




 
Stortingsmeldingen om NAV viste til at kommunene og NAV stat har forskjellig takt i sitt budsjettarbeid.
Kommunene bruker mye tid på dette på høsten og NAV stat avventer statsbudsjettet og fordeler etter nyttår…
Dette ønsker vi å forbedre slik at endringer vi vet om så tidlig som mulig meldes kommunene – derfor vedlagte
brev til alle rådmenn.
 
Som dere ser i brevet, er det naturlig at dere som NAV ledere bistår kommunen med tall og konsekvenser for egen
kommune. Om Andreas R kan hjelpe til med statistikk mm, så be om dette fra han slik at dere har oppdaterte tall
for egen kommune, eventuelt sammenliknet med snitt i Finnmark og snitt i landet, eller utvikling over tid i egen
kommune. Dere finner sikkert også mye tall mm i styringsverktøy.
 
Om noen rådmenn ønsker et tidlig partnerskapsmøte, så ikke vent til det kommer invitasjon fra meg – du som NAV
leder og rådmann selv, kan selvsagt be om møte når som helst.
 
Jeg har også blitt bedt om å presentere ståa og utvikling i NAV på KS sitt høstkonferanse i Alta den 13/10. Der
møter både politisk og administrativt nivå i kommunen, så det blir en god anledning for meg å presenter både
utvikling av NAV kontor, regionalisering og utfordringer/muligheter i nær framtid.
 
Det skjer mye i både kommunene og i NAV og det er viktig at vi får til gjensidig god informasjonsstrøm!
 
Spørsmål? Ta kontakt!
 
 
Med vennlig hilsen
Nina Haugen
Direktør
NAV Finnmark
Mob  90 17 24 89
www.nav.no
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Endringer i NAV som kan påvirke kommunens budsjett i 2018 
 
Vi viser til Stortingsmelding om NAV som bl.a påpeker at kommunene og staten har «forskjellig takt» i 
sine budsjettprosesser for det kommende året. Dere i kommunene starter planlegging tidlig og bruker 
mye av høsten på å fordele og behandle, mens vi i stat avventer til vi har fått statsbudsjettet og 
fordeler etter en ressursfordelingsmodell samt bruker mye tid tidlig på året for å forhandle kostnads-
fordeling. Endringer vi i stat gjør kommer da seint eller for seint inn i kommunenes mulighet til å 
tilpasse sine budsjetter til dette.  
 
I våres sa vi at vi ville prøve å rette noe på dette, og vi har derfor sett på hva vi pr i dag, ser i statlig del 
av NAV som kan ha betydning for kommunens budsjetter for 2018. Dette gjelder  
 

1) Folketrygdlovens kap. 11 vedr AAP (arbeidsavklaringspenger) er vedtatt endret og endringene 
gjelder fra 1/1-18. Endringene medfører kort fortalt at perioden forkortes fra 4 til 3 år og 
muligheten for forlengelse utover 3 år, begrenses kraftig. Inngangsvilkårene endres og det blir 
en tydeligere arbeidsretting i oppfølgingen av personer med AAP.  
 
Slik vi vurderer det, kan noen av dem som med dagens regelverk ville ha fått innvilget AAP, 
ikke få det fra januar 2018, men mange av dem vil kunne ha krav på KVP. Med større 
arbeidsretting og kortere periode, vil dette kreve mye av veiledere på NAV kontorene og 
samarbeidet med legene blir enda viktigere. Ventetider vil kunne medføre at noen ikke få 
fullført sitt «løp» innen perioden og disse vil kunne være avhengig av sosialhjelp før de er over 
i arbeid igjen, eller avklart til uføretrygd.  
 
Det vil komme overgangregler for dem som har innvilget AAP i dag, men vi er usikre på 
utformingen/konsekvensene av disse. 
 
Vi anbefaler at kommunen ber NAV leder redegjøre for situasjonen i kommunen. I Finnmark er 
det forskjellig andel av befolkningen som har AAP i dag og regelverksendringen kan derfor få 
forskjellig betydning for kommunene.  
 

