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Deanu gielda – Tana kommune ønsker finske helsearbeidere 

velkommen 

Tana kommune har gjennom mange år ansatt finske sykepleiere ved våre 

institusjoner. Disse fagmedarbeiderne har bidratt til gode helsetjenester i kommunen, 

og har sikret at vi kan tilby trygge forhold spesielt ved våre institusjoner og ved 

hjemmebaserte tjenester. 

Vi ønsker å legge godt til rette for dyktige medarbeidere fra andre land, og føler et 

spesielt ansvar for medarbeidere fra Finland som også er våre nærmeste naboer. 

Den informasjonsfolder som nå er utarbeidet er en del av en hovedoppgave fra en 

finsk sykepleier som tidligere har arbeidet hos oss.  Vi er svært fornøyd med 

sluttproduktet og vil derfor med glede benytte dette i vårt informasjonsarbeid ovenfor 

finske helsearbeidere som kan være aktuelle å rekruttere. 

Tana kommune er en flerkulturell kommune som historisk har norsk, samisk og finsk 

befolkning.  I de senere årene er det et betydelig innslag av folk fra andre land.  Alle 

disse ønsker vi velkommen som vår innbyggere og vi vil bidra til at de inkluderes så 

vel i arbeidslivet som i samfunnet for øvrig.  Over mange år har vi hatt utfordringer 

knyttet til rekruttering av helsearbeidere, særlig sykepleiere.  Vi har derfor hatt stor 

nytte av velutdannede og erfarne finske sykepleiere, og vi vil fortsatt henvende oss 

mot våre naboer i Finland for å sikre at våre helsefaglige tilbud har god kvalitet. 

Tana  28. januar 2010 

Kjell Nilssen 

Ass. rådmann  



Finske sykepleiernes erfaringer om å jobbe i Tana kommune 

.... pleiearbeid er lettere enn i Finland 

.... bedre bemanning, det blir mere tid til pasienter 

.... lønnsbetingelsene er bedre enn i Finland 

.... det er mulig å variere arbeidsoppgavene ved å jobbe i  forskjellige institusjoner i       

 kommunen 

.... det et mulig å jobbe i forskjellige stillingsstørrelser 

... det er mulig å forhandle om lønnsbetingelsene 

... Tana kommune er en grei arbeidsgiver  

 



Tana kommune 

... ligger i Nord-Norge, i Øst-

Finnmark. Det er ca. 3000 inbyggere 

i kommunen hvor av ca. 1200 bor i 

s e n t r u m s o m r å d e  T a n a b r u .  

Sentrumsområde  omfatter tre 

småbygder, som ligger ved siden av 

hverandre; Tanabru, Seida og 

Skippagurra. Tana kommune grenser  

mot nord i Ishavet og mot sør i 

Tanaelva. Tanaelva er grenseelv 

mellom Finland og Norge. Grense-

naboen på finsk side er Utsjok kommune. De norske grensenaboer er Gamvik, Berlevåg, 

Vadsø, Nesseby, Lebesby, Porsanger og Karasjok. 

 

Til de som liker jakt, fiske eller friluftsliv, tilbyr Tana 

kommunens natur grenseløse muligheter. Mere 

informasjon finner du på internet, www.inatur.no 

 

 

 

Tana er en flerspråklig kommune med to offisielle språk, 

samisk og norsk.  I tillegg snakkes det flere andre språk,         

f. eks finsk, russisk og annet. For at du skal trives i ditt nye 

arbeid, og for å garantere god kvalitet i pleie og omsorg, 

forutsetter vi at du behersker norsk eller svensk godt. Vi 

anbefaler deg å oppsøke norsk kurs allerede før du 

begynner å jobbe hos oss. Nord-norsk og samisk kultur er 

sterke i Tana kommune, og derfor hadde det vært bra om 

du hadde hatt grunnleggende kunnskaper om  lokale 

kulturer.  

 

http://www.inatur.no


Pleie og omsorg i Tana kommune 

Pleie og omsorg er delt i tre soner: Tanabru, Austertana og Polmak. 

Tanabru sone: I kommunesentrum Tanabru er Tana helsesenter med bl.a. Tana 

sykeavdeling. Hjemmesykepleie er lokalisert like i nærheten i eget bygg. 

Det finnes 16 langttidsplasser, 3 korttidsplasser og 2 akuttplasser på sykeavdelingen.        

Ved hver vakt er det ansvarssykepleier som har ansvar for akuttsykepleie.                     

