rapporten 
1308 «Fiske etter innlandsfisk i Finnmark 2016» og en artikkel i DN fra 2015 om trengsel og 
konflikter rundt tilreisende fiskere. Søkerne tror og håper at forskningsarbeidet kan komme 
kommunen til nytte med tanke på forvaltning av ressursene og hva som kan gjøres for å 
tilrettelegge bedre for rekreasjonsfiske og bidra til å redusere konflikter mellom lokale og 
tilreisende fiskere. Det søkes om kr 8.000,- i støtte til gjennomføring av feltarbeidet, herunder 
støtte transport og oppholdsutgifter.  
 
 
Vurderinger: 
I delegasjonsreglementet punkt 11.1 fremgår at “Rådmannen har myndighet til å avgjøre 
søknader fra enkeltpersoner, foreninger eller andre organisasjoner for søkere bosatt utenfor 
kommunen basert på etablert praksis og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet 
av. Myndigheten gjelder søknader der tiltaket foregår utenfor kommunen og/eller resultat eller 
virkning av tiltaket har ingen eller liten virkning i forhold til innbyggerne i kommunen.” 
Kommunen har ikke avsatt midler på budsjettet til omsøkte formål. Søknaden kan derfor ikke 
innvilges. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementets 11.1 avslås søknad om økonomisk støtte til 
filmproduksjon. 
 
Begrunnelse: 
Kommunen har ikke midler på budsjettet til omsøkte formål 
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 Side 2 av 2

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jørn Aslaksen 
Rådmann 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-02-17-192 

 

 

NORSK LOVTIDEND  
Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. 

Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. 

 

 

Kunngjort 17. februar 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 28. februar 2017 

 

 

17.02.2017 nr. 192 
 

 

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten 
 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. februar 2017 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

§ 1. Formål 

Forskriften skal bidra til å heve kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder ved legers tiltredelse i fastlegehjemler, stillinger ved kommunale legevakter og andre 

stillinger med oppgave om å yte helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

 

§ 3. Krav om spesialisering i allmennmedisin 

Kommunen skal sikre at leger som tiltrer en fastlegehjemmel, stilling ved kommunal legevakt eller 

annen stilling med oppgave om å yte helsehjelp i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven 

a) har spesialistgodkjenning i allmennmedisin 
 

b) er under spesialisering eller 
 

c) har godkjenning som allmennpraktiserende lege etter § 8 i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om 

veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon eller § 10 i 

forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med 

yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits. 
 

Kommunen skal sende inn informasjon til Helsepersonellregisteret når en lege starter eller avslutter et 

ansettelses- eller avtaleforhold i kommunen som et ledd i spesialiseringen i allmennmedisin. 

 

§ 4. Unntak fra kravet om spesialisering i allmennmedisin 

Kravet om spesialisering i allmennmedisin i § 3 første ledd gjelder ikke for leger som 

a) tiltrer et vikariat av inntil ett års varighet, 
 

b) deltar i kommunalt organisert legevakt utenom sitt ordinære arbeid eller 
 

c) har en godkjent spesialistutdanning og arbeider utenfor fastlegeordningen. 
 

Kommuner som benytter seg av unntaket etter første ledd bokstav a) må innen utgangen av hvert år 

rapportere til Helsedirektoratet om bruken av unntaksbestemmelsen. 
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For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-02-17-192 

§ 5. Overgangsordninger 

Kravet i § 3 gjelder ikke for leger som per 1. mars 2017 

a) har en fastlegehjemmel 
 

b) har en stilling ved kommunal legevakt eller annen stilling med oppgave om å yte helsehjelp etter helse- og 

omsorgstjenesteloven 
 

c) er i permisjon fra stilling som nevnt i bokstav a eller b 
 

d) kvalifiserer for godkjenning som allmennpraktiserende lege etter § 8 i forskrift 19. desember 2005 nr. 

1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon eller 
 

e) har inngått veiledningsavtale med kommunen etter § 6 i forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å 

praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. Veiledet tjeneste i medhold av avtalen må senest 

være påbegynt innen 1. mars 2018. 

 

 

§ 6. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. mars 2017. 
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Høringssvar fra NAV Finnmark – forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids og tjenestelinjen i 
NAV  
 
Vi viser til høringsbrev av 17/2-17 fra Arbeids og tjenesteavdelingen v/Kjell Hugvik. Nedenfor følger 
høringssvar fra NAV Finnmark. Vårt svar er basert på innspill fra enkelte kommuner i fylket, fra NAV 
ledere, brukerutvalg og ikke minst fra de fylkesovergripende enhetene som ALS, ARK og 
fylkeskontoret.  
 
Innledning – oppsummering 
Flertallet av de innspill vi har fått på denne høringen mener at Finnmark bør være egen region og 
ikke slås sammen med Troms. Den viktigste begrunnelsen for dette er Finnmarks store geografiske 
utstrekning og spredte bosetting som tilsier at NAV må være tilstede på mange lokasjoner og selv om 
en slår ressurser på NAV kontorene sammen til større organisatoriske enheter, vil fortsatt enhetene 
være små og ha behov for nærhet til regionskontoret. Vi ser også fordeler ved å gå inn i en region 
med Troms, og både fordeler og utfordringer er beskrevet i de enkelte punktene.  
 
1 – Regioninndelingen 

Med den inndeling som foreslås, 11 regioner, deles de minst befolkede delen i landet i noen relativt 
like store befolkningsmessige enheter som alle inneholder både «storby» og distrikt, 
utdanningsinstitusjoner og storflyplass med lett kommunikasjon til Oslo. Dette ser vi som en fordel. 
Regionene vil bli likere enn dagens fylkesinndeling og kan lettere sammenliknes og ha utbytte av 
hverandres erfaringer på en god måte. Noen regioner blir riktig nok svært store i geografi, og dette 
gjelder ikke minst Finnmark og Troms. 

I arbeidsgruppens utredning av alternative regioninndelinger (leveranse 1) fremstår Finnmark, Troms 
og Nordland som egne selvstendige regioner i alle tabeller som viser mellomalternativet. I 
vurderingene benyttes det gjennomgående argumenter som for oss viser at det er forenelig å 
beholde disse fylkene som selvstendige regioner. Vi stiller derfor spørsmål med at arbeidsgruppen til 
slutt i sitt forslag konkluderer med at fylkeskontorene i Finnmark og Troms bør slås sammen til en 
region. Vi kan ikke se at dette forslaget er begrunnet, bortsett fra at det argumenteres med at 
Nordland må opprettholdes som egen region pga. avstander.  Arealmessig er Finnmark og Troms 
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bortimot dobbelt så stor som Nordland og kontorene er spredt utover hele arealet. Finnmark dekker 
alene 22 % av fastlands Norge og er like stort som Telemark, Vestfold, Buskerud, Møre og Romsdal, 
Akershus, Oslo og Østfold til sammen. Ut fra dette bør Finnmark vurderes særskilt. 
 
Stortingsproposisjon nr. 84 S ble lagt frem 5. april. Her foreslår regjeringen at Nord-Norge deles i én 
eller to regioner, men beslutningen skal tas på et senere tidspunkt. Det skal brukes mer tid på å finne 
den endelige strukturen. Et flertall ved NAV Finnmark mener at antallet regioner i NAV må sees opp 
mot prosessene for ny kommune- og regionreform. Dette betyr at de anbefaler å utsette 
beslutningen om regioninndeling i NAV inntil politisk avgjørelse om regionstruktur i Norge er tatt. Det 
vil være lite rasjonelt og ineffektivt om NAV endrer fylkesstruktur og blir ulik regioninndelingen.  
 
En inndeling fra 19 til 11 regioner synes generelt å stemme godt med det myndighetene ellers har 
signalisert av regionalisering av politisk regionalt nivå og Fylkesembetene. Dette er viktige 
samarbeidspartnere for NAV og lik geografisk inndeling vil være en fordel. For Nord-Norge er 
beslutningen om inndeling fra 3 til 2 regioner utsatt med tanke på hvor inndelingen skal settes. Vi ser 
at dette kan være uheldig for NAV, da det vil være en ulempe for de tre nordligste fylkene og ikke ha 
en konkret inndeling å vurdere NAV sin inndeling opp imot. Likeledes ser vi det som en ulempe om 
en skulle avvente beslutning internt i NAV slik at regionaliseringen vil komme enda mer i utakt enn 
den allerede er ved at Trøndelag blir en region allerede fra 2018 og dermed ligger foran oss andre. 
Om de tre nordligste fylkene skulle fortsette som før og avvente beslutningen om regionalisering til 
vår 2018, mener vi at disse fylkene vil på en uheldig måte bli hengende etter resten av landet. Dette 
vil i tilfelle bli en risiko for seinere effekt av regionaliseringen; se punkt 7.  

Kontrollspenn forbundet med antall NAV kontor er nevnt i høringsnotatet som en utfordring for 
regionene. Derfor er et estimat på framtidig antall NAV kontorer i de foreslåtte regionene tatt med i 
tabell på side 17. Vi har liten mulighet for å vurdere de andre fylkene og hva som er realistisk antall 
NAV kontor for dem, men anslaget for Finnmark/Troms synes høyt. Dette særlig om en skal legge 
rapporten «Utvikling av NAV kontor» til grunn og gjennomføre dette i Finnmark. Slik NAV kontoret 
her er beskrevet, vil vi anta at det vil maksimalt bli 3-6 NAV kontor i Finnmark, dog med mange 
lokasjoner. Kontrollspennet for partnerskapet vil i stor grad bestå i og med at det antakelig her blir 
snakk om interkommunalt samarbeid og ikke kommunesammenslåinger.   

2- Frigjøring/omfordeling av ressurser til en norm på 20-80 

I dag brukes 24% av budsjettet på fylkesnivå og 76% til NAV kontor.  