2) NAV Digitaliserer sine tjenester og digital kommunikasjon med brukere har utviklet seg fort, og 
Finnmark ligger langt fremme i å ta dette i bruk. Hittil har digital kommunikasjon vært rettet 
mot arbeidsrelaterte spørsmål og mange av de kommunale tjenestene er ikke «koblet på». 
Dette har Arbeids og velferdsdirektoratet i samarbeid med 6 kommuner i landet gjort noe med 
og Digisos er under utvikling. Kort fortalt vil Digisos være et tilbud til kommunene om å koble 



 
 
 

 

sitt datasystem til NAVs digitale plattform slik at kommunikasjon med brukere som benytter 
kommunale NAV tjenester også kan foregå digitalt og bruker har full innsyn i egen sak. Det vil 
også bli mulig å søke sosialhjelp digitalt. Koblingen vil være et tilbud til kommunene i landet i 
2018 og kostnadene til dette vil være avhengig av kommunens eget datasystem og 
oppgraderinger. De 6 kommunene som er med i prosjektet i dag (og som bærer 
utviklingskostnadene sammen med Arbeids og velferdsdirektoratet) har forskjellige 
datasystemer og dekker alle «typer» som i dag brukes til saksbehandling av sosialhjelp i 
Norge (socio, velferd m fl.). Vi kan ikke i dag si hva kostnadene vil bli, men NAV leder 
sammen med kommunens dataansvarlig vil kunne finne ut mer om dette for den enkelte 
kommunes vedkommende. NAV leder vil selvsagt også kunne si noe om hvordan denne 
digitale kommunikasjonen fungerer i dag og fordeler/ulemper ved å koble kommunalt system 
opp mot det samme.  
 

3) Det er enkelte av våre NAV kontor som trenger nye lokaler og/eller ombygginger av gamle. 
Dette vil selvsagt også kunne påvirke vår felles økonomi for 2018. NAV leder vil også her 
være kilde til informasjon. 
 

4) Ved noen NAV kontor kan det være endringer i fordelingen av lederlønn mellom kommune og 
stat som vil få noen konsekvenser. Dette er ikke mange/store.  

 
Utover ovennevnte kjenner vi i dag ikke til endringer som vi tror vil kunne påvirke kommunens 
budsjetter i 2018, men både kommunene og NAV er i endring, så gjensidig utveksling av informasjon i 
våre partnerskap er viktig for god planlegging.  
 
Vi vil i løpet av høsten invitere til partnerskapsmøter i alle kommuner og ovennevnte vil selvsagt kunne 
diskuteres der. For øvrig ber vi om tilbakemeldinger så snart som mulig om kommunene ser endringer 
som vil påvirke partnerskapet rundt våre NAV kontor.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Nina Haugen 
Direktør 
 
 
 
Kopi: NAV ledere i Finnmark
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Prisutvikling for omsatte eiendommer i Tana 2008- 2016 

 

For dette oppdraget har vi brukt SSB’s tabeller for boligpriser og eiendomomsetning i Tana 

kommune. I anførte periode er det er det omsatt gjenomsnittlig 15,5 boliger pr år. Dette er et svært 

lavt tall for å registrere  en prisutvikling og vi ser at prisutvikling varierer svært fra år til år,  fra +42 % 

til  – 26%.  

Å utarbeide en gjenomsnittlig prisutvikling i perioden med så lav omstning er i utgangspunktet ikke å 

anbefale, men det eneste verktøyet vi har. For næringseiendommer er omstningen så lav at 

prisutvikling ikke kan registreres. 

 

For å komme fram til prisutvikling i % for boliger i perioden har vi i hht SSB’ tabeller registrert en 

snittpris på kr 877 000. Snittprisen i 2008 var kr 756 000, noe som gir en prisutvikling på 16 % fra 

2008 til 2016. For næringsbygg antar vi samme prisutvikling. 

 

Vi håper dette er tilfrestillende for den videre saksbehandling, skulle det imidlertid være noe uklart, 

hører vi gjerne fra deg. 

 

    

  

Med vennlig hilsen 
STEMA BYGGEBISTAND AS 
 

 
 
Jonny Wosnitza 
Takstingeniør 

 



Fra: Aino Snellman (aino.snellman@gmail.com)
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Til: Anu Saari
Kopi: 

Emne: helsetasjon og skolehelsetjeneste på nytt
Vedlegg: 
Til ledelsen og politikere i Tana kommune
          Tana 27.10.2017

Helsestasjon og skolehelsetjeneste i Tana kommune - situasjonsbeskrivelse høsten 2017 

Tana kommune hadde i mange år en solid helsestasjons- og skolehelsetjeneste med stabil bemanning, 2 helsesøsterstillinger
og en 20 % helsestasjonslege.  De to siste årene til sommeren 2017 var det en helsesøster på helsestasjon og en
spesialsykepleier i skolehelsetjenesten under veiledning av helsesøsteren.