Ansvarssykepleier tar i mor alle akutt henvendelser på kveld/natt-tid og i helger, kartlegger  

situasjon og konsulterer vakthavende lege ved behov. Avdelingsleder på sykeavdelingen er 

Anu Saari, email anu.saari@tana.kommune.no. 

 

 

 

Hjemmesykepleie tilbyr tjenester på 

døgnbasis, bl.a. til omsorgsboliger 

som ligger like i nærheten til Tana 

helsesenter. Avdelingsleder i 

hjemmesykepleie  er Liv-Berit 

Johnsen, email: 

liv-berit.johnsen@tana.kommune.no. 

 

 

Austertana sone: I Austertana befinner seg kommunens eldresenter og hjemmesykepleie. 

Hjemmesykepleie tilbyr tjenester på dagtid i Austertana bygdeområde. Det finnes 8 

langtidsplasser og 2 korttidsplasser ved eldresenteret. Soneleder i Austertana er Sigrun 

Pedersen, email: sigrun.pedersen@tana.kommune.no. 

 

 Polmak sone: Polmak bygd grenser mot Nuorgam i Finland.  Her finnes  kommunens 

skjermet enhet for demente, samt hjemmesykepleie som tilbyr tjenester på dagtid.     

Skjermet enhet består av 8 langttids- og 2 korttidsplasser. Avdelingsleder i Polmak er Anu 

Saari, email. anu.saari@tana.kommune.no 
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Informasjon om bomuligheter og skatt 

Når du jobber i Tana kommune har du en unik mulighet å velge om du vil bo i Norge eller i 

Finland. Fra nærmeste bygd på finsk side, Nuorgam,er det  26 km til kommunesentrum Tana 

bru. Informasjon om Utsjok kommune får du på internet www.utsjoki.fi. Bor du i en 

grensekommune på finsk side og jobber i en norsk grensekommune, betaler du skatt til 

Finland etter ”grensegjengerloven”. Mer informasjon får du fra Pohjois-Lapin verotoimisto, tlf. 

+358163676500, eller på internet www.vero.fi. 

 

Ønsker du å bo i Norge, vil Tana kommune  være behjelpelig å skaffe bolig. Mer informasjon 

finner du på internet, www.tana.kommune.no/kommunaleboliger.4495952-108322.html eller 

via email tke@tana.kommune.no. Når du bor og jobber i Norge, betaler du skatt til Norge. Da 

må du skaffe deg et norsk skattekort. Mer informasjon får du fra Skatt Nord, tlf. +478008000 

eller på internet www.skatteetaten.no.  

Flytter du til Norge, må du ta i hensyn tollreglement ang. innflytting (feks.  importere bil og 

annet  inventar).  Mer informasjon www.toll.no.  

Mer informasjon om å flytte til Norge finner du på internet, www.hallonorden.org.  
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Hva bør du ta  hensyn til før du begynner å jobbe i Norge  

Autorisasjon 

For å kunne jobbe som sykepleier i Norge må du anskaffe  autorisasjon fra Statens        

autorisasjonkontor for helsepersonnell. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på 

internet, www.safh.no.  

Saksgang:  

Send søknadsskjema med rett kopi av vitnemål fra skoler og finsk autorisasjon.  

     Obs! Alle vedlegg må være på norsk eller svensk, oversatt av en autorisert tolk. 

Når Autorisasjonkontoret mottar søknaden din, vil du få tilsendt  faktura for 

behandlingsgebyr (pr.tiden kr 990.00) 

Saksbehandlingen starter når du har innbetalt gebyret.  begynner først du har betalt 

     gebyr. Saksbehandlingstid kan være flere måneder, så vær tidlig ute med  

     søknaden! 

 

Norsk id-nummer 

Uten norsk id-nummer kan ikke lønn utbetales. Id-nummer kan du søke fra Skatt Nord. 

Nærmeste kontor befinner seg i Vadsø. Mer informasjon www.skatteetaten.no/no/Alt-om/

Folkeregistrering/ 

 

Norsk bankkonto 

Etter at du har fått id-nummeret, kan du skaffe deg norsk bankkonto. Lønn  utbetales kun på 

norsk konto. Nærmeste bank (Sparebanken1) finnes ved  Tanabru, mer informasjon 

www.snn.no. I Vadsø finnes  flere banker, f.eks.  Nordea (www.nordea.no),  Den norske Bank 

(www.dnbnor.no) og Postbanken (www.postbanken.no). I tillegg finnes flere nett-banker f.eks. 

Skandiabanken (www.skandiabanken.no). 

 Obs! For å få id-nummer eller opprette norsk bankkonto, må du ha gyldig finsk pass. 
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