
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana rådhus
Dato: 23.10.2008
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Det vises til innkalling til Fast utvalg for plansaker 23.10.2008:

BEFARING for medlemmer i Fast utvalg for plansaker:

OPPMØTE VED TANA RÅDHUS, 23.10.2008, KL. 08:30 

Det vil bli gjennomført en befaring i forbindelse med møte i Fast utvalg for plansaker.
1. Levajokmunningen hyttefelt
2. Aitejohka hyttefelt 

Denne befaringen vil ta ca 4 timer inklusiv tida som går til transport. Ved tilbakekomst til Tana 
Bru blir det lunsj, og deretter vil selve møte i Fast utvalg for plansaker starte på rådhuset.

Møte i fast utvalg for plansaker vil da starte ca. kl. 13:30. Møte i Formannskapet tar til etter 
møte i Fast utvalg for plansaker. 

15.10.2008

Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 026

Arkivsaksnr: 2007/862-20

Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 104/08 23.10.2008

Økonomiavdeling - flytting av lønnspersonell

Rådmannens innstilling

Formannskapet opprettholder sitt vedtak i sak 56/08. 
Organiseringen av ny økonomiavdeling innebærer hele økonomifunksjonen inkludert lønn og 
fakturering.

Saksopplysninger

Formannskapet vedtok i sak 56/08 den 5. juni:
Tidsplanen for opprettelse av økonomiavdeling i Tana opprettholdes som kommunestyret har 
fastsatt. Organiseringen innebærer hele økonomifunksjonen inkludert lønn og fakturering. 

Administrasjonsutvalget vedtok i sak 21/2008 den 12. juni:
Kravet fra fagforbundet om utsettelse av iverksettelse av vedtak om opprettelse av ny 
økonomiavdeling avvises.

Administrasjonsutvalget tar anken fra Fagforbundet til orientering slik:
1. Administrasjonsutvalget viser til kommunestyrevedtak vedrørende egen 

økonomiavdeling i Tana fra høsten 2008 
2. Administrasjonsutvalget forutsetter at rådmannen i den videre prosess samarbeider nært 

med de ansatte og deres organisasjoner for å få en best mulig funksjonell 
økonomiavdeling i Tana 

3. Administrasjonsutvalget ber om at rådmannen og de ansattes organisasjoner tilstreber 
konsensus i dette videre arbeid 

4. Dersom det ikke oppnås enighet inne august 2008, avgjør formannskapet organiseringen.



Beskrivelse

Det er besluttet at økonomiavdelingen tilbakeføres til Tana, med fullt tjenestespekter. Saken har 
versert i ulike organer, uten at realitetene er endret. Økonomiavdelingen reetableres i slutten av 
oktober på rådhuset i Tana. Alle ansatte i felles økonomiavdeling har fått tilbud om stilling i en 
av kommunene.

Drøftinger
Det ble avholdt drøftingsmøter den 16. og 26. sept der temaet var å trekke grenser for hvilke 
oppgaver som normalt hører til lønnsmedarbeiderne. Drøftingene bekreftet den store avstanden i 
hvordan situasjonen oppfattes. Rådmannen viste til de politiske vedtakene som er fattet, mens 
organisasjonene uttrykte en bekymring for om personalavdelingen ville ha tilstrekkelig 
kompetanse og kapasitet etter at den nye økonomiavdelingen er etablert med alle funksjoner. 
Fagforbundet er i mot å gjøre endringer i personalavdelingen, de frykter at dette er en 
sniknedleggelse av avdelingen. Rådmannen forsikret organisasjonene om at vi ville se positivt 
på et eventuelt ønske om å evaluere personalavdelingen etter endringene, dersom 
organisasjonene ønsket det. Dette for å sikre tilstrekkelige ressurser i fremtiden. 

Konklusjonen i drøftingene er at organisasjonene, spesielt Fagforbundet, ikke har økt sin 
tilslutning til den vedtatte organiseringen. 

Vurdering



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: C84

Arkivsaksnr: 2008/1793-2

Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 105/08 23.10.2008

Tjenesteytingsavtale - Polmak og Tana kirkelig fellesråd

Rådmannens innstilling

Tjenesteytingsavtalen mellom Polmak og Tana kirkelig fellesråd og Tana kommune godkjennes 
som forelagt.

Saksopplysninger

Dagens tjenesteytingsavtale mellom fellesrådet og kommunen har virkningsdato fra 1.1 jan 
1998. Det nye menighetshuset aktualiserer en ny avtale.

Kirkelovens §15 4. ledd hjemler avtalen: ”Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal 
tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.”

Fellesrådet behandlet saken i møte den 17. september, og fremmet følgende endringsforslag i 
forhold til den eksistrende avtalen:

1.1 Lønns- og personaladministrative rutiner
Følgende setning utgår: " Ved interne stillingsutlysninger er partene enige om å
oppfatte hverandre som en virksomhet".

1.2 Lokaler til fellesrådet/menighetsrådet - kommunal garanti (NY)
Tana kommune har gitt kommunal garanti for Polmak og Tana kirkeligfellesråds lån i
Kommunalbanken AS til kjøp av lokaler til menighetshus. Menighetshuset har lokaler
til soknepresten og fellesrådets administrasjon.

Garantien omfatter lånets hovedstol inntil NOK 2 600 000 med tillegg av 10 % av den 



til enhver tid gjenstående hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Garantistens maksimumsansvar kan ikke overstige NOK 2 860 000.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet som betales over 25 år
hvorav 1 år er avdragsfritt.