- Hvordan oppleves en dreining fra 24:76 til en norm på 20:80 hvor minst 80% av budsjettet 
skal anvendes på NAV kontor?  

Vi er klar over at det ligger et grundig arbeid og analyse bak vurderingene av dagens fordeling og 
tanker rundt framtidige muligheter, men vi opplever likevel at det er så stor forskjell mellom fylkenes 
organisering i dag, at dette synes mer som indikasjon på retningsendring enn konkrete størrelser. Vi 
ser selvsagt fordelen av at flest mulig ressurser legges ut til NAV kontorene. Det har vi i mange år 
søkt å finne gode løsninger på i eget budsjett.  
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- Hvordan sikre at vi får det til?  
Å sikre at vi får dette til, er mer en budsjett teknisk oppgave enn noe annet slik vi vurdere det. Mange 
av oppgavene som i dag gjøres ved fylkeskontoret kan legges ut til NAV kontor. I Finnmark er i dag 
forholdstallet størst og i disfavør av NAV kontorene, men det er naturlig med tanke på alt som er lagt 
til ett sted i Finnmark fordi det er mest praktisk/effektivt. Eksempelvis gjelder dette deler av 
ungdomsarbeidet, kompetansehevning og – utviklingsressurser, tiltaksteamet, systematisk HMS 
arbeid og mange lederoppgaver, som ved en endring til større kontor, vil naturlig høre hjemme på et 
NAV kontor. Som eksempel kan nevnes at da NAV kontorene fikk ekstra ressurser til å jobbe med 
psykisk helse i 2015, tilsvarte dette to årsverk i Finnmark. Dette ble ikke delt på 19 kontor, men lagt 
til ARK som to hele, faste stillinger. Oppgavene som ligger i stillingene, er i stor grad NAV kontor 
oppgaver, men det ville være svært lite hensiktsmessig å dele ressursene på 19 kontor. Når vi jobber 
med utvikling av større NAV kontor, vil disse oppgavene legges ut til dem.  

Vi ser med andre ord ikke mørkt på å jobbe for en fordeling tilsvarende 20:80, men er svært usikker 
på om det er effektiv bruk av ressurser da mange av oppgavene som er lagt ett sted i Finnmark i dag, 
er små i volum og håndteres mest effektivt på ett sted. Eksempelvis bruker vi en 50% stilling til 
EURES, ett årsverk til tiltakspenger og ett årsverk på tiltakskontroller, for hele Finnmark. Delt på 3-6 
NAV kontor, vil dette bli veldig små stillingsbrøker og sårbart.   

 

3- Regionalisering og omfordeling av ressurser gir muligheter 

Det er behov for å frigjøre ressurser som i dag brukes på fylkesnivået og omfordele dem til bruk i 
NAV kontorene 

- Hvilke positive konsekvenser vil dette gi? 
Med økt myndighet, ansvar og ressurser kan vi få til god kompetanse til å møte utfordringene med 
økt inkludering og dermed overgang til arbeid.  Regionaliseringen henger nøye sammen med 
utvikling av NAV kontorene slik at vi får større fagmiljø som har ansvar og myndighet til å ta de grep 
som de vurderer nødvendig for å få til økt overgang til arbeid i sine lokalmiljøer.  

- Hvilke negative konsekvenser ser dere? 
På kort sikt kan en omorganisering medføre at vi mister ansatte med kompetanse vi vil trenge et 
annet sted i organisasjonen. I Finnmark er det mindre muligheter for å pendle mellom 
arbeidsstedene og dagens kompetanse er stedbundet i større grad enn i andre fylker. Dette kan også 
medføre at ansatte i større grad enn i andre fylker velger å bytte oppgaver framfor å følge oppgavene 
dit de blir lagt pga. at dette vil medføre flytting. Det kan medføre mindre motivasjon for oppgavene 
og kreve større kompetanseløft før vi får effekt av endringen.  
Se kommentar under kommentarer til målbildet nedenfor.  

 
- Kommentarer til målbildet? 

Om oppgavene legges ut til NAV kontorene før disse er store nok til å håndtere dem, vil vinningen gå 
opp i spinningen og antakelig bli mindre effektivt og dermed koste mer ressurser enn i dag. Her blir 
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det viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge slik at en sikrer å frigjøre ressurser og ikke spre oppgaver slik 
at det blir mindre effektive.  

Hvis vi da også ser på gevinsten (frigjøring av 125 mill.), så vil det for Finnmark sin del utgjøre i beste 
fall en økning på 4 årsverk til NAV kontorene. Dette kommer i tillegg til ressurser som følger 
oppgavene ut til det myndige NAV kontor. 

 

4- Roller og oppgaver på regionalt nivå 

- Hvordan vurderer dere de roller og oppgaver som foreslås på regionalt nivå? 
Innledningsvis vil vi kommentere at arbeidsgruppen mener det er rasjonelt at en eller flere regioner 
spesialiserer seg og utfører oppgaver for andre – oppgavedifferensiering. Vi ser ikke helt hensikten i 
dette, da tanker på regionalisering nettopp er å samle ressurser til større og kompetente miljø for å 
lede regionen. Vi oppfatter at disse fagmiljøene bør være såpass store at de ivaretar alle oppgaver 
som skal ligge ute i regionene. At det til tider kan være aktuelt for et strategisk direktorat å legge 
prosjekter og utprøvinger ut i noen regioner fra tid til annen, ser vi hensiktsmessig, men ikke at en 
gjør dette til en permanent ordning for noen regioner. Slike utviklingsoppgaver som det her tenkes 
på, bør fordeles på alle regionene over tid slik at en utvikler og opprettholder innovasjon og 
utviklingsevne i alle regioner.  

- Styring og samhandling 

Naturlig at ligger til region, men det blir stor avstand mellom stat og kommune om «hele» 
partnerskapet skal legges til regionene. Som rapporten «Utvikling av NAV kontor» viste til, bør NAV 
leders rolle bli tydeligere her og han/hun bør ha større ansvar i utvikling av felles tjenester og ansvar 
for å finne gode lokale løsninger.  

- Utvikling, omstilling og støtte 

Naturlig at ligger til region, men her vil det bli en «øvelse» i å lede, ikke styre! 

- Samfunnsaktør 

Naturlig at ligger til region 

- Er det noen av rollene og oppgavene på regionalt nivå som med fordel kan legges til NAV 
kontor? 

Vi støtter rapporten «Utvikling av NAV kontor» i dennes punkter om revitalisering av partnerskapet 
og at NAV leder skal ha større innflytelse på samarbeidet mellom stat og kommune i egen 
kommune/-er.  

Likeledes er det naturlig at NAV leder tar samfunnsaktørrollen i egen lokalpresse og i lokale saker.   

Ansvar for innovasjon bør deles mellom NAV kontor og region – det er NAV kontoret som opplever 
den praktiske hverdagen, mens region kan i større grad se helhet og sammenhenger i større omfang.  
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På samme måte som at direktoratet legger oppgaver i prosjekter og til utprøving i regionene, bør 
regionene tenke tilsvarende for spennende oppgaver/prosjekter som kan være med å utvikle NAV 
kontoret.  

Alt ovennevnt er selvsagt avhengig av opparbeidet kompetansen på NAV kontoret.  

 

5- Organisering av regionale spesialenheter 

- Hvordan vurderer dere de fire alternative forslagene til organisering av de regionale 
spesialenhetene? 

NAV Arbeidslivssenter i Finnmark er tydelig i sin uttalelse at det ikke er opp til NAV å omorganisere 
arbeidslivssentrene. Dette må gjøres i regi av partene i IA-avtalen som et resultat av forhandlinger på 
nasjonalt nivå.  

NAV Finnmark mener ellers at alternativ 1 «Det besluttes ingen struktur for regionale 
spesialenheter» gir best rom for å organisere spesialenhetene etter lokale forhold etter endelig 
beslutning om hvordan regioninndelingen blir.   
 

- Hvor stort handlingsrom bør den enkelte region ha til å beslutte organisering av regionale 
spesialenheter?  

Den enkelte region må ha muligheten for å organisere spesialenhetene i henhold til hva ledelsen 
sammen med tillitsvalgte finner hensiktsmessig. Dette gjelder særlig muligheten til å ha delt 
lokalisering i henhold til praktisk arbeid ut mot NAV kontor, arbeidsgivere og andre 
samarbeidspartnere. I Finnmark vil det være naturlig og hensiktsmessig med delt lokalisering av 
spesialenhetene, særlig ALS. ALS i Finnmark har delt lokalisering i dag og ser dette helt nødvendig 
også i framtiden for å være nær arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Vi ser likevel en fordel av at 
spesialenhetene har noen like funksjoner slik at fagutvikling eksempelvis kan foregå på nasjonalt 
plan.  

 

6- Organisasjonskultur 

- Hvilke tiltak bør gjøres for å styrke organisasjonskulturen og arbeidsmiljøet i forbindelse med 
gjennomføring av regionalisering? 

Felleskapsverdier utvikler seg i organisasjonene om vi er det bevisst eller ei. Når kulturen har satt seg 
er det ikke lett å endre denne. Derfor er det viktig at vi tar verdispørsmål på alvor i etableringsfasen 
av nye regioner. Følgende tiltak bør derfor gjøres for å styrke organisasjonskulturen og 
arbeidsmiljøet: 

 Risikovurdere fremtidig organisasjonskultur dersom fylkene blir slått sammen 
 Evaluere det som allerede er gjort av lederutvikling og andre organisasjonsprosesser (jf. 

etablering av NAV 2006) 
 Lederne på alle nivå samles om sentrale prinsipper for hvordan ledelse skal utøves i NAV 

(PULS), slik at det ikke utvikler seg en uønsket og uheldig lederpraksis 
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 Frihet og ansvar innenfor et forpliktende engasjement der visjon (vi gir mennesker 
muligheter), kjerneverdiene (tydelig, tilstede og løsningsdyktig) og hovedmålet (arbeid og 
aktivitet) også preger det praktiske arbeidet  

 Kontinuerlig påminnelse om «hvem vi er til for» (brukeren skal alltid være sentrum for våre 
handlinger) 

 Kommunisere «serviceløftet til brukerne våre (skape riktige og realistiske forventninger)» og 
sette våre medarbeidere praktisk i stand til å levere på samfunnsoppdraget.  

