TF møte 20. september 2017
Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 20. september 2017 på Nuorgamin
Lomakeskus, Nuorgam. Møtestart kl. 10.30 (lokal tid)

Saksliste:
Sak 45/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 46/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 29. mai 2017
Sak 47/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere
Sak 44/2017: Behandlete laksebrevsaker
Sak 48/2017: Foreløpig regnskap pr. 31. august
Sak 49/2017: Leie kontor - og lagerlokaler i Karasjok
Sak 50/2017: Budsjett revidering
Sak 51/2017: Revidering av møteplan
Sak 52/2017: Saksliste for fellesmøte
Sak 53/2017: Joddu prosjektet
Sak 54/2017: Orienteringssaker
Sak 55/2017: Neste møte

Behandling:
Sak 45/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 46/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 29. mai 2017

Sak 47/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere

Sak 44/2017: Behandlete laksebrevsaker
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Sak 48/2017: Foreløpig regnskap pr. 15.09.2017
Saksfremstilling:
Vedlagt fremlegges foreløpig resultatrapport pr. 15. september 2017. TFs driftsinntekter
kommer av fiskekortsalg, salg av tjenester og prosjekttilskudd. Etter 3. kvartal er hoveddelen
av årsinntektene fastsatt og hoveddelen av driftsutgiftene påført. Det er begrensninger av
mulige justeringer av årsinntektene og driftsutgiftene.

Fiskekortsalget
Fiskekortsalget i grenseelvdelen, i nedre norsk del av vassdraget, i sideelvene og i
grenseelvdelen utgjør kr. 4 509 200, eller kr. 1 207 800 mindre enn det som er budsjettert. Av
dette utgjør salget i grenseelvdelen 3 328 600, mens foreløpig salg i nedre norsk del og i
sideelvene utgjør kr. 1 180 600,Driftsutgifter
TFs driftsutgifter består av lønns – og prosjektutgifter til administrasjon og oppsynstjenesten,
møteutgifter, administrasjons - og andre driftsutgifter for administrasjon - og feltutgifter
oppsyn og feltprosjekter. Samlete lønns- og driftsutgifter utgjør kr. 4 770 660
Avskrivninger pr. 3. kvartal er ikke beregnet enda.
Akkumulert underskudd pr. 15. september er – kr. 260 805

Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning tar foreløpig regnskap pr. 15.09.2017 til etterretning.

Vedtak
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Sak 49/2017: Leie kontor - og lagerlokaler i Karasjok
Saksfremstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning leier i dag kontor- og lagerlokaler i sentrum i Karasjok.
Kontorlokalet er 15 m2, mens garasje/lager er 40 m2. Båter, atv`er og motorer skal lagres. Det
er behov for større lagerlokale, tilsvarende 40 – 60 m2. Det er innhentet tilbud for lagring av
2 stk. båter til neste vår.
Lageret i Tana er 90 m2. To porter bør skiftes, slik at det forenkler tilgangen til lageret.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning inngår leieavtale med Edvard Nordsletta for lagring av
elvebåter. Leieavtalen gjelder frem til 15. mai 2018. Til neste år søker TF etter større
lagerlokaler, slik at driftsutstyret i Karasjok kan samles på ett sted. Ved lageret i Tana, skiftes
to porter til neste sesong.

Vedtak:
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Sak 50/2017: Budsjettrevidering
Saksfremstilling:
Viser til foreløpig regnskap pr. 15. september.
Akkumulert underskudd ekskl./avskrivinger utgjør kr. – 260 800,Prosjekter og andre inntekter i 4. kvartal beregnes til kr. 1 450 000,Med referanse til 4. kvartal i fjor, beløp lønns - og driftsutgifter til kr. 1 490 000,-

Inntekter:
Mindre kortsalg og økte tilskudd, reduserer årsinntektene med - kr. 202 200,Kjøp andre tjenester består av kjøp av konsulenttjenester til gjennomføring av prosjekter,
tolketjenester og frikjøp av TF medlemmer til TF møter. Posten forslås øket med kr. 80 500,Post prosjekter/ feltundersøkelser reduseres med – kr. 360 000,- Tilsvarende sum føres på
tilhørende poster i regnskapet..
Inntekter i 4. kvartal
Tilskudd kr. 1 000 000 fra Miljødirektoratet, for inndekning av mindre kortsalg.

Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning justerer postutgifter med reduksjon av inntektsbudsjettet
med kr. 202 200,- Justeringen foretas med økning i enkelte postutgifter, med reduksjon av
andre postutgifter slik at inntektsreduksjonen dekkes inn. Driftsutgiftene foreslås redusert
med kr 309 500,-

Budsjettrevidering
Salg av fiskekort

-1 207 200

Annen driftsrelatert inntekt

1 005 000

Beregnete driftsinntekter

-202 200

Utgifter:
Leie av datasalgsprogram

130 000

Kjøp andre tjenester
Prosjekter, fiskeundersøkelser

80 501
-360 000

Bilgodtgjørelser

-80 000

Diettkostnader

-50 000

Båt- og bensinutgifter
Reduksjon

-30 000
-309 499
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Det foreslås at to åpne laksemøter utsettes til våren 2018. Fellesmøte 2017 inntas i
møteplanen. Desembermøtet som er berammet til to dagers møte, kan vurderes som
dagsmøte.
Frikjøp av TF medlemmer til deltagelse ved TF møter, foreslås å avvikles på nåværende
tidspunkt. Hvert møtende medlem får utbetalt møtegodtgjørelser.

Vedtak:

Sak 51/2017: Revidering av møteplan
Saksfremstilling:
Det er planlagt åpne laksemøter 3. og 4. oktober. TF har tidligere i år planlagt å arrangeres
fellesmøte i år.
Direktørens innstilling:
Åpne laksemøter utsettes til våren 2018. Fellesmøtet foreslås til 28. oktober.
Vedtak:
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Sak 52/2017: Saksliste for fellesmøte
Sak 1 Åpning av TFs nestleder
Sak 2 Generell orientering fra driften, Fra 2016 – hittil i 2017
Ny overenskomst med nye fiskeregler
Økonomi
Årets fiskesesong
Vedtekter og regelsett for Tanavassdraget
Sak 3 Vedtekter for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)
Sak 4 Regler for fellesmøter – forberedelse og gjennomføring
Sak 5 Regler for laksebrev – vilkår for fiskerett og utøvelse av fisket
Sak 6 Regler for soner – organisering av fisket
Sak 7 Innkomne saker
Sak 8 Avslutning
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Sak 53/2017: Joddu prosjektet

Saksfremstilling:
Prosjektet «Joddu – samarbeidsarena for laks» ble konstituert 25. august i Levajok.
Styringsgruppa konstituerer seg med følgende ansvarsfordeling:
Leder: Frank M. Ingilæ (Tana kommune)
Nestleder: John Nystad (Karasjok kommune)
Medlemmer: Svein Atle Somby (Karasjok kommune), Elisabeth Erke (Tana kommune),
Steinar Pedersen (TF) og Rune Aslaksen (TF).
Det åpnes for at Tanavassdragets fiskeforvaltning kan bytte ut sine medlemmer i
styringsgruppa underveis i prosjektet.
Etter konstituering, er det kommet inn forslag på Edvard Nordsletta som medlem fra TF til
styringsgruppa.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragest fiskeforvaltning behandler forslaget ved møtet.

Vedtak:

Sak 54/2017: Orienteringssaker
1. Møte om oppfølging av Tanaavtalen 19. september 2017 i Kirkenes.
2. Prosjekter/overvåkning (kort oppdatering interreg, skjellprøveprosjekt, tellinger finske
sideelver ++)
3. Kortsalg/(Fangstrapportering)
4. Laksekonferanse Karasjok
5. Oppsynssesongen
6.
Sak 55/2017: Neste møte
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