Tana kommune påtar seg dekning av renter og avdrag. Bevilgningen inngår i
kommunens årlige rammeoverføring til fellesrådet. 
(kr 260.000 beregnet per juli 2008)

1.3 Kommunal rammebevilgning - kvartalsvis overføring (NY)
Tana kommunes rammebevilgning til fellesrådet ubetales kvartalsvis den 1. i hvert
kvartal.

1.5 Telefon, data, lyØilde studio og annet kontorteknisk utstyr (NY)
Kommunen stiller til rådighet telefon, data, lyd/bilde studio og annet kontorteknisk
utstyr. Fellesrådet gir kommunen vederlagsfri leie av lokaler, lyd/bildestudio og annet
kontorteknisk utstyr. Utleie av lyd/bilde studio reguleres via kommunens Outlook-
program i samarbeid mellom kirkeverge og IT-rådgiver.

1.6 Brøyting av veger og plasser (NY)
Brøyting av veger og parkeringsplasser inngår i kommunens brøyteplan. 
(Årlige kostnader beregnes til kr 8.000)

1.7 Vaktmestertjeneste (NY)
Kommunens vaktmester kontrollerer hver kveld, at dører og vinduer er lukket på
menighetshuset.

1.8 Avtalens priser

Fast pris Pris/år
Budsjett, regnskaps - og lønnsrutiner 36 000
Telefon, porto, EDB, lyd/bildestudio, brøyting,
vaktmestertjeneste 154 000
Bedriftshelsetjeneste 13 000
Årskostnad fast pris 203 000

Timepriser fastsettes etter nærmere avtale.

I ettertid har det vært kontakt med fellesrådets leder, og vi er blitt enige om å endre siste avsnitt i 
pkt 1.2 fra ”Tana kommune påtar seg dekning av renter og avdrag…” til ”Tana kommune 
viderefører årlig bevilgning til anskaffelse og drift av menighetshuset.”

Samtidige ble pkt 1.7 endret fra ”Kommunens vaktmester kontrollerer hver kveld…” til 
”Kommunens vaktmester vil bidra til at lukkerutinene etterleves på menighetshuset.”

Kommunen vil inkludere menighetshuset i sin brøyteplan. På menighetshuset er det etablert et 
møterom med lyd/bildeutstyr som studiesenteret benytter seg av i sin daglige drift. Dette 
møterommet inngår i kommunens felles reservasjonssystem (Outlook). Bruken av møterommet 
vil være vederlagsfritt for kommunen, samtidig som bruken av utstyret vil være vederlagsfritt 
for fellesrådet.



Det er avtalt at utbetalingen av overføringene gjøres forskuddsvis hvert kvartal, slik at 
likviditeten til fellesrådet sikres ifm lønnsutbetalinger og andre forpliktelser.

Vurdering

Endringene kommer som følge av et ønske om å redusere kommunens økonomiske ansvar og 
risiko i forhold til fellesrådet. Etter rådmannens mening er det riktig å plassere det økonomiske 
ansvaret for menighetshuset hos fellesrådet, det vil ikke være riktig å garantere for enhver 
endring i rente- og avdragsutgiftene. Samtidig vil det ikke være riktig å påta seg ansvaret for å 
passe på at dørene på menighetshuset er låst om kvelden, men kommunen kan sporadisk se om 
det er ulåste dører.

Avtalens priser er et forsøk på å verdsette avtalens ulike elementer, og vil danne grunnlaget for 
KOSTRA-rapporteringen. Dette medfører ikke pengetransaksjoner.

Avtalen i sin helhet:

Avtale om tjenesteyting mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og

Buolbmåt ja Deanu girkolas oktasasråddi/
Polmak og Tana kirkelig fellesråd

Med hjemmel i Lov om Den Norske Kirke av 7. juni 1996 nr. 31 § 15, 4. ledd, er det inngått
avtale om kommunal tjenesteyting, samt kjøp av tjenester og bytte av tjenester for områder
nevnt i denne avtalen.

1. Gjenstand for avtalen

1.1 Lønns- og personaladministrative rutiner

Kommunen påtar seg lønnsutbetaling og personaladministrative rutiner vedrørende pensjon og 
forsikring for alle kirkelig ansatte. Dette omfatter også ansatte som menighetsrådene lønner av 
egne midler. Fellesrådet sørger for at det til kommunens disposisjon til enhver tid finnes 
nødvendige midler for denne avlønningen, inklusive avgifter, feriepenger, pensjon og forsikring.

Kommunen registrerer fellesrådets årsbudsjett og fører rådets regnskap. Regnskapet skal være
ferdig til framlegging innen 1. mars påfølgende år. 

De kirkelige ansatte inngår i den kommunale bedriftshelsetjenesten. Kommunen tilbyr de 
kirkelig ansatte å få delta på kurs innenfor internkontroll, EDB og lignende, som kommunen 
forestår. Kostnadene settes til kalkulatorisk pris.

1.2 Lokaler til fellesrådet/menighetsrådet - kommunal garanti

Tana kommune har gitt kommunal garanti for Polmak og Tana kirkelig fellesråds lån i 
Kommunalbanken AS til kjøp av lokaler til menighetshus. Menighetshuset har lokaler til 
soknepresten og fellesrådets administrasjon. 



Garantien omfatter lånets hovedstol inntil NOK 2 600 000 med tillegg av 10 % av den til enhver 
tid gjenstående hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Garantistens 
maksimumsansvar kan ikke overstige NOK 2 860 000. Garantiansvaret reduseres i takt med 
nedbetalingen på lånet som betales over 25 år hvorav 1 år er avdragsfritt. 