 Utøve aktiv og reell medbestemmelse på alle nivå i organisasjonen 
 Anerkjenne at sammensmelting av flere kulturer tar tid og kan være utfordrende, som igjen 

vil kreve et årvåkent og relasjonelt øye som er «tett på» (jfr. etableringen av NAV i 2006.  
 Holdningsskapende arbeid. Bestemme oss for hva vi ønsker at vårt arbeidsmiljø skal preges 

av. Hvilke holdninger vi har til arbeidet, brukerne og til hverandre 
 

7- Risikovurdering ved implementering av nye regioner 

- Hvilke elementer bør inngå i risikovurderingen før vedtak om nye regioner fattes? 
Se pkt. 1 – risikoen om NAV skal avvente myndighetenes vurdering av regioninndeling for de tre 
nordligste fylkene bør vurderes, eller om en vil snu på det og si at risikoen for å fatte beslutning om 
disse fylkene før en vet hvordan inndelingen for andre samarbeidspartnere blir, må vurderes.  

Risikoen med en så stor region som Finnmark/Troms i geografisk utstrekning, må vurderes. 
Avstanden til ett regionskontor, uansett hvor det legges, vil bli stor og kostnadene (i tid og økonomi) 
med å samle til møter, holde kontakt med partnerskap o.l. blir høye.  

Om en da velger å ha delt lokalisering av regionskontoret, bør risiko ved dette vurderes.  

Om Vadsø legges ned som fylkeshovedstad, vil arbeidsmarkedet for dem som ikke har mulighet til å 
flytte med oppgavene til enten NAV kontor eller regionskontor, være svært begrenset. Konsekvenser 
ved eventuell endring i statlige arbeidsplasser må vurderes.  

Risiko for at NAVs ansvar som offentlig etat i forhold til ivaretakelse av samiskspråklig befolkning, bør 
vurderes – se andre kommentarer nedenfor.  

 

8 – Kriterier for lokalisering 

- Har dere synspunkter og/eller kommentarer til kriteriene (vurdering for vilkår og vekting) for 
beslutning om lokalisering av regionnivået?  

I Finnmark er det særlig fylkeskontoret som har kommet med innspill når det gjelder vektinga for 
vilkårene sett med utfordringene og mulighetene vi ser i Finnmark. Begrunnelse for endringene er 
beskrevet under tabellen: 
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Vilkår 

Forslag i 
delrapport 4 
til vekting er: 

NAV Finnmark 
foreslår følgende 
vekting: 

1. Krav til nærhet til tjenesten 10 % 30 % 

2. Kompetansekrav til de som skal utføre 
arbeidsoppgavene 

30 % 20 % 

3. Krav til infrastruktur, nærhet til andre typer 
fagmiljøer, offentlige myndigheter m.m. 

40 % 20 % 

4. Kostnadseffektivitet og effektiv 
oppgaveløsning 

20 % 30 % 

 
 
1. Finnmark har i dag utfordringer i forbindelse med kompetanseoverføring/opplæring pga. 
avstander, dette kommer til å bli ennå større ved en sammenslåing av Troms og Finnmark. Som 
nevnt vil vi i Finnmark vanskelig kunne få til å bli mindre enn 3-6 NAV kontor pga. upraktisk store 
avstander mellom bosetting og arbeidsplasser. Disse NAV kontor vil likevel være relativt små i antall 
ressurser og de ansatte vil fysisk måtte sitte på flere lokasjoner ofte med stor avstand, og vi mener 
de vil ha større behov for koordinering og bistand fra regionskontoret enn større kontor andre steder 
i landet. Ikke fordi de ikke vil kunne opparbeide seg tilstrekkelig kompetanse, men deres fagmiljø vil 
fortsatt være sårbare i størrelse. Vi mener derfor at det i Finnmark fortsatt vil være viktig med 
nærhet til tjenestene.  Derfor foreslår vi å øke punkt 1 fra 10 til 30 %.   
 
2. Vi mener at kompetansekrav er viktig, men ikke så avgjørende for lokalisering av regionskontoret, 
da det uansett ikke er aktuelt å legge dette noe annet sted enn der fylkeskontorene ligger i dag. 
Vadsø er vel en av de minste fylkeshovedsteder, men har likevel gjennomsnittlig utdanningsnivå og 
langt mindre utfordringer med å rekruttere kompetanse enn mange andre steder i Distrikts Norge. 
Av den grunn vekter vi punktet til 20 %. 
 
3. Selv om nærhet til brukere og NAV kontorenes samarbeidspartnere ikke er så viktig for et 
regionskontor, mens nærhet til «regionssamarbeidspartnere» vil være av betydning, mener vi at 
dette punktet er vektet for høyt. Vi har god erfaring med å samarbeide med regionale 
samarbeidspartnere via digitale løsninger inkl. lyd/bilde, og mener dette bare vil bli mer vanlig i 
framtiden. Den fysiske nærhet til kontorplasseringen blir dermed ikke så viktig. Vi vekter dette 20%. 
 
4. For å drifte en så stor region som Finnmark og Troms utgjør, vil det være vesentlig å se på 
kostnader ved nødvendig reising; både ved gjenbruk av dagens lokaler og tilgjengelighet til dagens 
kompetanse samt ikke minst reiseavstanden i mellom. Med reiseavstand tenkes ikke bare på fysisk 
antall mil (vi regner ikke km i Finnmark), men også hvor praktisk det er å komme seg fra ett sted til et 
annet samt tiden det tar. Finnmark har forhandlet seg fram til en løsning i Vadsø hvor vi har NAV 
kontor, ARK, ALS og fylkeskontoret sammen med NAV Pensjon og ytelser i samme bygg. Vi flytter inn 
i løpet av 2017/18 og kontrakten er på 10 år. Samarbeidet om disse lokalene er effektiv bruk av 
ressurser og gir mulighet til god koordinering av tjenester i Finnmark, særlig Øst-Finnmark. Videre er 
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vi i gang med nye lokaler for de fleste av våre NAV kontor og framtiden planlegges inn i disse. Det er 
et «tungt» NAV miljø i Alta, Vest-Finnmark (45 mil fra Vadsø) med NAV kontoret samlokalisert med 
ALS, og NAV Pensjon og ytelser og NAV Kontaktsenter nær ved. Dette gir Finnmark rimelig god 
nærhet til både annen fylkesadministrasjon og utdanningsinstitusjoner samt et godt utgangspunkt 
for møteplasser – en i øst og en i vest uten alt for store kostnader.  
Med en god utnyttelse av de nye digitale løsningene som er etablert vil vi skape gode fagmiljø også 
med delt lokalisering. Vi endrer derfor vektingen fra 20 til 30 %.  
 
Oppsummert mener vi altså at i en så stor region som Finnmark og Troms i tilfelle vil bli, bør 
geografisk nærhet til tjenestene vektes høyere enn arbeidsgruppen har foreslått for hele landet. 
Dette gjelder også om Finnmark blir stående som egen region som et flertall av de tilbakemeldingene 
vi har fått, mener bør være løsningen. Vi mener videre at tilgangen på kompetanse er viktig, men 
ikke så avgjørende for stedsvalg da en i utgangspunktet skal rekruttere til steder som i dag har rimelig 
godt kompetansenivå. Å bygge videre på eksisterende kompetanse og lokasjoner som er 
framtidsrettet vil gi mindre omstillingskostnader og gi raskere resultater i en omstillingsperiode.  
 

9 – Andre kommentarer 

- Har dere andre kommentarer til prosjektets anbefalinger?  

- Samisk 
Samisk forvaltningsområde er etter det vi kan se ikke vesentlig vektlagt i utredningen.  

- Finnmark er fylket med størst samisk befolkning (språk og kultur) i hele Norden, og dette 
kommer til uttrykk ved at Sametinget, Samisk høgskole og hovedsete for samiske 
mediebedrifter geografisk er plassert i fylket. De fleste samiske forvaltningskommuner ligger 
i Finnmark. 

- For å ivareta likeverdigheten, forutsettes det at statlige instanser har nærhet til de viktigste 
samiske institusjonene. Behovene i den samiske tjenesteytingen er ofte ulik behovene i de 
øvrige kommunene fordi språk og kultur er forskjellig.  

- Kjennskap til behov og forventninger fra den samiske befolkningen tar tid å bygge opp. Det er 
derfor viktig for å sikre samiske brukere nærhet til offentlig forvaltning, og både NAV ledere 
og kommunene i de samiske områdene gir uttrykk for at de er i sterk tvil om regionalisering 
gir denne nærhet på sikt. I så fall så må det komme klarere frem i utredningen hvordan dette 
skal ivaretas i fremtiden. 

- Statlige etater har som regjeringens utøvende organer et spesielt ansvar for å ivareta 
samiske brukeres rettsikkerhet og hensynet til at offentlige tjenester er tilpasset den samiske 
befolkningens språk- og kulturbakgrunn. 

 

 

 

 

124



 
 

 
 
 

9 
 

Avslutning og oppsummering 

Som nevnt er det et flertall av de som har gitt innspill i Finnmark som mener at Finnmark bør bestå 

som egen region. Dette vesentlig begrunnet i at fylket er geografisk stort og med spredt bosetting. 