På grunn av oppsigelse og mye sykefravær har vi havnet i en situasjon hvor vi ikke har helsesøstertilbud i dag.  Kommunen har
lyst ut helsesøsterstillinger to ganger for å ansette nye helsesøstre uten å lykkes. Takk vare frivillig innsats av pensjonerte
helsesøstre i kommunen har det mest hastende blitt gjort, men det har blitt en opphopning av ugjort helsesøsterarbeid spesielt i
skolehelsetjenesten som venter, og nåværende krise fortsetter selv når den andre helsesøsteren kommer tilbake på jobb.

Helsesøster er en sentral  og unik aktør i kommunens folkehelsfremmende  og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn,
unge og deres familier. Alle andre faggrupper i våre kommunale helsetjenester arbeider primært kurativt, behandlende.
Helsesøstre arbeider ikke bare med rutinmessige helsekontroller av barn og unge men har fokus på helhetlig psykososial og
fysisk velvære i barnefamilier, bl.a. veileder foreldre i forskjellige både vanlige og vanskelige situasjoner, kartlegger systematisk
psykiske vansker og vold i familier,  jobber for å gi barn og unge trygg identitetsutvikling og for å forebygge psykiske vansker som
er økende hos de unge. Helsesøster samarbeider tett med barnehager, skoler, BUP og andre instanser. Helsesøsteren skulle
arbeide kultursensitivt i å rådgive samiske og flerspråklige familier i spørsmål av språk og kultur. Flyktning- og
arbeidsinnvandrerfamilier krever mye tid av helsesøsteren med veiledning i  kosthold, barneoppdragelse, hverdagsrutiner o.l. 

Det er kommet sterke signaler fra staten om at helsesøstertjenesten, særlig skolehelsetjenesten må styrkes.  Staten bevilger
kommuner årlig midler for å styrke helsestasjon/ skolehelsetjeneste. For Tana kommune er denne støtten ca 200 000 årlig. Det
blir likevel ikke synlig i budsjettet for helsestasjon og skolehelsetjeneste, men forsvinner i helheten.

Skolehelsetjenesten har vært nedlagt hele høsten (unntatt nyligen påbegynte vaksinasjoner).

Helsestasjon har mestparten av høsten manglet helsesøster.

Det finns ingen god løsning til dagens krisesituasjon til vi får ansette en ny kvalifisert helsesøster.  Som en nødløsning har
kommunen planlagt å ansette to stipendiater til helsesøsterutdanning, med delvis arbeidsplikt på helsestasjon. Dette kan
håpentligvis løse problemer på lang sikt.  Men to sykepleiere som arbeider totalt 50 % på helsestasjon og i skolehelsetjenesten
betyr ikke motsvarende økning med en 50 % helsesøster.  For å ha god nok opplæring skal disse sykepleiere arbeide under
veiledning, og dette tar mye tid av den kvalifiserte helsesøsteren, mest sannsynlig på samme måte som av leger i veiledningen av
legestudenter på legesenteret. I tillegg skal studentene gå på kurs (f.eks. temakurs i regi av fylkeslegen, vaksinasjonskurs, kurs
om overvekt og fedme).  Dette kan bety i praksis ingen umiddelbar vesentlig økning i helsesøsterkapasiteten totalt, men sikkert
økning i tilgjengligheten.

Overføring av innkallinger, timebestillinger og en del skrivearbeid til legesekretærer kan forkorte ventetiden for befolkningen men
betyr relativt lite for hele helsesøstertjenesten. Det hjelper likevel mye i total fravær av helsesøstre.

Det å kunne betjene samiske familier på samisk og støtte samiske og flerspråklige familier  har vært svært viktig i arbeidet av
begge helsesøstre og legen. Nåværende helsestasjonslege slutter i januar. Dette forstyrrer kontinuiteten, selv om en annen lege
overtar oppgaven. Samisktalende søkere skal prioriteres ved ansettelse av nye helsesøstre, ev. sykepleiere og leger som
arbeider på helsestasjon. NOU 2016: 18
Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk  foreslår at kvalifiserte samisktalende søkere skal ha
fortrinnsrett til ansettelse i stillinger som innebærer kommunikasjon med samiske brukere.