Tana kommune viderefører årlig bevilgning til anskaffelse og drift av menighetshuset.

1.3 Kommunal rammebevilgning - kvartalsvis overføring

Tana kommunes rammebevilgning til fellesrådet ubetales kvartalsvis den 1. i hvert kvartal.

1.4 Kommunens innkjøpsavtaler

Kommunen gir fellesrådet anledning til å tiltre eventuelle kommunale innkjøpsavtaler. 

1.5 Telefon, data, lyd/bilde studio og annet kontorteknisk utstyr

Kommunen stiller til rådighet telefon, data, lyd/bilde studio og annet kontorteknisk utstyr. 
Fellesrådet gir kommunen vederlagsfri leie av lokaler, lyd/bildestudio og annet kontorteknisk 
utstyr. Utleie av lyd/bilde studio reguleres via kommunens Outlook - program i samarbeid 
mellom kirkeverge og IT-rådgiver.

1.6 Brøyting av veger og plasser

Brøyting av veger og parkeringsplasser inngår i kommunens brøyteplan.

1.7 Vaktmestertjeneste

Kommunens vaktmester vil bidra til at lukkerutinene etterleves på menighetshuset.

1.8 Assistanse ved bygge- og anleggsarbeider

Ved bygge- og anleggsarbeider tilknyttet kirke og kirkegård, tilbyr kommunen å stille sin
kompetanse til disposisjon. Det forutsettes at fellesrådet dekker kommunenes kostnader i
henhold til avtalt timepris.

Fellesrådet skal forestå det løpende vedlikehold av kirker og andre bygg som inngår i
fellesrådets arbeidsområde. Fellesrådet, ved daglig leder, og kommunen ved rådmannen avtaler 
den praktiske gjennomføringen, herunder i hvilket omfang det er mulig å benytte mannskaper 
ved kommunens bygningsavdeling til arbeid eller arbeidsledelse.

Tana kommune vil, i den grad det er ledig kapasitet, kunne stille kommunens maskinelle utstyr 
og mannskaper til fellesrådets disposisjon.

Fellesrådet dekker kommunens kostnader ved betaling i henhold til avtalt timepris.

2. Utbyggingsoppgaver

For utbygginger ved kirkebyggene eller ved større vedlikeholdsbehov, forutsettes det at
fellesrådet utarbeider en behovsoversikt i god tid før kommunens budsjettarbeid tar til.
Oversikten må senest være rådmannen i hende 1. mai, slik at behovet kan vurderes i forbindelse 
med kommunens økonomiplan.

3. Avtalens priser

Fast pris Pris/år
Budsjett, regnskaps - og lønnsrutiner 36 000



Telefon, porto, EDB, lyd/bildestudio, brøyting, 
vaktmestertjeneste 154 000
Bedriftshelsetjeneste 13 000
Årskostnad fast pris 203 000

Timepriser fastsettes etter nærmere avtale.

4. Administrative bestemmelser

Avtalen kan sies opp innen 01.07. hvert år, med virkning fra og med påfølgende budsjettår.
Avtalens priser kan reguleres 1 gang pr. år. Drøftinger om slike endringer skjer i et årlig
kontaktmøte.

Minimum en gang pr år holdes kontaktmøte mellom partene. Partene bestemmer selv hvem som 
møter, men det forutsettes at kontaktmøte blir så representativt at de fleste felles
problemstillinger kan drøftes.

9845 Tana ........2008

…….................................../sign ….........................................../sign
Deanu gielda/Tana kommune Buolbmåt ja Deanu girkolas oktasasråddi/

Polmak og Tana kirkelig fellesråd



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2008/1790-4

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 106/08 23.10.2008

Lavonjárg Velforening - Søknad om tilskudd til asfaltering av Suidnesuolu 
geaidnu - Høyholmveien

Dokumenter i saken:

Søknad fra Lavonjárg Vel av 29.09.08 m/ beskrivelse av Suiodnesuolu geaidnu –
Høyholmveiens veiens historie, og om hvorfor Velforeningen ønsker å legge fast dekke på 
denne vegstrekningen.
Regning 1 og 2 fra Velforeninga over veiarbeid.
Kommunens svar til Lavonjárg Vel av 07.10.08.
Mail fra nestleder i Lavonjárg Vel v/Y. Johansen av 07.10.08
Anke fra Lavonjárg Vel av 11.10.08
Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunalt næringsfond i Tana kommune.
Brev fra Lavonjárg Vel – Prisoverslag.

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling. 

Saksopplysninger

Kommunen fikk den 29.09.08 følgende skriv fra Lavvonjarg Vel;

” Lavonjárg Vel har nå fått gruset Høyholmveien. Subben fikk vi gratis fra Elkem Tana.
Selve grusinga og hjullasterarbeid måtte Lavvonjárg Vel selv betale.
Lavonjárg Vel søker med dette å få denne regningen dekket av Tana kommune slik at vi
kanskje allerede i år får lagt fast dekke på deler av vegen.
Regningen på grusing kom på kr 52.212,-”.



Lavonjárg Vel har også i sin søknad av 29.09.08 lagt ved et skriv om Suiodnesuolu geaidnu –
Høyholveien som beskriver veiens historie, og hvorfor Velforeningen ønsker å legge fast dekke 
på denne vegstrekningen.