Selv med utvikling av NAV kontor til færre og større, vil det være et stort kontrollspenn med 18 

kommuner som i stor grad utgjør hver sin bo og arbeidsregion. Finnmarks befolkning har liten 

mulighet for pendling mellom bo og arbeidssteder. NAV Finnmark har i dag en administrasjon 

etablert i Øst-Finnmark som er viktig for opprettholdelsen av arbeidsplasser i denne regionen i 

landet. Lokalitetene er tilpasset framtiden med samlokalisering av NAV kontor og spesialenheter 

samt godt utbygget og god erfaring med å bruke lyd/bilde i de situasjoner der dette er 

hensiktsmessig. Ansvaret NAV har som offentlig myndighet overfor den samiskspråklige befolkningen 

synes også best ivaretatt med at Finnmark består som egen region iflg. de innspill vi har fått fra dette 

miljøet. Vårt brukerutvalg gir uttrykk for at de er mest opptatt av nærhet til et godt NAV kontor, men 

ser også at disse best ivaretas med at Finnmark består som egen region pga. bedre forankring av 

lokalkunnskap og forståelse for den enkelte brukers hverdag.  

Våre NAV ledere er naturlig mest opptatt av hvordan de skal kunne yte best tjenester til våre brukere 

og mener at en løsning som medfører større ressurser til NAV kontor, gir dette. Konsekvenser at 

overføring av ressurser til dem med medfølgende splitting av oppgaver som i dag gjøres i veldig små 

fagmiljøer, er en risiko som må vurderes.  

NAV Finnmark ser også fordeler ved å bli en region sammen med Troms. Vi samarbeider med dem i 

dag i noe grad og ser helt klart at vi kan ha nytte av å samle kompetansen i en organisatorisk enhet. 

Som tidligere nevnt gir det også en region som er mer lik andre deler av landet og det ser vi som en 

fordel når det gjelder overføringsverdi av erfaringer mm.  

 

Delt lokasjon av regionskontoret 

Vi mener at en region med Finnmark og Troms blir veldig stor, geografisk, og selv om vi har mange 

gode digitale løsninger som kompenserer for noe av det. 

Det er derfor vår anbefaling at dersom det blir en stor-region med Troms, bør det legges opp til delt 

lokasjon for regionskontoret. Det er viktig for å beholde kompetansen. For å få dette til å bli effektivt 

må begge lokasjonene bli likeverdige ved at de har hele fagmiljø, ikke delt fagmiljø mellom Troms og 

Finnmark. Med dette mener vi at hele fagområder legges ett sted med ansvar for hele regionen. 

Dette både for å få stedlig større fagmiljø, men ikke minst for å gi trygghet for at delt lokasjon er en 

praktisk og effektiv organisering og ikke en korttidsløsning for å minske omstillingskostnader.  

 

NAV Finnmark imøteser NAV ledelsens avgjørelse om regionalisering med spenning   
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Vennlig hilsen 
 
 
Nina Haugen 
direktør 
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Deanu gielda - Tana kommune  
Utviklingsavdelingen 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

 
Rustefjelbma og Boftsa bygdelag 
v/leder Kjell Nilssen, Tanafjordveien 2406 
9845  TANA 
 
 

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2017/792 Svein-Ottar Helander, tlf.: 46400260 18.04.2017 

 

Svar på søknad om tilskudd - Bygdelags aktiviteter - Rustefjelbma og Boftsa 
bygdelag 

 
Vi viser til deres søknad om tilskudd til aktiviteter datert 07.04.2017. 
 
Søknaden avslås. 
 
Begrunnelse: 
Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett for 2017 for tildelinger til omsøkte formål  
 
 
Med hilsen 
 
 
Jørn Aslaksen 
Rådmann 
 

 
 
 
 
 

Svein-Ottar Helander 
Utviklingsleder 
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Rustefjelbma og Boftsa bygdelag 
Leder Kjell Nilssen 
Tanafjordveien 2406, Rustefjelbma 
9845 TANA 

Bankkonto: 4930 15 18128 

 

Deanu gielda – Tana kommune 

9845 TANA        Rustefjelbma 07.04.2017 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL RUSTEFJELBMA OG BOFTSA BYGDELAGS AKTIVITETER 

Jeg viser til tidligere søknader og til velvillig behandling en rekke tidligere år. 

Rustefjelbma og Boftsa bygdelag har gjennom svært mange år rettet sin aktivitet mot barn og unges 

friluftsaktiviteter. Av de faste årlige aktivitetene nevnes «Sykkeltrimmen» på forsommeren og 

skiaktiviteter vinterstid.  

Denne vinteren forsøker vi å bygge videre på vinteraktiviteter ved å lansere «Aktivitetsdag ved 

Bannegallastua» Hvorvidt dette blir et fast opplegg avhenger av interessen blant våre barn og unge. 

Kjøring av skiløyper er fortsatt en oppgave som motiverer innbyggere i alle aldre til å bruke vår natur. 

Vi ser at dette er et tilbud som sterkt appellerer til våre eldste sambygdinger og som bidrar til felles 

mål om god folkehelse. Det samme gjelder etablering, merking og vedlikehold av turstier som er i 

bruk gjennom hele barmarksperioden.  

Alle disse tilbudene betinger en viss grad av økonomi. Selv om vi bruker mye ressurser på loddsalg og 

liknende, er det ikke til å stikke under en stol at støtte fra kommunen har bidratt til å få gjennomført 

de nevnte aktivitetene. Vi er derfor glad for at Tana kommune har bidratt med et lite tilskudd for å få 

dette gjennomført. At vi nå forsøker å få til en vinteraktivitet gjør at vi har et særlig behov for støtte. 

Rustefjelbma og Boftsa bygdelag tillater seg å søke om støtte på kr 10.000,- for  

 Aktivitetsdag ved Bannegallastua (april) 

 Sykkeltrimmen Rustefjelbma – Langnes (juni) 

 Kjøring av skiløyper  

 Merking, tilgjengeliggjøring og vedlikehold av turløyper i nærområdene. 

Vi ser fram til et godt samarbeid med Tana kommune om felles mål om god folkehelse. 

 

Med vennlig hilsen 

Kjell Nilssen 
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SÄMEDIGGI
SAMETINGET

Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 TANA
Norway

A'S.SEMEANNUDEADDJI /SAKSBEHANDLER MIN O'LIJ.NAR REF. DIN CUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO

Margrethe Anti, +47 78 48 42 20 16/246 - 10 09.03.2017

margrethe.anti@samediggi.no Almmut go vålddåt oktavuoda/Oppgis ved henvendelse

Diehtojuohkin - Sirpmå ja Ohcejoga skuvIlaid ovttasbargu a'S§in
Såmi parlamentarala§ rådis

Norgga beali Såmediggi lea lokten Sirpmå ja Ohcejoga skuvIlaid ovttasbargoå§§i Såmi
parlamentarala§ råddåi. Duogå2in dåsa lea ahte Såmediggi lea 2017 bu§eahttajagis bidjan
500 000 ruvnnu pro§ektii mii galgga§ii viidåseappot ovddidit rådjaskuvlaovttasbarggu
Sirbmås/Ohcejogas. A§§i meannuduwo Såmi parlamentarala rådi 6oahkkimis njukdamånu 20
b. 2017.

Jus SPR-mearrådus addå nu mo lea evttohuvvon, de Norgga Såmediggi åsaha bargojoavku
mas lea ulbmil identifiseret buori geavahusa ja håstalusaid dan barggus mii ovdal lea
dahkkojuwon, ja bargagoahtit ovddasguvlui dåinna proavttain. Norgga Såmediggi våldå
oktavuoda beliin mat dåsså2ii leat bargan àiin, marmeI Såmi parlamentarala§ rådi 'Coahkkima.
Bargojoavkku oassålastit ja mandåhtta mearriduwo lagabui dalle.

Bivdit din addit dån diedu earå bero§teddjiide.

Mielddusin leat å§§ebåhpirat Såmi parIamentaraIa§ råddåi.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Brita Oskal Eira Margrethe Anti
fågajodiheaddji/fagleder - vuoddooahpahus råddeaddi/rådgiver

Dat reive lea elektrovnnal~t dohkkehuvvon ja saddejuwo vuollaidallaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Dustejeaddjit/Mottakere:
Deanu gielda
Ohcejoga gielda

Kopiija/Kopi til:
Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus

MielddusNedlegg
Oahpahusovttasbargu - Sirpmå ja Ohcejoga skuvIlat
Opplæringssamarbeid Sirma og Utsjok skoler

9815 VADSØ

•
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Ai/Sak <Saksnr> <Tittel>

Opplæringssamarbeid Sirma og Utsjok skoler

Generell

Saksfremstilling

Skolen er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Den er forankret i fortiden og
skal ruste oss for fremtiden. Skolen og læreren overfører kunnskap, kultur og verdier
fra et slektsledd til det neste. Kompetanse er samfunnets primære ressurs. Det å
beherske samisk språk og få kunnskap om samisk kultur er viktig både for eleven
selv og det samiske samfunnet. Satsning på skole og utdanning er derfor avgjørende
for at det samiske samfunnet skal utvikles i tråd med det samiske folks egne visjoner,
prioriteringer og premisser.1

En helhetlig utdanningspolitikk innenfor opplæring innebærer også
grenseoverskridende samarbeid. Samene er et folk som bor i fire land. Samiske barn
og unge er grenseløse i den forstand at de har felles kultur, sterke slektsbånd og
fellesskapsfølelse med samiske unge. Dette gjelder særlig i grenseområdene. En
helhetlig utdanningspolitikk må ta høyde for å styrke dette fellesskapet.2

Det er viktig at samiske barn og unge kan få mulighet til å styrke sitt språk og
identitet, uavhengig av hvilket land de bor i. Utdanningspolitikken må på et
overordnet plan inneholde tanker om et allsamisk utdanningssamarbeid på tvers av
landegrensene. En satsning på samarbeid med de samiske kompetansemiljøene og
de samiske samfunnene i Norden, krever at vi har både kortsiktige og langsiktige
perspektiver og at det legges opp til bred debatt i det samiske samfunnet om hvilke
grunnprinsipper en helhetlig utdanningspolitikk skal tuftes på. Dialog internt i det
samiske samfunnet er like grunnleggende som dialog med statlige myndigheter.3

Samisk parlamentarisk råd gjorde vedtak i sak 07/05, der det ble slått fast at SPR har
en målsetting om at det på nordisk nivå skal utarbeides felles mål for samisk
opplæring, felles læreplaner og læremidler som kan brukes på tvers av
landegrensene.4 Opplæringssituasjonen for samiske barn i Norden hadde på
daværende tidspunkt lenge vært gjenstand for politiske diskusjoner, og er nå på nytt
aktualisert i forbindelse med at Tana kommune i sin budsjettbehandling har vedtatt å
legge ned Sirbmå skole.

