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Arbeidsplan og Budsjett 2019 
 
 
Styret i LBT er gitt fullmakt på årsmøte 2017 til å føre saken for retten.  
Styret har sammen med vår partner i saken, Laksefiskforeninga for Tanavassdraget,  
engasjert advokatfirmaet Hegg og Co som vår prosessfullmektig. 
Vårt mål er å prosedere på at vi skal få kjent avtalen med Finland ugyldig slik den 
foreligger nå og at det tas opp nye forhandlinger med Finland. 
 
Stevning er utarbeidet og vil bli levert Indre Finnmark tingrett dersom behandling av 
avtalen i Stortinget ikke fører frem våren 2019. 
 
Parallelt med rettsaken bør styret jobbe politisk for å påvirke at avtalen blir i henhold til 
Tanaloven og Tanaforskriften. 
 
Styret fortsetter arbeide frem en langsiktig rekrutteringsplan for å få barn og unge med i 
tradisjonelt fiske i tanavassdraget.  
 
Budsjettet for 2019 tar hensyn til at her vil bli ført en rettsak.  
 
Honorar for styrets medlemmer for 2019: 
Leder     kr 15 000 
Nestleder    kr   7 500 
Sekretær    kr 10 000 
Styremedlemmer   kr   5 000 
 
Styret foreslår videre å sette møtegodtgjørelse på kr 500 pr. møte. Styremedlemmer 
skal og kunne kjøpes fri fra jobb dersom dette er nødvendig for å gjennomføre møter 
eller andre oppgaver på dagtid.  
Reiser og representasjon dekkes etter statens regulativ. 
 
Finansiering av rettsaken. 
Det har lykkes styret å få finansiert rettsaken med støtte fra Sametinget og Tana 
kommune.  
Sametinget har bevilget kr 300 000 mens Tana kommune har bevilget kr 250 000. 
Rettsaken er budsjettert til å koste ca kr 400 000.  
Det gjør at styrene i LBT og DLBS bør kunne få sine utgifter dekket til saken.  
Styret anmoder om utbetaling av tilskuddene så fort stevningen leveres tingretten. 
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Inntekter til LBT for året er: 

Driftsinntekter     

3405 Egne inntekter       4 000 

3410 Tilskudd Sametinget   150 000 

3415 Tilskudd Tana kommune   250 000 

3500 driftsstøtte fra TF     52 500 

Sum driftsinntekter:   456 500 

 
 
Utgifter til LBT for året er: 

godtgjørelse styre   52 500  

kantinekostnader   2 500  

6201 Rettsak mot staten om Tanaavtalen   350 000  

6860 møte kurs oppdatering   40 000  

7100 bilgodtjørelse, oppgavepliktig   9 500  

7320 annonser   1 000  

7770 bank kortgebyr   1 000  

       
       

Sum driftskostnader:   456 500  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 