I og med at kommunen ikke har avsatt midler til tiltaket har Lavonjárg Vel administrastivt fått 
følgende svar fra kommunen;  

”Sommervedlikehold av veier i Tana prioriteres og utføres i et omfang som står i forhold til 
budsjettet som er vedtatt av kommunestyret. I inneværende år er det avsatt kr 250.000,- for alle 
veier i hele kommunen.
Det er kommunens anleggsavdeling som prioriterer vedlikeholdsarbeidet. 

Høyholmveien er ikke prioritert i år og deres søknad om kostnadsdekning for arbeid dere har 
gjennomført på veien må beklageligvis avslås”. 

Den 07.10.08 henvendte nestleder v/Lavonjárg Vel Yngve Johansen på nytt til kommunen med 
forespørsel om kommunen kunne stå for det formelle ved asfalteringsarbeidet, dvs. at 
Velforeningen overfører beløpet det asfalteres for til kommunen, og at asfaltfirmaet sender 
regningen direkte til kommunen.
Grunnen til dette er det spesielle avgiftsfritaket for vegarbeid for kommunen, noe som betyr at 
kommunen dekker mva på materialdelen av arbeidet.

Den 11.10.08 anker styret i Lavonjárg Vel kommunens administartive avslag på Deres søkand 
om dekke av Suiodnesuolu geaidnu – Høyholmveien.

Kommunen mottok den 15.10.08 prisoverslag, samt tilleggs opplysninger  fra Lavonjárg Vel i 
forbindelse med legging av asfalt; 

”Pris asfalt: 2300 m vei, bredde 3 m  kr. 700.000,- eks. mva.

Det opplyses også i brevet at Fefo, som den største grunneieren og fylkesmannens 
miljøvernavdeling, som har ansvaret for oppsynet med det freda området har sagt seg villige til å 
gå inn med midler i forbindelse med utbedringen av veien.  Velforeningen ber Tana kommune, 
som eier av veien om å gå i dialog med disse instansene”.  

Vurdering

Da Lavonjárg Vel har bedt kommunen om finansiering av mva på materialdelen av arbeidet, og
samtidig anket på kommunens administrative avgjørelse foreslår rådmannen at formannskapet 
behandler anken, og samtidig ser på mulighetene til å dekke mva på materialdelen av arbeidet 
gjennom kraftfondet, da kommunen ikke har midler på budsjettet til slike tiltak.

I formannskapsmøte den 25.09.08 ble en lignende sak behandlet der formannskapet vedtok at 
asfaltering av parkeringsplassen og veien til barnehagen i Austertana ble finansiert med midler 
fra kraftfondet.

Retningslinjene for kraftfondet er ikke særlig detaljerte med hensyn til prioritering av prosjekter 
eller hvilke prosjekter som kan støttes, men  rådmannen anser retningslinjen som såpass ”rund” 
slik at omsøkte prosjekt kan gå under disse retningslinjene.





Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2008/1850-1

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 107/08 23.10.2008
Kommunestyret 20.11.2008

Årsmelding 2007 Landbruk for Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner

Dokumenter i saken: 
Årsmelding landbruk 2007 for Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner 

Rådmannens innstilling

Årsmelding landbruk 2007 for Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner tas til orientering.  

Saksopplysninger

Viser til vedlagt årsmelding. 

Vurdering

Årsmelding landbruk 2007 for Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner er en redegjørelse for 
virksomheten i landbruksforvaltningen. Den gir også beskrivelse av status og utviklingen innen 
landbruket. 



ÅRSMELDING 2007

LANDBRUK

for Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner

TANA KOMMUNE
UTVIKLINGSAVDELINGEN



Landbruket i Tana, Nesseby og Berlevåg

1. Innledning

Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby
og Berlevåg, og er en del av utviklingsavdelingen i Tana kommune. Tana kommune mottar en
årlig godtgjørelse for å utføre oppgaver innen landbruksforvaltningen for Nesseby og
Berlevåg kommuner.

Utviklingsavdelingen ivaretar ulike statlige og kommunale forvaltningsoppgaver knyttet til
lovgiving, tilskuddsordninger og finansieringssøknader innen landbruk og bygdeutvikling.

I år 2007 jobbet landbruksrådgiver Terese Nyborg i full stilling. Jostein Fløgstad har jobbet
delvis med landbrukssaker frem til Merete Helander begynte i full stilling i mai etter
fødselspermisjon. Næringsrådgiver Frans Eriksen fungerer som rådgiver innen
økonomiplanlegging og finansieringssøknader. Avdelingsleder i perioden har vært Svein
Ottar Helander.

Eanadoallu Deanus, Unjárggas ja Bearalvágis

1. Ovdasátni

Eanadoallohálddášeapmi Deanus, mii maiddái doibme Unjárgga ja Bearalvági gielddaid, gullá
Deanu gieldda ovdánahttinossodahkii. Unjárgga ja Bearalvági gielddat mákset jahkásaččat
buhtadusa Deanu gildii dán barggu ovddas.

Ovdánahttinossodat áimmohuššá iešguđetlágán stáhtalašja gielddalašbargguid, mat gusket
eanadoalu ja giliovdáneame lágáide, doarjjaortnegiidda ja ruhtaohcamiidda.

Jagi 2007:s doaimmai Terese Nyborg eanadoalloráđđeaddin olles virggis. Jostein Fløgstad
maid barggai muhtin eanadoalloáššiiguin dassážii go Merete Helander fas miessemánus
máhcai riegádahttinlobis. Ealáhusráđđeaddi Frans Eriksen bargá áššiin mat gusket
ekonomiijaplánemii ja ruhtaohcamiidda. Ossodatjođiheaddjin dán áigodagas leamašSvein
Ottar Helander.