Sirbmå skole på norsk side av Tanadalen og Utsjok skole på finsk siden av
Tanadalen har over mange år hatt et velfungerende opplæringssamarbeid. I 1990-
årene startet et mer systematisk samarbeid som både utviklet og utvidet seg fra
begynnelsen av 2000-tallet. Foreldre og lærere på disse to skolene startet en egen
samarbeidsgruppe som de kalte «Utsjok og Sirma kulturopplæringsgruppe». Ved
hjelp av denne kulturopplæringsgruppen hadde de ulike aktiviteter på gang. Blant

Sametingsmelding om opplæring og utdanning, 2012, s. 5.

2 Sametingsmelding om opplæring og utdanning, 2012, s. 14.

3 Sametingsmelding om opplæring og utdanning, 2012, s. 14.

4 Sametingsmelding om opplæring og utdanning, 2012, s. 14.
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annet reiste skolene til på en felles studietur til Lovozero og Varangerbotn. Gruppen
arrangerte også joikekurs og andre kulturelle kurs for barn. På 2000-tallet fikk
samarbeidet en ny form. Prosjektet «OVTTAS! Såmi giella-, skuvla- ja
månåidgårdeovddideapmi Deanuleagis» har gått i to omganger; 2004-2007 og 2009-
2013. Fokus for prosjektet har vært samisk kulturopplæring for barn og unge, og å
fremme samisk språk, skole og barnehage. De to prosjektrundene har vært finansiert
av flere aktører, deriblant Interreg, de aktuelle kommuner, Sametinget i Norge,
Sametinget i Finland, Lappi lihttu i Finland, mv. I 2006 ble det startet opp permanent
felles undervisning en dag i uken. Dette ble senere utvidet til to dager i uken. Skolene
hadde jevnlige felles planleggingsmøter og utarbeidet en felles årsplan.6

OVTTAS!-prosjektet ønsker å fremme, utvikle og produsere felles samiske
læremidler, læremateriell og en samisk læreplan for Tanadalen.6

Samarbeidet mellom de to skolene har gitt en positiv utvikling for elevenes
språkkunnskaper og bruk av samisk i dagligtalen. Samisk Høgskole har gjennomført
en grundig vurdering som viste at samarbeidet og fellesundervisningen har fungert
godt, og at bruken av samisk er økt og styrket hos barna fordi samisk er det naturlige
språket å kommunisere på. Samarbeidet har også styrket barnas kulturforståelse og
samiske identitet. I utredningen kom det også fram at samarbeidet bør utvides. Som
følge av samarbeidet er det også produsert læreplan for Tanadalen, hvor deler av
den norske og finske læreplanen er sammenfattet.

Utenom prosjektene har samarbeidet blitt videreført inn i skolehverdagen. Lærere og
foreldre mener fellesundervisningen har vært vellykket i forhold til formålene og har i
lengre tid arbeidet for å få etablert en felles grenseoverskridende sameskole. I den
seneste tid er samarbeidet truet av at Tana kommune i sin budsjettbehandling har
vedtatt å legge ned Sirbmå skole.

I løpet av 2016 har det vært gjennomført møter mellom berørte parter som de
aktuelle kommuner og Sameting fra begge sider av grensen, samt representanter for
foreldrene og arbeidsgruppa etablert av Tana kommune, hvor et videre samarbeid og
eventuelt etablering av felles grenseskole har vært drøftet. Møtene har ikke ført til
noen enighet mellom de ulike grupperingene om hva som er den beste løsningen,
men det har fremkommet et behov for en utredning av hvordan et fremtidig
samarbeid bør gjennomføres, og i hvilken form.

Sametinget i Norge har for budsjettåret 2017 satt av kr 500 000 til felles skole Sirbmå
oppvekstsenter og Ohcejohka, til et prosjekt for videreutvikling av
grenseskolesamarbeidet i Sirbmå/Ohcejohka. Bakgrunnen for dette er at Sametinget
ser viktigheten av nordisk samarbeid på opplæringsfeltet, og nytten av å samarbeide
på nordisk nivå om en felles skolepolitikk med grunnlag i samisk språk og samiske
verdier. Sametinget ønsker innsikt i hvilke skolepolitiske utfordringer samer i Finland
og Sverige har og hvordan vi i fellesskap kan samarbeide om samiske skoletilbud.

Samisk parlamentarisk råd har etablert et samarbeid over grensene når det gjelder
styrking og utvikling av samisk språk. Sametinget i Norge har som mål å innlede et

5 Annukka Hirvasvuopio-laiti og Vuokko Hirvonen, «Utsjok og Tana kommuners skole- og barnhagesamarbeid.

Dagens situasjon og utfordringer», Såmi allaskuvla 2011, s. 10-11.

6 Annukka Hirvasvuopio-Laiti og Vuokko Hirvonen, «Utsjok og Tana kommuners skole- og barnhagesamarbeid.

Dagens situasjon og utfordringer», Såmi allaskuvla 2011, s. 13.
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lignende samarbeid om opplæringen basert på erfaringene som gjøres i
språksamarbeidet. Det er allerede gjennomført et arbeid vedrørende læremidler i
samiskopplæringen, hvor en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norge,
Sverige og Finland i 2015 laget en rapport med forslag til tiltak for å øke det nordiske
samarbeidet om felles utvikling og bruk av læremidler i barnehage og skole for å
styrke samiskopplæringen.7

Forslag legges inn her

Forslag til vedtak

Satsning på skole og utdanning er avgjørende for at det samiske samfunnet skal
utvikles i tråd med det samiske folks egne visjoner, prioriteringer og premisser. En
helhetlig utdanningspolitikk innenfor opplæring innebærer også grenseoverskridende
samarbeid. Samene er et folk som bor i fire land. Det er viktig at samiske barn og
unge kan få mulighet til å styrke sitt språk og identitet, uavhengig av hvilket land de
bor i. Utdanningspolitikken må på et overordnet plan inneholde tanker om et
allsamisk utdanningssamarbeid på tvers av landegrensene.

Sametingene i Norge og Finland initierer i fellesskap oppstart av et prosjekt for videre
samarbeid mellom Tana og Ohcejohka kommuner. Sametinget i Norge vil som følge
av midlene satt av i budsjettet for 2017 til videreutvikling av greneskolesamarbeidet i
Sirbmå/Ohcejohka ta en større del av det finansielle ansvaret for prosjektet.

Det må etableres en arbeidsgruppe for prosjektet. Arbeidsgruppen skal settes
sammen av representanter for Sametingene i Norge, Finland og Sverige samt
representanter for det etablerte skolesamarbeidet i Sirbmå/Ohcejohka. Prosjektet bør
ledes av noen med god kjennskap til det eksisterende samarbeidet.

Formålet med prosjektet er å identifisere god praksis og utfordringer i arbeidet som er
gjort hittil. Videre skal det arbeides med tilpassing av læreplaner i aktuelle fag slik at
disse kan brukes som grunnlag for en utvidelse av skolesamarbeidet, i tråd med
tidligere vedtak i Samisk parlamentarisk råd. En konsekvens av å oppnå felles
læreplaner vil også være at utvalget av tilgjengelige samiske læremidler blir større
som følge av at man kan benytte seg av felles læremidler.

Arbeidsgruppa bør også undersøke muligheten for å knytte prosjektet opp mot
Nordisk ministerråd og deres støtteordninger til prosjekter. Sametinget i Norge vil
være behjelpelig med disse undersøkelsene. En slik tilknytning vil kunne bidra til å
involvere de aktuelle land på departementsnivå, samt gi muligheter for
prosjektfinansiering. Involvering av de respektive lands myndigheter er nødvendig
fordi målet om felles læreplan er betinget av at de ulike lands regelverk på
opplæringsområdet gjennomgår en harmonisering.

' «Forslag til tiltak for å øke det nordiske samarbeidet om felles utvilding og bruk av læremidler i barnehage og
skole for å styrke samiskopplæringen», september 2015.
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M§i/Sak 16/246
Oahpahusovttasbargu - Sirpmå ja Ohcejoga skuvilat

Oahpahusovttasbargu - Sirpmå ja Ohcejoga skuvIlat
Generell

iMe'Cilgehus

Skuvla lea okta min deataleamos servodatåsahusain. Dat lea 'ëadnojuvvon
ovddeigåi ja galgå min råhkkanahttit boahtteåigåi. Skuvla ja oahpaheaddji fievrridit
måhtu, kultuvrra ja årvvuid ovtta buolvvas nuppi bulvii. Gelbbola§vuohta lea
servodaga ålgo resursa. Lea deatala§ sihke oahppåi alcces ja såmi servodahkii
måhttit såmegiela ja oa±±"utmåhtu såmi servodaga birra. Danne lea hui deatala§
bidjat nåvccaid skuvlii ja ohppui jus såmi servodat galgga§ii ovdånit såmi ålbmoga
ie±as vi§uvnnaid, vuoruhemiid ja eavttuid mielde.