Tana kommune har ikke hatt ledende helsesøster selv om det er lovpålagt. Det er nødvendig å ha en ledende helsesøster som
har oversikt over hele tjenesten og kan representere forebygging og helsefremming i kommunens forvaltning.  Da blir det mulig å
ivareta også oppgaver som siste årene virker å ha blitt nedprioritert, f.eks. miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Alt dette betyr at plan om å beholde 50 % av den andre helsesøsterstillingen vakant hele året 2018 skulle bety alvorlig nedkutting i
den allerede hardt rammede lovpålagte helsesøstertjenesten.  Tana skal være forberedt å ansette en ny helsesøster eller ta
vikarer allerede i løpet av  2018. Det er aktuelt å lyse ut stillingen på nytt denne gang også i nasjonale fagblader.  Å besøke



høyskoler og informere kommende helsesøstre kan fungere som et rekrytteringstiltak. Lønnstilbudet skal være konkurransedyktig
for å få kvalifiserte søkere. 

Med vennlig hilsen

Aino Snellman     Liselotte Lavir
helsestasjonslege     helsesøster





                                                                                                                           Tana 16/11-17 
 
Innspill til budsjett og kuttforslag for 2018 på tilflyttertjenesten og voksenopplæringen: 
 
Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Skolenes landsforbund ser med bekymring på de 
bebudede kuttene i tilflyttertjenesten og voksenopplæringen. Slik vi forstår det er det 
foreslått kutt med to lærerstillinger på voksenopplæringen og en stilling på 
tilflyttertjenesten. 
Dette medfører at alle deltakere på intro og på voksenopplæringen skal betjenes av en lærer 
og en ansatt i tilflyttertjenesten. Kuttet som er foreslått er på hele 60% ser man tjenesten 
samlet. 
 
Fra høsten 2018 vil det være følgende antall deltakere på voksenopplæringen og under 
introprogrammet: 
38 stykker på svært forskjellig nivå, alt fra analfabeter til folk med universitetsutdanning. 
Ut av disse er 16 på introduksjonsprogrammet. I tillegg vil en deltaker delta pga. 
spesialundervisning selv om vedkommende er gått ut av intro. 
I tillegg til dette vil det også komme familiegjenforening for flyktningene, og også nye på 
familiegjenforening, gjennom at de gifter seg med en tanaværing. Hvor mange dette utgjør 
er vanskelig å forutse. 
 
Etter at de første tilflytterne kom i november 2014, har det ikke vært noen oppskalering av 
tilflyttertjenesten. Det har vært en flyktningkonsulent og en miljøterapeut i 
tilflyttertjenesten hele tiden Tana kommune har tatt imot flyktninger. Arbeidssituasjonen for 
de to ansatte i flyktningetjenesten har hele tiden vært svært utfordrende og med høy 
belastning. Slik vi ser det vil det ikke være mulig å kutte til en stilling før 1.1.2019. Kuttet vil 
bare være mulig under den forutsetning av de at de som er gått ut av intro, ivaretas av andre 
etater, etter hva flyktningene har behov for, f.eks. NAV, lege, fysioterapeut, tannlege og 
vaktmestertjenester. 
I dag går all kontakt med det offentlige, tannlege, lege, fysioterapeut, grunnskole, 
videregående skole, NAV går gjennom tilflyttertjenesten. 
 
I tillegg skal flyktningetjenesten ivareta hele introduksjonsprogrammet og har undervisning 
med deltakerne når voksenopplæringen har ferie, og lærerne ikke har undervisning. De som 
går på intro skal ha opplæring og opplegg fra kl.08:30 til 15:30 hver dag, men kun 5 ukers 
ferie. 
 
Tilflyttertjenesten har også utført en mengde vaktmesteroppgaver, da dette ellers ikke blir 
utført. Spesielt er det mye å gjøre å gjøre både ved bosetting og ukentlig vedlikehold i bolig, 
hvitevarer, strøm, internett, mobil/telefon, og TV. 
Oppfølgning av abeidspraksis kommer også i tillegg.  
 
Med bare en ansatt i tilflyttertjenesten er det også et sikkerhetsaspekt en må tenke på. Det 
har vært flere situasjoner der politiet har vært inne i bildet. Da har det vært nødvendig at de 
to ansatte til tilflyttertjenesten har hatt hverandre og støtte seg på til politiet kommer. I 
tillegg har tilflyttertjenesten en god del utfordrende samtaler med tilflytterne hvor det er 
nødvendig at det er to ansatte. 