Jørn Aslaksen
rådmann
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3. Landbruksstatistikk

Tana
Endring i perioden

2000 - 2006
2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 Antall %

Antall gårdsbruk
Totalt antall bruk 148 129 115 94 89 89 84 -64 -43 %

Bruk med husdyr 101 91 86 83 79 79 71 -30 -30 %
Fordelt på:

Bruk med ku 46 44 43 42 40 34 34 -12 -26 %
Bruk med sau 49 45 41 39 37 36 34 -15 -31 %

Bruk med gris 2 2 2 2 2 2 3 1 50 %

Jordbruksareal
Jordbruksareal, eget da 19 807 17 670 16 487 15 996 14 804 14 804 14 230 -4 364 -22 %

Jordbruksareal, leid da 6 282 7 314 8 062 9 731 9 874 9 888 11 651* 3 730 59 %
Jordbruksareal i alt, da 26 089 24 984 24 549 25 727 24 495 24 692 24 554 -758 -3 %

Husdyrtall

Antall kyr 795 785 776 775 723 753 712 -96 -12 %
Antall storfe 1 168 1 181 1 258 1 382 1 357 214 18 %
Antall sau 2 552 2 542 2 465 2 401 2 048 1 945 1 746 -889 -35 %
Antall gris 80 73 76 73 64 -7

Tabell 1. Landbruksstatistikk for Tana kommune, gårdsbruk som mottar produksjonstilskudd (kilde: SLF)

*Arealer som samdrifter søker på er registrert som arealer leid

Nesseby Endring i perioden 2001 - 2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 antall %
Antall gårdsbruk
Totalt antall bruk 9 10 11 6 6 7 12 3 33 %

Bruk med ku 2 2 1 1 1 1 1 -1 -50 %
Bruk med sau 7 8 10 5 5 6 11 4 57 %

Jordbruksareal

Jordbruksareal i alt, daa 2 530 2 591 2 490 2 156 2 172 2 656 3 150 620 25 %

Husdyrtall
Antall kyr 31 31 21 21 18 19 22 -9 -29 %
Antall øvrig storfe 65 62 30 30 35 31 34 -31 -48 %
Antall sau 765 867 772 772 836 959 1243 478 62 %

Tabell 2. Landbruksstatistikk for Nesseby kommune.

Berlevåg Endring i perioden
2001-2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Antall %

Antall gårdsbruk
Bruk med sau 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Jordbruksareal i alt, da 144 164 164 164 164 164 164 0 0

Antall sau 95 86 60 83 78 74 77 -21 -22 %
Tabell 3. Landbruksstatistikk for Berlevåg kommune



4. Melkeproduksjon

I 2007 var det 34 melkeprodusenter i Tana. I løpet av 2007 var det to produsenter som solgte
melkekvote.

Melk levert meieri 2007

Melkeproduksjon 2000 2001 2002 2004 2006 2007
Endring fra

2000
Levert til meieri liter 4 618 982 4 476 937 4 322 892 4 474 328 4 607 078 4 780 686 161 704

Tabell 4. Melk levert til meieriet fra produsenter i Tana og Nesseby.

Melkeleveransen fra Nesseby og Tana kommune økte sammenlignet med år 2000. I Nesseby
og Tana kommune er den totale melkekvoten 5 325 068liter. Det er 550 000liter som ikke ble
produsert. Det ble produsert mer melk i 2007 sammenlignet med året før. TINE økte
muligheten til å produsere 10 % over kvoten uten overproduksjonsavgift da det var mangel på
melk i Norge.

Produsentene i Nesseby og Tana har potensial til å levere mer melk uten kvoteøkning fra
TINE. Det er fortsatt bruksnedleggelser selv om produksjonen øker. Det er i gjennomsnitt 21
kyr per bruk i Tana og Nesseby. Det ligger noe over landsgjennomsnittet som er 18 kyr per
bruk.

Tabell 5. Kommunevis oversikt over salg og kjøp av melkekvoter 2007
Kommune (antall kvoter)

og totalkvoter
i liter,

kvotebrev

(antall kvoter solgt) og
totalkvantum

antall kjøpere
og ønsket

totalkvantum

kjøp fra
staten,

liter

kjøp fra
private,

liter

samdrift**

Vadsø (3) 510 462 (1) 113 739 2 8 986 115 935 -
Kautokeino (13) 963 138 (2) 96 537 5 26 203 - -
Alta (60) 7 921 861 (3) 200 842 45 212 021 305 706 5
Kvalsund (3) 268 002 - - - - -
Porsanger (13) 1 303 493 (1) 34 605 7 30 425 - -
Karasjok (15) 1 526 295 (1) 110 408 3 13 269 17 303 -
Lebesby (6) 575 050 - 6 24 686 - -
Tana (34) 5 203 417 (2) 238 318 21 96 343 - 5
Nesseby (1) 121 651 - 1 4 741 - -
Sør-
Varanger

(21) 2 553 409 (1) 104 302 14 60 778 10 000 2

Sum (169)20 946778 (11) 898 751 (104)3 584 348 477 452 448 944 12
Tallene er hentet fra kvotebrev fra SLF. Inaktive (sovende) kvoter er ikke med. ** Felles kvote for
ektefeller/samboer er ikke tatt med i kolonnen over samdrifter.

Utfordringer innen melkeproduksjonen:

For å dekke behovet for melk økte TINE kvotene i 2007 med 10 %. I Tana og Nesseby
kommuner ble det produsert 173 608liter mer melk i 2007 i forhold til året før. Det er likevel
mulighet til å produsere betydelig mer melk da man ikke oppnådde å produsere totalkvoten.
Det ser i tillegg ut til at kvotene vil øke med 2 % neste år uten at produsentene må betale
overproduksjonsavgift.