011isla§oahppopolitihkka oahpahusas mielddisbuktå maid ovttasbarggu riikaråjiid
rastå. SåpmelaWat leat ålbmot geat orrot njealji riikkas. Såmi månåin ja nuorain eai
leat råjit go sis lea oktasa§ kultuvra, nana fuolkevuohta ja searvevuodadovdu earå
såmi nuoraiguin. Dat guoskå earenoamå±lt rådjaguovIluide. 011isla§oahppopolitihkka
galgga§ii dån searvevuoda nannet.

Lea deatala§ ahte såmi månåt ja nuorat o±"ot vejola§vuoda nannet gielaset ja
identitehtaset, bero§keahttå gude riikkas orrot. Oahppopolitihka bajit dåsis
galgga§edje leat jurdagat oktasa§såmi oahppoovttasbarggu birra riikkaråjiid rastå.
Jus åigut searaid bidjat ovttasbargui såmi gealbobirrasiiguin ja såmi servodagaiguin
Davviriikkain, de gåibiduvvo mis sihke oanehisåiggi ja guhkesåiggi perspektiiva, ja
ahte såmi servodagas biddjojuvvo johtui viiddis diga§tallan das makkår
vuoddoprinsihpaide ollisla§ oahppopolitihkka galgå huksejuvvot. Gulahallan
siskkåldasat såmi servodagas lea seamma deatala go gulahallan ståhta
eisevålddiiguin.

Såmi parlamentårala§ råddi (SPR) mearridii å§§is 07/05 ahte SPR åigumu§ lea ahte
davviriikkala§ dåsis galget råhkaduvvot oktasa§ mihttomearit såmi oahpahussii,
oktasa§ oahppoplånat ja oahpponeavvut maid såhttå riikkaråjiid rastå geavahit. Såmi
månåid oahpahusdili Davviriikkain leat politihkalaMat guhkå diga§tallan, ja å§§i lea
dål oddasis §addan åigeguovdilin go Deanu gielda ie±"asbu§eahttagiedahallamis lea
mearridan Sirpmå skuvila heaittihit.

Sirpmå skuvilas Deanuleagi Norgga bealde ja Ohcejoga skuvIlas Suoma bealde lea
många jagi leama§ oahpahusovttasbargu mii lea bures doaibman. 1990-jagiid
ålggahuvvui eanet systemåhtala§ ovttasbargu, mii sihke ovdånii ja viiddiduvvui 2000-
loguid råjes. Dån guovtti skuvIla vånhemat ja oahpaheaddjit ålggahedje sierra
ovttasbargojoavkku man goh6odedje "Ohcejoga ja Sirpmå kulturoahpahusjoavkun".
Dåinna kulturoahpahusjoavkkuin sii bidje johtui ie§gudet lågan doaimmaid. Earret
earå vulge skuvIlat oktasa§ oahppomåtkåi Lujåvråi ja Vuotnabahtii. Joavku lågidii
maid juoigankurssaid ja earå kultuvrrala§ kurssaid månåide. 2000-loguin oaëëui
ovttasbargu odda håmi. Pro§eakta «OVTTAS! Såmi giella - , skuvla - ja
månåidgårdeovddideapmi Deanuleagis» lea leama§ jodus guktii; 2004-2007 ja 2009-
2013. Pro§eavtta guovddå'±is lei såmi kulturoahpahus månåide ja nuoraide, ja
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ovddidit såmi giela, skuvIla ja månåidgårddi. Dån guokte pro§eavtta leat mår)ggas
ruhtadan, earret earå Interreg, guoskeva§ gielddat, Norgga ja Suoma beali
Såmedikkit, Lappi lihttu Suomas, jna. 2006 ålggahuvvui bisteva§ oktasa
oahpaheapmi oktii vahkus. Dat viiddiduvvui marmå guovtti beaivåi vahkus. SkuvIlain
ledje dåssedit oktasa§ plånen6oahkkimat ja råhkadedje oktasa§ jahkeplåna.

OVTTASI-pro§eavtta åigumu§ lea ovddidit, råhkadit ja buyttadit oktasa§ såmi
oahpponeavvuid, oahppoåvdnasiid ja oahppoplåna Deanuleahkåi.

Ovttasbargu dån guovtti skuvIla gaskka lea buktån positiivvaIa§ ovdåneami ohppiid
giellamåhttui ja såmegiela geavaheapmåi årgabeaivvi hållamis. Såmi allaskuvla lea
dahkan vudoIa§ årvvo§tallama mii Cåjehii ahte ovttasbargu ja oktasa§ oahpaheapmi
lea bures doaibman, ja ahte månåid såmegiela geavaheapmi lea lassånan ja
nanusmuvvan danne go såmegiella lea IunddoIa§ gulahallangiella. Ovttasbargu lea
maid nannen månåid kulturåddejumi ja såmi identitehta. Cielggadus Cåjeha maid
ahte ovttasbarggu gaIgga§ii viiddidit. Ovttasbarggu boadusin lea maid råhkaduvvon
oahppoplåna Deanuleahkåi, masa leat nåitån osiid Norgga ja Suoma oahppoplånain.

Earret pro§eavttaid lea ovttasbargu fievrriduvvon skuvlaårgabeaivåi. Oahpaheaddjit
ja vånhemat oaivvildit ahte oktasa§ oahpaheapmi lea lihkostuvvan ulbmiliid ektui, ja
leat guhkit åiggi bargan åsahit oktasa§ såmeskuvIla riikkaråjiid rastå. Ovttasbargu lea
manimu§ åiggi åitojuvvon go Deanu gielda ie2as bu§eahttagiedahaIIamis lea
mearridan heaittihit Sirpmå skuvIla.

2016 leat dollojuvvon 6oahkkimat guoskeva§ beliid, namalassii å§§åiguoski gielddaid
ja goappa§iid bealde råji Såmedikkiid, vånhemiid ovddasteddjiid ja Deanu gieldda
åsahan bargojoavkku gaskka, gos leat såga§ku§§an vejoIa§ boahtteva§ ovttasbarggu
ja oktasa§ rådjaskuvIla vejoIa§ åsaheami. Coahkkimat eai leat buktån
ovttaoaivilvuoda ie§gudet joavkkuin das mii Iiv6Ciibuoremus Coavddus, muhto lea
Cåjehan ahte lea dårbu tIelggadit mo ja man håmis boahtteva§ ovttasbarggu
gaIgga§ii doaimmahit.

Norgga beali Såmediggi lea 2017 bu§eahttajagis bidjan 500 000 ruvnnu Oktasa§
skuvlii Sirpmå bajås§addanguovddå§ ja Ohcejohka, pro§ektii mii gaIgga§ii
viidåseappot ovddidit rådjaskuvlaovttasbarggu Sirbmå/Ohcejohka. Duogå2in dåsa
lea ahte Såmedikki mielas lea davviriikkaIa§ ovttasbargu oahpahussuorggis deatala§,
ja ahte lea åvkkåIa§ davviriikkaIa§ dåsis råhkadit oktasa skuvlapolitihka man
vuoddun lea såmi giella ja såmi årvvut. Såmediggi håliidiv66ii åddet makkår
skuvIapoIitihkaIa§ håstalusat Suoma ja Ruota beali såpmelaWain leat ja mo mii
såhttit ovttasbargat såmi skuvlafålaldagaiguin.

Såmi parIamentåraIa§ råddi lea åsahan ovttasbarggu råjiid rastå såmegiela nannemis
ja ovddideamis. Norgga beali Såmedikkis lea åigumu§ ålggahit sullasa ovttasbarggu
oahpahusas våsihusaid vuodul maid giellaovttasbargu lea buktån. Lea juo
ëadahuvvon bargu såmi oahpahusa oahpponeavvuid oktavuodas, mas bargojoavku
Norgga, Ruota ja Suoma beali ovddasteddjiiguin 2015:s råhkadii raportta mas,
nannen dihte såmi oahpahusa, evttoha doaibmabijuid mat nanne§edje davviriikkaIa§
ovttasbarggu oahpponeavvuid oktasa§ råhkadeamis ja geavaheamis månåidgårddis
ja skuvIlas.

Mearrådusevttohus
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Lea hui deatala§ bidjat nåvccaid skuvlii ja ohppui jus såmi servodat galgga§ii ovdånit såmi ålbmoga
ieas vi§uvnnaid, vuoruhemiid ja eavttuid mielde.

011isla§oahppopolitihkka oahpahusa ektui mielddisbuktå maid ovttasbarggu riikaråjiid rastå.
Såpmeladdat leat ålbmot geat orrot njealji riikkas. Lea deatala§ ahte såmi månåt ja nuorat o22ot
vejola§vuoda nannet gielaset ja identitehtaset, berokeahttå gude riikkas orrot. Oahppopolitihkas ferte
bajit dåsis leat jurdagat oktasa§såmi oahppoovttasbarggu birra riikkaråjiid rastå.

Norgga ja Suoma beali Såmedikkit ålggahit ovttas proeavtta man åigumuå lea joatkit ovttasbargu
Deanu ja Ohcejoga gielddaid gaskka. Norgga beali Såmediggi åigu rudaiguin mat leat biddjojuwon
2017 buåehttii Sirpmå/Ohcejoga rådjaskuvlaovttasbarggu viidåsat ovddideapmåi våldit badjelasas
stuoråt oasi pro§eavtta ruhtadanovddasvåstådusas.

Ferte åsahuwot bargojoavku proektii. Bargojovkui galget Norgga, Suoma ja Ruota beali Såmedikkiid
ovddasteaddjit ja Sirpmå/Ohcejoga dålå skuvlaovttasbarggu ovddasteaddjit mielde. Proåeavtta
galgga§ii jodihit muhtun gii dålå ovttasbarggu bures dovdå.

Ulbmil pro§eavttain lea identifiseret buori geavahusa ja håstalusaid dan barggus mii ovdal lea
dahkkojuwon. Dasto galgå pro§eakta bargat oahppoplånaid heivehemiin guoskeva§ fågain vai daid
såhtå§ii geavahit vuoddun skuvlaovttasbarggu viiddideapmåi, Såmi parlamentårala rådi ovdde§
mearrådusa mielde. Oktasaå oahppoplånat dagahivdde maid ahte gåvdno§edje eanet såmi
oahpponeawut danne go beasaåii oktasa§ oahpponeawuid geavahit.