 
Med kun en ansatt på voksenopplæringen og minimum 38 deltakere fra analfabeter til 
deltakere på nivå B2. Kommunen er pliktig til å gi opplæring fra alfa (analfabeter) til B2 nivå. 
Nivåene er: alfa, A1, A2, B1 og B2. I tillegg kommer det søknader om grunnskole fra høsten 
2018. 
Selv om en deltaker er ferdig på introduksjonsprogram eller de obligatoriske 600 timene for 
familiegjenforente, så har alle deltakere rett til opplæring til opptil 2700 timer ved behov. De 
fleste deltakerne har behov for mer enn 600 timer.  
Så lenge vi har noen deltakere på introduksjonsprogram, så er det minimum behov for 2 
lærere i full stilling. Dette både pga. antall deltakere, men også det at kommunen er pliktig til 
å gi opplæring på ulike nivå. Det er deltakere som ikke har noe skole fra hjemlandet, og flere 
deltakere som har høyere utdanning. Disse kan ikke være i samme gruppe. 
 
Med kun en lærer vil ikke opplæringen bli forsvarlig i forhold til opplæringsloven. 
 
Både voksenopplæringen og tilflyttertjenesten vil bli svært sårbar ved fravær blant ansatte 
dersom forslaget om en ansatt i flyktningetjenesten og en i voksenopplæringen blir vedtatt. 
En annet moment er at det vil bli vanskelig å gjennomføre ett forsvarlig tilbud i forhold til 
introduksjonsprogrammet. På lik linje med norskopplæringen er nivået svært ulikt. Pr. d.d er 
tilflytterne delt i to grupper i introduksjonsprogrammet. Ideelt sett burde det vært tre, men 
grunnet lav bemanning i tilflyttertjenesten er ikke dette mulig. Tilflyttertjenesten har i dag 
ansvar for introduksjonsprogram mandag til og med torsdag, kl. 13.45 til 15.30.  
 
Slik vi forstår det er ikke midlene flyktningene har generert for Tana kommune gått til 
flyktningtjenesten og voksenopplæringen. Alt overskuddet er ført rett inn i kommunens 
budsjett til andre arenaer. Vi stiller spørsmål om dette er etisk riktig? Hver familiegjenforent 
deltaker genererer også store summer til voksenopplæringen, i løpet av en 3 års periode 
genererer disse 133.600 kroner per deltaker utelukkende til norskopplæring. 
Heller ikke her er alle midlene gått til voksenopplæringen. 
 
Alle deltakerne på voksenopplæringen, både de familiegjenforente og de på 
introduksjonsprogram skal ha utarbeidet en individuell plan, dette arbeidet er tidkrevende, 
og planen skal også rulleres minimum en gang per halvår. Dette vil ikke være mulig med kun 
to ansatte i hele tjenesten. 
 
Det er ikke satt av noen midler til fond til å dekke introduksjonsstønad for siste året på intro. 
For deltakere som f.eks. bosettes i Tana i november 2017, så får kommunen tilskudd for hele 
2017, og må spare midlene for det siste bosettingsåret. Dette har Tana kommune heller ikke 
gjort. Det er derfor viktig at alle midler som kommer til flyktningene/familiegjenforente nå i 
avslutningsfasen, tilfaller voksenopplæringen og tilflyttertjensten, slik at man kan ha en 
forsvarlig avslutning av tilflyttertjenesten og introduksjonsprogrammet.  
Vi minner også om at Tana kommune får innbyggertilskudd for alle tilflyttere, og at Tana 
kommune også får tilskudd i fem år for hver deltaker på intro. 
 
Fellesuttalelse fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Skolenes Landsforbund 
 



FAU v/ Tanabru skole 

V/ leder Lars Smeland     Tana, 20.november 2017 

 

 

Tana kommune 

v/ HOOK 

Kommunestyret 

Ordfører 

 

TANABRU SKOLE OG BUDSJETTET FOR 2018 

FAU ved Tanabru skole drøftet de økonomiske rammene for skolen i sitt møte 2.november 
2017 og fattet følgende vedtak rettet mot politisk nivå i kommunen: 

 
«FAU ved Tanabru skole mener det ikke er grunnlag for å foreta kutt i budsjettet 
for skolen, fordi det vil gå ut over kvaliteten på undervisningen og læringsutbyttet 
til elevene. Skolen må styrkes, også økonomisk. Det er allerede utfordringer i 
forhold til fornying av lærebøker, lærerressurser og materiell, samt at det kreves 
ressurser til tidlig innsats og spesialundervisning. FAU mener for øvrig det bør 
vurderes om skolen skal innføre PALS-modellen. Det må i tilfelle settes av 
ressurser til dette.  
 
I skoleåret 2016-17 hadde helsesøster faste dager da hun var på skolen. Dette var 
et viktig tilbud til elevene. FAU ber om at dette gjeninnføres.» 

 
 

Med vennlig hilsen 

Lars Smeland 

Avtroppende FAU-leder v/ Tanabru skole 
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