I tillegg til dette er det kommet signaler om kravet til løsdrift 1.1.2024 skal revurderes.
Landbruks og matdepartementet har satt ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere kravet om
løsdrift i en bredere miljøpolitisk sammenheng. Arbeidsgruppen skal legge frem sin vurdering
1.mars 2008. Om kravet ikke blir endret vil det kunne skape mange økonomiske problemer
for bøndene ved at de vil måtte bygge om, eller bygge nye fjøs.

5. Sauehold

I Nesseby øker antall sauebruk og det er flere som starter med villsau. Det ble etablert 4 nye
bruk i 2007 som søker produksjonstilskudd i landbruket. I Berlevåg er det fortsatt et aktivt
sauebruk. I Tana har det vært nedgang med 15 bruk siden 2000. Det er mest små enheter med
30 – 50 vfs som går ut av produksjon.

Organisert beitebruk

Tana beitelag rapporterer at av 4 328 dyr sendt ut på beite så var tapet 227 dyr. Klubbvik
beitelag tapte 216 dyr av totalt 2 476 dyr. I Tana var tapsprosenten på lam 6 % og på sau 3 %
og i Nesseby var tapsprosenten 7 % på sau og 10 % på lam. Det er ikke rapportert tap av dyr
på beite i Berlevåg kommune.

Det har ikke vært bjørneangrep i Nesseby under 2007, men det har vært betydelige tap av lam
til jerv og gaupe.

Organisert beitebruk sleppt tapt
sau lam sau lam

Tana beitelag 1680 2642 73 107
Klubvik Beitelag 974 1502 67 149
Unjárga dolos sávzza searvi 298 371 2 10

Tabell 6. Organisert beitebruk, oversikt dyr sleppt og tapt på beite 2007.

6. Svinehold

Det var i 2006 en overproduksjon på svinekjøtt på rundt 3 800 tonn. Det var vanskelig
situasjon for næringen. Og det ble satt i gang omfattende tiltak for å redde situasjonen da det
prognosert 12 000 tonn i overproduksjon, dette så ut til å virke. Salget av svinekjøtt økte og
det ble faktisk et lite underskudd av produksjonen. (kilde: bondelaget)

Det ble solgt (slaktet eller som livdyr) i overkant av 800 gris i Tana i 2007. Dette er en økning
fra 2007. Finnmark ble generelt solgt mindre gris i 2007 (2001 gris) i forhold til 2006 (2451
gris). (kilde: slf)



7. Økologisk landbruk

Utvikling av økologisk landbruk og omsetning av
økologiske landbruksprodukter er et
landbrukspolitisk satsningsområde. Soria Moria
erklæringen har satt som mål at 15 prosent av
matproduksjonene og matforbruket i 2015 skal være
økologisk. I Nesseby kommune er det e
saueprodusent som har arealer i karens og i Tana er
det en saueprodusent og en fôrprodusent som har arealer i karens.

8. Den kommunale landbruksforvaltningen

Landbruksforvaltningen omfatter næringsutvikling og planlegging, tilskudds- og
lovforvaltning og rådgivning innen jord- og plantekultur og økonomi.

Aktiviteter:

- Deltakelse på møte om rovvilt i Nesseby i januar.
- Kommunen deltok i seminaret om grønn omsorg i Alta 4. og 5. juni som Alta

kommune arrangerte. Her deltok også noen produsenter fra Tana Kommune.
- Kommunesamling for landbruksforvaltning som Innovasjon Norge arrangerte i Tana

11. og 12. juni.
- Det ble arrangert tre dagers Gårdskart kurs i Lakselv for Nesseby-, Tana-, lebesby-,

Karasjok og Hammerfest kommuner. I tillegg til landbruksforvaltning deltok
arealplanlegger både i Tana og Nesseby kommune.

- Deltatt i møter i forbindelse med rullering i kommuneplanens arealdel i Nesseby
kommune.

- Hospitering hos Innovasjon Norge 19 og 20. november.
- Kommunesamling arrangert av Fylkesmannen for landbruksforvaltningen 27. og 28.

november i Lakselv. I den sammenheng deltok vi også i ledermøte i Finnmark
Bondelag.

Infoskriv

Det ble i løpet av 2007 sendt ut 3 infoskriv med aktuell informasjon til alle produsenter som
søker produksjonstilskudd fra Tana, Nesseby og Berlevåg kommune.

Lovforvaltning

Saker behandlet etter jord- og konsesjonslov 42



9. Tilskudd til investeringer

Landbruksforvaltningens medvirkning i disse saker har vært økonomisk planlegging, hjelp til
å utarbeide søknad og søknadsbehandling. I tillegg følger kontroll av tiltak og regnskap ved
prosjektavslutning og utbetaling.

Innvilgede finansieringssøknader innen landbruk 2007 –Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kr. Tana kr. Nesseby Sum

A. Lån 3 384 000 0 3 384 000
B. Tilskudd 600 000 182 000 782 000
C. Kvinnerettede tiltak lån 1 356 500 0 1 356 000
D. Kvinnerettede tiltak tilskudd 570 000 0 570 000
Tabell 7. Antall innvilgede finansieringssøknader Innovasjon Norge; tilskudd og lån

Kommunalt primærnæringsfond 2007 (Tana)

Kommunebudsjettet for 2007 hadde ikke overskudd til primærnæringsfondet og det ble ikke
behandlet søknader i 2007.