Bargojoavku gaIggaii maid iskat leago vejola§ datnat pro§eavtta Dawiriikkaid ministerråddåi ja sin
doarjjaortnegiidda maid addet proavttaide. Norgga beali Såmediggi åigu veahkehit dåid
iskkademiin. Dåkkår oktavuohta såhtå§ii departemeantadåsis involveret guoskeva§ riikkaid, ja rahpat
ruhtadanvejola§vuodaid pro§eavttaide. Lea dårbba§la§ involveret guoskeva riikkaid eisevålddiid
danne go mihttomearri oai2ut oktasa oahppoplåna eaktuda ahte ieågudet riikkaid oahpahussuorggi
njuolggadusat harmoniserejuwojit.
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Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i barnehageloven på høring. I høringen foreslås det
at personer som søker arbeid i barnehagene, må ha tilfredsstillende norskferdigheter. 
 
Høringsfrist 19: juni 2017
 
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2548687   
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på
www.regjeringen.no/id2548687
 
 
 
 
 
Barnehageavdelingen
Kunnskapsdepartementet
 
postmottak@kd.dep.no
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Barnehageavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* Signe Bechmann 

Hansen 

22247417 

0032 Oslo Org no.  

postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842  

 

 

 

 

Ifølge liste  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 17/1893-  07.04.2017 

 

Høring om endringer i barnehageloven – Krav til norskspråklig kompetanse   

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 

barnehager (barnehageloven) på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å innføre krav 

om tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i 

barnehage. 

 

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes 

elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på 

www.regjeringen.no/id2548687.  

 

Departementet vil understreke at også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er 

velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør 

forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. 

 

Høringsfristen er 19. juni 2017. 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. 

 

Med hilsen  

 

 

Trude Wessel Eide (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Signe Bechmann Hansen 

 førstekonsulent 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.  
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Side 2 

 

 

Adresseliste 

Akademikerne    

Arbeidsgiverforeningen 

Spekter 
   

Arbeidstilsynet    

Atferdssenteret    

Barneombudet    

Brønnøysundregisteret    

Bufdir    

Datatilsynet    

Delta    

DMMH    

Dysleksi Norge    

Espira    

Fafo    

Fagforbundet    

Fellesorganisasjonen    

Folkehelseinstituttet    

Forbrukerombudet    

Forbrukerrådet    

Forskningsrådet    

FUB    

FUG    

Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon 
   

Handikappede barns 

foreldreforening 
   

Helsedirektoratet    

helsetilsynet    

Humanetisk forbund    

Husbanken    

IMDI    

Innvandrernes 

landsorganisasjon 
   

Institutt for samfunnsforskning    

Kanvas    

KEFF    

Kirkelig pedagogisk senter    

Kirkens 

arbeidsgiverorganisasjon 
   

Kompetanse Norge    

Konkurransetilsynet    

Kriminalomsorgsdirektoratet    

Kristent Pedagogisk Forum    
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Adresseliste 

KS    

Kvinnefronten    

Landsorganisasjonen Norge    

Landsrådet for Norges barne- 

og ungdomsorganisasjoner 
   

Lederne    

Lesesenteret    

Likestillings- og 

diskrimineringsombudet 
   

Likestillingssenteret    

Longyearbyen lokalstyre    

Universitetet i Rogaland 

Læringsmiljøsenteret 
   

Læringsverkstedet    

Matematikksenteret    

Mattilsynet    

Miljødirektoratet    

Multikulturelt Initativ- og 

Ressursnettverk 
   

NAFO    

Nasjonalt organ for kvalitet i 

utdanningen 
   

Nasjonalt senter for 

flerkulturell opplµring 
   

Nasjonalt senter for 

fremmedspråk i opplæringen 
   

Nasjonalt senter for kunst og 

kultur i opplæringa 
   

helse og fysisk aktivitet 

Nasjonalt senter for mat 
   

Naturfagsenteret    

NHO    

Norges Bygdekvinnelag    

Norges Døveforbund    

Norges handikapforbund    

Norges kvinne- og 

famileforbund 
   

Norges Montessoriforbund    

Norsk forbund for 

Utviklingshemmede 
   

Norsk Foreldrelag for 

Funksjonshemmede 
   

Norsk innvandrerforum    

Norsk senter for    
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Adresseliste 

barneforskning 

Norsk senter for 

menneskerettigheter 
   

Norsk studentorganisasjon 

(NSO) 
   

Norske Kveners Forbund    

Norske Samers Riksforbund    

Nynorsksenteret    

PBL    

PIA (Private barnehager i 

Asker) 
   

Private barnehager    

REFORM- ressurssenter for 

menn 
   

Regelrådet    

Riksrevisjonen    

Røde Kors    

Samarbeidsforumet av 

funksjonshemmedes 

organisasjoner 

   

Sametinget    

Samisk Høgskole    

Senter for IKT i Utdanningen    

Senter for samisk i opplæringa    

Sentralledelsen for 

fylkesnemdene for barnevern 

og sosiale saker 

   

Sivilombudsmannen    

Skolelederforbundet    

Skrivesenteret    

Språkrådet    

SSB    

Statens arbeidsmiljøinstitutt    

Statens institutt for 

forbruksforskning 
   

statped    

Steinerbarnehagene Norge    

Stiftelsen barnas rettigheter    

Sysselmannen på Svalbard    

Taterne/Romanifolkets 

Menneskerettighetsforening 

(TRM) 

   

Trygge barnehager    

Tvillingforeldreforeningen    
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Adresseliste 

Unge funksjonshemmede    

UNICEF Norge    

Unio    

Universitets- og høgskolerådet    

Utdanningsdirektoratet    

Utdanningsforbundet    

Utlendingsdirektoratet (UDI    

Velferdsforskningsinstituttet - 

NOVA 
   

Verdensorganisasjonen for små 

barns oppvekst og danning 
   

Virke    

YS    
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Deanu gielda – Tana kommune 
 

 

 

  

 
Notat 

 
Til:   

Rektorer, inspektører og hovedtillitsvalgt 
Fra: Trond Are Anti 

 
 

Referanse Dato 

2017/705-0 27.03.2017 
 
 

Referat fra møtet "store bemanningsproblematikken i skole" 27.03.2017 kl. 
1300 på kommunestyresalen 

Sted:  Kommunestyresalen, Tana rådhus 
Tid:  27.03.2017 kl. 1300 
Deltakere:  Berit Ranveig Nilssen – rektor Deanu sámeskuvla, Else Marie Seim- rektor 

Tanabru skole, Øystein Hauge- virksomhetsleder Austertana oppvekstsenter, 
Jørn Aslaksen- rådmann; Mette Hammer- Utdanningsforbundet og Trond Are 
Anti- kommunalsjef for oppvekst 

Meldt forfall:  Sonja Guttorm- rektor Sirma skole, Hege Tajana Pedersen- inspektør Tanabru 
skole, Heidi Wilsgård- virksomhetsleder Boftsa oppvekstsenter, 

 
Sak: Stor bemanningsproblematikk i skole 
Bakgrunn for møte er stor bemanningsproblematikk i skole. Rektorer/virksomhetsledere 
presenterte problematikken i skolene. 
 
Idedugnad for å avhjelpe utfordringen: 

- Slå sammen trinn på den enkelte skole, eller mellom Tanabru skole og Deanu sameskuvla  
- Bonus for de som er på jobb- all lønnsvekst til de som har lite fravær  
- Legge ned Sirma skole og/eller Boftsa oppvekstsenter for å frigjøre lærere til Tanabru 

skole og Deanu sámeskuvla  
- Arbeide med arbeidsmiljø og psykososialmiljø på virksomhet. Ansatte må være positiv 

og bidra til å løse sammen ved fravær på skole. Arbeide med omsorg, ansvar og respekt 
på virksomheten.  

- Arbeidstidsavtalen, undervisning fram til 1530  
- Husmorvikar som innkalles ved barns sykdom  
- Lønnstillegg til lærere som har fag skolene har behov for  
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Med hilsen 
 
 
Trond Are Anti 
Kommunalsjef for oppvekst/Ass. rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Deanu gielda - Tana kommune  
Utviklingsavdelingen 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

Deanu ja Várjjat museasiida ved Kjersti Schanche 
Iŋggágoahti 
9840  VARANGERBOTN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

 - nr.  
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2017/253 Frans Eriksen, tlf.: 46400271 27.03.2017 

 
Svar på søknad om midler til åpningsarrangement 
 
Saksopplysninger:  
Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida søker om støtte på kr 20.000,- i 
forbindelse med åpning av Ä’vv Saa´mi mu´zei – Ä´vv Skoltesamisk museum. 
 
Den offisielle åpningen av museet og basisutstillingen vil være fredag 16. juni 2017. Museet 
åpner da for inviterte gjester. 17. juni fortsetter arrangementet og museet vil da være åpen for 
publikum. 
 
Skoltesamer er urfolk i området der nasjonalgrensene til Russland, Norge og Finland møtes. De 
er en liten samisk minoritet som ble delt mellom tre nasjonalstater som en følge av 
grensetrekningene mellom disse tre landene. 
 
I 1998 vedtok Sametinget at «Østsamisk museumsanlegg/kultursenter» skal være det samiske 
tusenårsstedet i markeringen av tusenårsskiftet i Norge. Regjeringen sluttet seg til Sametingets 
forslag og dermed ble Østsamisk museum i Neiden et nasjonalt samisk tusenårssted. 
 
