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BUDSJETTET FOR 2019 

 

I budsjettet for 2019 har rådmannen foreslått innsparinger på om lag 2 millioner kr i 
utviklingsavdelingen. Dette omfatter bl.a. å legge ned stillingen som miljørådgiver fra 01.07.2019. 
Fagområdene som vil bli berørt av dette er; vilt- og fiskeforvaltning, administrering av 
skadefellingslag, grensesamarbeid om vassdrags-forvaltning, forurensing, friluftsliv, vannforvaltning 
og klima. I tillegg inngår saksbehandling for politiske utvalg i stillingen.  Som tillitsvalgte vil vi 
advare politikerne mot et slikt kutt.  
 
Hoveddelen av personalkostnadene til miljøvernarbeid de siste 10 årene har vært dekket av eksterne 
midler (se vedlegg 1). Utover dette får vi også inn årlig store beløp i eksterne tilskudd til aktivitet. For 
2018 var totalsummen for aktivitetsmidler på nærmere 4.3 mill. kroner (se vedlegg 2). Som 
vassdragskommune har Tana kommune et spesielt ansvar for å satse på miljøforvaltning. Arbeidet 
innen det grenseregionale vassdragssamarbeidet med Finland har over år bidratt betydelig til 
kommunens omdømme og utviklingsarbeid.  
 
I tillegg til de mange, eksternt finansierte oppgavene, har miljørådgiveren ansvaret for de lovpålagte 
oppgavene innen viltforvaltning. Tana kommune har en av Finnmarks største elgbestander. Kommunal 
viltforvaltning og saksbehandling for politiske utvalg utgjør om lag en 50 % stilling i kommunen vår. 
Den stillingsandelen som har vært finansiert over kommunebudsjettet har vært viktig for å få løst 
viltforvaltningsoppgavene og samtidig gi grunnlag for prosjektutvikling og innhenting av eksterne 
midler innenfor andre områder. For de neste 2 årene forventer vi allerede ekstern finansiering til en  
40 % stilling i Tana vannområde og om lag 30 % stilling på tilsynsarbeid innen avløp (Tana Interreg 
II). Det vil imidlertid være vanskelig å beholde og rekruttere personell til disse miljøoppgavene 
dersom det ikke også bevilges penger fra budsjettet, slik at kommunen kan tilby en heltidsstilling.  
 
De lovpålagte viltforvaltningsoppgavene som i dag ligger til miljørådgiverstillingen, må utføres. Det 
vil nødvendigvis føre til merbelastning for andre ansatte på avdelingen om de må ta over disse 
oppgavene. Det kan lett føre til lavere trivsel, at kjernepersonell søker seg til stillinger utenfor 
kommunen, og dermed et svekket fagmiljø. Fagmiljøet i avdelingen har vært utviklet over en årrekke 
og er et kompetansemiljø som ikke lett lar seg erstatte.  
 
Avdelingen er godt kjent i kommune-Finnmark for høy kvalitet på tjenesteproduksjonen. Oppgavene 
som utføres i avdelingen legger grunnlaget for utviklingen av lokalsamfunnet. Å svekke dette 
fagmiljøet, vil derfor ha store, negative konsekvenser både for Tanasamfunnet og for kommunen som 
organisasjon. Vi håper derfor at kommunestyret i sitt budsjettvedtak beholder stillingen som 
miljørådgiver. 

 
 

Med hilsen 
 

Lars Smeland    Terese Nyborg    Frans Eriksen 
HTV-Naturviterne        TV-Tekna                  TV-Akademikerforbundet 



 
 
Vedlegg 1: Miljørådgiver/miljøkonsulentstilling og ekstern finansiering 
 
Miljørådgiverstillingen ble opprettet som en fast stilling i medio 2008. Nedenfor framgår en liste over 
andelen av stillingen som har vært finansiert med eksterne midler hvert år fra 2011.  
 
 
Årstall Stillingsprosent med ekstern 

finansiering (%) 
Prosjektnavn/oppgaver 

2011 75 Tana vannområde, 
prosjektledelse for andre 
vannområder i Øst-Finnmark 

2012 50  Prosjektledelse i vannområde, 
vannkoordinator (salg av 
tjenester til Finnmark 
fylkeskommune) 

2013 50 (vår), 251 (høst) Tana vannområde, 
prosjektledelse vannforvaltning 
for Finnmark fylkeskommune 

2014 25 Tana vannområde 
2015 25  Tana vannområde 
2016 120 (vår), 50 (høst) Tana vannområde, NAV  
2017 100 (vår), 1002 (høst) Joddu-prosjektet, Interreg Tana,  
2018  2003 Reguleringsplan Julelva, Joddu-

prosjektet, Interreg Tana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Gjelder en stillingsandel på 25 % utav en 80 % stillingsressurs. Over mange år har man på 80 % stilling utført 
oppgaver som er beregnet til en 100 % stilling eller mer.  
2 To ansatte har arbeidet med prosjekter i tillegg til å utføre ordinære viltforvaltningsoppgaver og 
saksbehandling for politiske utvalg.  
 
3 I 2018 har vi vært to ansatte på miljøområdet. Det er utført arbeid tilsvarende 200 % stilling i prosjektarbeid, i 
tillegg til viltforvaltning, saksbehandling til politiske utvalg og andre ordinære oppgaver. Det innebærer at det er 
utført arbeid tilsvarende minst 250 % stilling på en 200 % stillingsressurs.  



 
Vedlegg 2: Oversikt over eksterne midler til aktivitet på miljøområdet (2018) 
 
Tiltak Finansiør Beløp (NOK) 
Konfliktdempende tiltak- rovvvilt Fylkesmannen i Finnmark 175.000,- 
Miljøforbedrende tiltak langs 
Julelva (tiltaksmidler og 
prosjektering av bru) 

Miljødirektoratet 150.000,- 

Strandrydding Finnmark friluftsråd 60.000,- 
Kartlegging av friluftsområder Finnmark fylkeskommune 50.000,- 
Felles miljøforvaltning langs 
Tanavassdraget (Tana Interreg I) 

EU’s Interreg program m.fl.  956.000,- 

Joddu- samarbeidsarena for laks Klima- og miljødepartementet 3.000.000,- 4 
Totalt  4.391.000,- 
 
 
Arbeidet som miljørådgiveren har lagt ned innenfor elgforvaltning, har resultert i at elgen i Tana er del 
av et forskningsprosjekt. Dette prosjektet har skapt stort engasjement lokalt, jf. «Elgen i Finnmark»: jf. 
https://nb-no.facebook.com/elgifinnmark/ 
 

                                                 
4 Gjelder perioden 01.08.2017 tom 31.12.2018.  