Fond for samfunnsutvikling 2006 (Nesseby)

I fond for samfunnsutvikling ble det fordelt midler på til sammen kr. 2 244 583,- i 2006. Det
ble innvilget tilskudd til 6 tiltak i landbruksnæringen på til sammen ca kr. 278 000,-.

Kommunalt fond for samfunnsutvikling, Nesseby

Type investering Antall Beløp

Landbruksmaskiner 2 81 000
Nydyrking 1 88 500
Kjøp av livdyr 1 36 600

Utviklingstilskudd. landbruk 1 56 000

Grøfting 1 16 640
Annet 13 1 965 843

Sum 19 2 244 583
Tabell 8. Fond for samfunnsutvikling 2006 i Nesseby kommune, antall innvilgede søknader fordelt på ulike tiltak
og samlet kronebeløp.



10. Andre tilskudd

I tillegg til investeringstilskuddene er det en del tilskudd til drift, refusjonsordninger og andre
ordninger som lokalt forvaltes av landbrukskontorene.

Tilskuddsforvaltning
Type Tana Nesseby Berlevåg
Produksjonstilskudd 2007 16 233 009 1 828 148 158 570
Avløser ferie og fritid 2007 1 795 031 Ikke oppgitt 20 000
Avløser sykdom 2007 132 312 173 660 0

Utredning/Tilrettelegging
Regionale miljøtilskudd 2007 678 750 203 600 6 845
SMIL 2007 207 260 66 000 0

Tabell 9. Tilskuddforvaltning; produksjon, avløser, regionale miljøtilskudd og SMIL.

Produksjonstillegg er et avtalefestet inntektsregulerende tilskudd for å oppfylle målene i
landbrukspolitikken. Avløserrefusjon er en refusjonsordning for avløsning ved ferie og fritid,
og ved sykdom. Dette tilsvarer kr 193 250,- pr gårdbruker i Tana og kr 166 195,- pr
gårdbruker i Nesseby. Tilskudd per bruker har gått ned fra 2006 da det i Tana var kr 205 000,
og i Nesseby kr 297 000 per gårdbruker. Samdrifter får mindre arealtilskudd og driftstilskudd.

Regionale miljøtilskudd
Regionale miljøprogramtilskudd er spesielt utformet
for å løse konkrete miljøutfordringer i hvert enkelt
fylke, både knyttet til forurensningsbekjempelse og
skjøtsel av kulturlandskap. Det ble søkt over avsatt
ramme for regional miljøtilskudd som er kr 3 mill.
Dette førte til at noen av satsene ble redusert,
spesielt under høsting i avstand fra gårdens
driftssenter. Kommunen har også deltatt i
evaluering av regionale miljøtilskudd noe i form av
spørreskjema.

SMIL
Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap,
samt redusere forurensingen fra jordbruket. Det kom inn 15 søknader på SMIL midler på til
sammen kr 939 525,-.

Tana, Nesseby og Berlevåg kommune hadde en ramme på kr 273 260,-. Ser man på
fordelingen av rammen i forhold til antall aktive bruk per kommune fordelingen av kr 273 260
vært 11 % til Nesseby kommune, 88 % til Tana Kommune mens Berlevåg hadde hatt 1 %.
Søkere fra Nesseby Kommune fikk innvilget 24 % av rammen mens søkere fra Tana
Kommune fikk innvilget 76 % av den totale innvilgede rammen.

Sindre Johansen i Mortens har sikret seg
vinterforsyninga.



11. Etablerte tilleggsnæringer

Varangerlam

Selskapet Varangerlam BA ble startet i september 2006 av
11 bønder langs Varangerfjorden. Bedriften skal
videreforedle og selge produkter av lam. Lavvorøkt lår, fylt
bog og bokna sider er hovedprodukter. Produktene er
spennende og salget går strykende. Bøndene har avtale med
Gilde om nisjeproduksjon. Varangerlam BA kjøper skrottene
tilbake fra Gilde slakteriet i Karasjok. Skrottene blir
nedskjært og videreforedlet i Krampenes utenfor Vadsø der
kokken Neil Lupton har godkjent kjøkken. Selve salget
foregår i butikkene i Vardø, Vadsø, Kiberg, Kirkenes, Tana
og Båtsfjord. I tillegg selges det til lokale hoteller og
spisesteder. Øst Finnmark Forsøksring har hatt
prosjektledelsen for ”Varangerlam”, der Tana Videregående
Skole og Neil Lupton er samarbeidspartnere.

Unjárgga dološ sávzza searvi – Nesseby
Villsaulag

Nesseby villsaulag hadde også i 2007 slakt i mobilt
slakteri med direkte salg fra bussen. Slakteriet var leid
inn fra reindriften og prosessen godkjent av mattilsynet.
Resultatet ble en suksess, da det ble solgt 200 skrotter på
få dager.

Nesseby Villsauprodukter BA som ble stiftet oktober
2006, formålet med laget er å drive kjøp og salg av
landbruksprodukter produsert av lagets medlemmer.
Laget skal fortsette med prøveprosjektet med slakt av
villsau.

Heimen Gård - Villsvinsprodukter

Heimen gård har villsvinsfarm ca 14 avlspurker og 35
slaktegriser. Gården selger hele skrotter og har i tillegg
et prosjekt med videreforedling. Produksjonen fra
villsvin er bl a karbonader, røkt kjøtt og surret steik.

Handel med villsauskinn. Dag Broch og Olav
Dikkanen på Varangermarkedet.