I statsbudsjett 2003 ble det bevilget midler til et museum og kulturbygg i Neiden. Ferdigstillelsen av 
av museumsbygget har dessverre vært preget av mange utfordringer. Arbeidet med bygget og 
ferdigstillelse av basisutstillingen nærmer seg slutten. De løsningene som man har kommet opp 
med gjør at basisutstillingen nå inkluderer nesten 300 unike arkeologiske og kulturhistoriske 
gjenstander fra området som sammen forteller den grenseoverskridende historien til den 
skoltesamiske befolkningen. 
 
Åpningsprogrammet skal gjenspeile mangfoldet i Sápmi. Gjestene far en unik opplevelse der de 
blir kjent med skoltesamiske kultur og på samarbeid og kontakt over landegrensene i 
Barentsregionen. 
 
Arrangementet har følgende målsetninger: 

 Øke kunnskap om skoltesamisk kultur både fra historisk og samtidsperspektiv 
 Øke kunnskap om mangfold i samiske kulturuttrykk 
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 Være et møtested mellom skoltesamer, som i dag er bosatt i tre nasjoner: Norge, Russland 
og Finland, andre samiske grupper og øvrig befolkning både lokalt, regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt. 

 
Programmet er under planlegging, men foreløpig kan skisseres følgende: 
 
Åpningsseremoni fredag 16.6. 2017 
Offisiell åpningsseremoni vil foregå i museets uteareal. Denne delen er åpen for alle. 
Ä´vv er det samiske tusenårsstedet og kulturinnslagene vil gjenspeile bredden av forskjellige 
uttrykk i Sápmi. Museumsiidaen ønsker å invitere samiske artister fra de forskjellige samiske 
områder. Taler og nøkkelseremoni vil inngå i denne delen av åpningen. Arrangementet tolkes til 
skoltesamisk, russisk og finsk. 
 
Det inviteres om lag 300 gjester, deriblant: 
- skoltesamer fra Norge, Finland og Russland 
- offisielle gjester fra departementene, sametingene mm 
- museets viktige samarbeidspartnere 
- innbyggere i Neiden 
 
Museets lokaler har begrenset kapasitet og derfor vil de inviterte gjestene deles i 4-5 grupper. 
Mens den ene gruppen er inne på museet og basisutstillingen, får de andre opplevelser i 
nærområdet. Under turen vil gjestene bli kjent med skoltesamisk kultur gjennom 
demonstrasjoner og aktiviteter samt bespising: lukte, prøve, smake, føle og ta eget initiativ til å få 
mer kunnskap. 
 
Det arrangeres et Skoltemarked med demonstrasjon av samiske håndverk, håndverkernes marked 
mm i Skoltebyen kulturmiljø ca 2 kilometer fra museet. Samiske håndverkere og lokale 
matprodusenter inviteres til å delta i Skoltemarked. Ved Skoltefossen vil folk få kunnskap om 
skoltesamisk kastenot tradisjon og det serveres smakebiter av årets elvelaks. Gjestene blir også 
kjent med skoltesamisk matkultur. På menyen er retter av lokale matvarer som elvelaks, sjølaks, 
reinkjøtt, bær og urter. 
 
Program på lørdag 17.6. 2017 
Museet åpnes for publikum på lørdag. Det vil være omvisninger på utstilling, kulturinnslag og 
matservering på museet. 
 
 
Tilleggsopplysninger av 13.03.2017: 
Museet har foreløpig fått tilsagn om midler fra Sametinget, Kulturdepartementet, Statsbygg og 
Finnmark fylkeskommune.  
 
Museet ønsker snarest inngå avtaler med artister til åpningsarrangementet og vi vil gjerne få 
tilbakemelding om når vår søknad vil bli behandlet. Søkeren har dialog med flere samiske 
artister, blant annet med Niko Valkeapåå band og Gåjanas, som fant prisen for årets artist under 
Kaustinen folkemusikkfestivalen. Komponist Mio Negga ønsker å lage en nykomponert verk til 
åpningen med skoltesamiske solister. 
 
Museet vil også samtidig orientere at vi har bestemt at museet åpnes for alle på fredag, og ikke 
bare for inviterte gjester. De har fått mange signaler fra folk som allerede har tenkt å reise til 
Neiden på fredag den 16. juni 
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Vurderinger: 
I delegasjonsreglementet punkt 11.1 fremgår at “Rådmannen har myndighet til å avgjøre 
søknader fra enkeltpersoner, foreninger eller andre organisasjoner for søkere bosatt utenfor 
kommunen basert på etablert praksis og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet 
av. Myndigheten gjelder søknader der tiltaket foregår utenfor kommunen og/eller resultat eller 
virkning av tiltaket har ingen eller liten virkning i forhold til innbyggerne i kommunen.” 
Kommunen har ikke avsatt midler på budsjettet til omsøkte formål. Søknaden kan derfor ikke 
innvilges. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementets 11.1 avslås søknad om økonomisk støtte i forbindelse med 
åpning av skoltesamisk museum. 
 
Begrunnelse: 
Kommunen har ikke midler på budsjettet til omsøkte formål.. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jørn Aslaksen 
Rådmann 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134) - side 1

Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)
Referansenummer: RS7VMT

Registrert dato: 15.02.2017 11:35:57

Innledning
Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs- /
skjenkested foretaket har bevilling for. Etter årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Ved avvik
mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Ved opphør eller
salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.
Bevillingstype
¤ Skjenkebevilling
           
Skjenkebevillingen gjelder alkoholholdig drikk med
¤ Høyst 60 % alkoholinnhold
  
Meldingen gjelder
¤ Ordinær omsetningsoppgave

Bevillingshaver

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

913130839
Foretak/lag/forening

Elvekanten Spiseri AS
Adresse

Silbageaidnu 14
Postnummer

9845
Poststed

TANA
Telefon

93200182
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Bjørn Tapio
Etternavn

Kajander
Adresse

Seidaveien 3 b
Postnummer

9845
Poststed

TANA
Telefon

93200182
E-post

tapiokajander@gmail.com

Omsatt mengde for skjenkested

Opplysninger om skjenkested
Skjenkested (lokale)

Elvekanten Spiseri
Gate-/vei-, stedsadresse

Silbageaidnu 14
Postnummer

9845
Poststed

TANA
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Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134) - side 2

Faktisk skjenkevolum i fjor
Driftsperiode
Fra og med dato

01.01.2016
Til og med dato

31.12.2016
 [dd.mm.åååå]
   
Liter alkoholholdig drikk                   
Med høyst 4,7 % alkohol

3788
Med alkoholinnhold mellom 4,7 % og 22 %

352
Med alkoholinnhold mellom 22 % og 60 %

58
Forventet skjenkevolum i år
Driftsperiode
Fra og med dato

01.01.2017
Til og med dato

31.12.2017
 [dd.mm.åååå]
   
Liter alkoholholdig drikk                   
Med høyst 4,7 % alkohol

4000
Med alkoholinnhold mellom 4,7 % og 22 %

370
Med alkoholinnhold mellom 22 % og 60 %

60

Sted og dato Underskrift
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Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134) - side 3

Forklaring til feltene
 

Bevillingstype
Hvis foretaket har både salgs- og skjenkebevilling, skal det leveres en oppgave for hver av dem. Det må også leveres en oppgave for hvert salgs-
/skjenkested foretaket har bevilling for.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post
Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.
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Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134) - side 1

Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)
Referansenummer: PGCAX3

Registrert dato: 15.02.2017 11:44:20

Innledning
Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs- /
skjenkested foretaket har bevilling for. Etter årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Ved avvik
mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Ved opphør eller
salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.
Bevillingstype
¤ Skjenkebevilling
           
Skjenkebevillingen gjelder alkoholholdig drikk med
¤ Høyst 60 % alkoholinnhold
  
Meldingen gjelder
¤ Ordinær omsetningsoppgave

Bevillingshaver

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

996797058
Foretak/lag/forening

Blue X Nattklubb AS
Adresse

Grenveien 11
Postnummer

9845
Poststed

TANA
Telefon

93200182
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Bjørn Tapio
Etternavn

Kajander
Adresse

Seidaveien 3 b
Postnummer

9845
Poststed

TANA
Telefon

93200182
E-post

tapiokajander@gmail.com

Omsatt mengde for skjenkested

Opplysninger om skjenkested
Skjenkested (lokale)

Blue X Nattklubb AS
Gate-/vei-, stedsadresse

Grenveien 11
Postnummer

9845
Poststed

TANA
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Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134) - side 2

Faktisk skjenkevolum i fjor
Driftsperiode
Fra og med dato

01.01.2016
Til og med dato

31.12.2016
 [dd.mm.åååå]
   
Liter alkoholholdig drikk                   
Med høyst 4,7 % alkohol

4109
Med alkoholinnhold mellom 4,7 % og 22 %

486
Med alkoholinnhold mellom 22 % og 60 %

162
Forventet skjenkevolum i år
Driftsperiode
Fra og med dato

01.01.2017
Til og med dato

31.12.2017
 [dd.mm.åååå]
   
Liter alkoholholdig drikk                   
Med høyst 4,7 % alkohol

4200
Med alkoholinnhold mellom 4,7 % og 22 %

500
Med alkoholinnhold mellom 22 % og 60 %

160

Sted og dato Underskrift
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Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134) - side 3

Forklaring til feltene
 

Bevillingstype
Hvis foretaket har både salgs- og skjenkebevilling, skal det leveres en oppgave for hver av dem. Det må også leveres en oppgave for hvert salgs-
/skjenkested foretaket har bevilling for.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post
Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.
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Deanu gielda – Tana kommune 
 

 

 

  

 
Notat 

 
 
 
 

Referanse Dato 

2016/228-0 22.05.2017 
 
 

Avvikslogg helse - PLO  februar  - april 2017 

 
Vedlagt avvikslogg fra helse og PLO  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anu Saari 
Kommunalsjef for helse og omsorg 
 
 
Vedlegg 
1 avvikslogg helse- PLO februar- april 2017 
 
 
 
 
 
 Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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