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2008/1827-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 108/08 23.10.2008
Kommunestyret 20.11.2008

Tone Orvik Kollstrøm - Søknad om fritak fra vervet som medlem i 
Forliksrådet

Dokumenter i saken:
E-post fra Tone Orvik Kollstrøm, datert 01.10.08

Rådmannens innstilling

Søknad om fritak fra vervet som medlem i Forliksrådet innvilges ikke. 

Saksopplysninger

Nestleder i Forliksrådet Tone Orvik Kollstrøm har i e-post til Forliksrådsekretæren tilskrevet at 
hun trekker seg som medlem av Forliksrådet umiddelbart. Hun beklager avgjørelsen, og 
begrunner dette med at hun ikke har anledning til å delta på møtene all den tid hun ikke får 
permisjon med lønn for å delta.

Følgende medlemmer sitter i Forliksrådet:

1. Fred Johnsen, leder
2. Tone Orvik Kollstrøm, nestleder
3. Terje Ellila

Vararepresentanter:

1. Kjell Håkon Dervo
2. Tone Maurstad
3. Anne Gundersen



Om fritak osv. heter det i Domstollovens § 59:

”§ 59. Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når det 
opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i §§ 53 eller 56 første 
ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar kommunestyret 
nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget foretas som flertallsvalg.

Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden og foretar i 
så fall nytt valg etter reglene i første ledd.

Har noen forfall så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan fylkesmannen 
oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre måneder. 
Er det ikke tid til å innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to forrettende 
forliksrådsmedlemmer midlertidig tilkalle en stedfortreder når partene samtykker.

Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i rekkefølge 
etter dem som er oppnevnt tidligere.
Dersom det holdes valg på nytt medlem fordi formannen har fratrådt e.l., kan kommunestyret 
selv velge ny formann uavhengig av første punktum.”

Om vilkår for å kunne velges til forliksrådet heter det for øvrig i Domstollovens § 56:
§ 56. Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år. For øvrig gjelder § 70 annet ledd nr. 1 om en øvre 
aldersgrense og §§ 71-74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer.

Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og 
som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.

Vurdering

Det framgår ikke klart om hvordan fritakssøknad fra forliksråd skal vurderes, men det er 
nærliggende å vurdere dette etter de samme vilkår som fastsatt for utvalg valgt etter 
kommunelovens bestemmelser, dvs. kunne innvilge fritak for ”den som ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet” vil kunne ivareta vervet. Kommunen har tidligere fulgt en 
praksis med å legge vekt på søkernes ønsker, og innvilge fritak i lignende tilfelle
dvs. kunne innvilge fritak for ”den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet” vil kunne 
ivareta vervet. (Kommuneloven §15.2).
I tilfelle det innvilges fritak må det foretas nødvendig suppleringsvalg. Kommunens vedtak skal
oversendes fylkesmannen, som må foreta oppnevning i henhold til Domstollovens 
bestemmelser.
Rådmannen vil ikke tilrå at det innvilges fritak. Dersom formannskapet innstiller på fritak, 
oversendes saken til valgnemnda for suppleringsvalg. 
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Oppnevning av faste møtefullmektiger til forliksrådet - Suppleringsvalg

Dokumenter i saken:
Justis- og politidepartementet informasjon – Møtefullmektig i forliksrådet

Rådmannens innstilling

Saken oversendes Valgnemnda uten tilrådning.

Saksopplysninger

Kommunestyret oppnevnte den 27.04.2006 faste møtefullmektiger til forliksrådet, som skal sitte 
frem til 2010.

Følgende ble oppnevnt:

Arne Røberg
Vigdis Blien
Nils Oskar Anti

Kommunen fikk den 2. oktober 2008 e-post fra Forliksrådsekretæren en om at det er veldig 
vanskelig å avholde møter da ingen av kommunens representanter kan møte ved innkalling. 
Nils Oskar Anti har gitt beskjed om at han ikke kan møte p.g.a. sykdom.
Dette medfører at sakene som skal behandles utsettes gang på gang med de økonomiske 
konsekvenser dette kan medføre for den som klager.
Forliksrådsekretæren stiller da spørsmål om det mulig å oppnevne minst ett medlem til for
å få mulighet til å gjennomføre møtene.



Møtefullmektigen er den som møter opp som part (innkrever) for den som klager inn saker for 
forliksrådet, og må ikke forveksles med det å være medlem (dommer) i Forliksrådet.  
Møtefullmektigen i forliksrådsbehandlingen skal kun representere den part han har fått 
oppdraget fra.

I hht. Forskrift om forliksrådene av 16. desember 2005 § 3 skal det være et utvalg av minst 3
faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd som oppnevnes av kommunen hvert fjerde år.

Sekretariatet skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt med navn og kontaktinformasjon på 
møtefullmektigene og skal gi parter som ønsker å benytte møtefullmektig nødvendig veiledning, 
slik at parten kan kontakte en fullmektig.

Om kommunestyret velger å oppnevne en eller flere medlemmer må den som velges være over 
25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig 
norsk språk, jf forliksrådsforskriften § 3 annet ledd. Det anses å være en fordel at de som 
oppnevnes har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. Den som velges må også ha plettfri 
vandel.

Vurdering

Da Forliksrådet har store problemer med å få avviklet møter pga at kommunens 
møtefullmektiger ikke har anledning til å møte, ser rådmannen det som nødvendig å få oppnevnt 
minst en ny møtefullmektig til i tillegg til de allerede valgte fullmektigene.



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2008/949-9

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 110/08 23.10.2008

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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