
Kommunestyret 15.12.2010 
 
Vedtak 
Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 
 
Tana kommunes budsjett for 2011 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i 
budsjettforslaget (kap. 4) og nettorammer for resultatenheter i kap 4 vedtas med et 
mindreforbruk på 1 487 273,- Følgende forutsetninger legges til grunn: 
 
1. Investeringsbudsjett (kap 6) kr 19 543 420,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 

nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2011 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 19 543 420,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2011 skal være lovens maksimalsatser. 
3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 

• Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 
• Gebyrer for vann og avløp fastsettes i egen politisk sak. 
• Andre gebyrer: Økes med 3,5 %. 
• Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger. 

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentantenes faste årlige 
godtgjørelse som utgjør kr 724.100 fra 1. mai 2010.  

5. Eiendomsskatt. 
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3. 
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2010 utskriving av 

eiendomsskatt i hele kommunen. 
5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille. 
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.  
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).  

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008. 

5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 
gebyrene. 

5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk 
verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer 
eller opphever fritaket.  
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 

• Barnehager og skolebygninger  
• Museer og kunstgalleri  
• Idrettsbygninger og helsestudio 
• Kulturhus  
• Bygning for religiøse aktiviteter  
• Helsebygninger 
• Fengsels og beredskapsbygning 
• Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter 

 

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler fremgår av tabell i budsjettdokumentet. 
Språkplanen rulleres i henhold til avsatte ressurser. 



7.  Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2011 for kontroll og tilsyn i Tana kommune  
Vedtas. 
KOSTRA funksjon 110                                                                                   Budsjett 2011 (talldel) 

Tekst B – 2011 B – 2010 B – 2009 

Kontrollutvalgets drift (inkl. Godtgjørelse, bevertning, 
kurs/opplæring mv.) 100 000 100 000   

Kjøp av revisjonstjenester (regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon mv.) 478 499 472 208 432 324 

Kjøp av sekretariatstjeneste for kontrollutvalget 98 027 80 439 71 954 

SUM kontroll og tilsynsarbeidet 676 526 652 647   ------- 

 
7.1 Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor rammen for kjøp 

av sekretariatstjenester og revisjonstjenester mht bestilling av forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. 

7.2 Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjett for 
Tana kommune 2011 

7.3 Dersom formannskapet gjør endringer i kontrollutvalgets forslag til budsjett for 
kontroll og tilsynsarbeidet, skal dette spesifiseres i budsjettkommentarene som legges 
frem for kommunestyret. 

7.4 Særutskrift av kommunestyrets behandling sendes til kontrollutvalget, Finnmark 
kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS til orientering. 

 

 
Økonomiplanvedtak: 
Tana kommunes økonomiplan for 2011-14 med tiltak i kapittel 4 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 

2011: mindreforbruk kr. 1 487 273,- 
2012: mindreforbruk kr. 2 273 672,- 
2013: mindreforbruk kr. 2 482 917,- 
2014: mindreforbruk kr. 2 099 997,- 

 
 
Endring/tillegg til formannskapets innstilling: 
 
Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 

   
2011 2012 2013 2014 

1030: Valgavis 
  

60000 
   1230: Tana samiskespråksenter 

 
319200 319200 319200 319200 

2400: Utrede barnehagetilbud Sirma/Utsjok 30000 
   Renter/avdrdag brannsikring (Polmak og 

Austertana) 114000 
   

       4700: Norasenteret - lavere overføring 
 

-100000 -100000 -100000 -100000 

6030: Inn på tunet 
  

174300 174300 
  Primærnæringsfond jordbruk  

 
300000 

   Primærnæringsfond kjøp fiskebåt  
 

300000 
   Renter og avdr investering havneformål  36000 
   Høyholmveien grusing og høvling 

 
100000 

   



Kalbaknesveien grusing og høvling 
 

100000 
   Tilrettelegging for spredt boligbygging distrikt 105000 
   6040: Utmarksplan 

  
50000 

   6100: Skiippagurrafestivalen 
 

200000 80000 80000 80000 

6100: Kulturfond 
  

100000 
   Polmak - Inventar og utstyr 

 
80000 

   Polmak - Kompetanseheving 
 

50000 
   Styrket bemanning – helg/høytid 

 
235000 

   Velferdstiltak 
  

50000 
   Sykeavd.  - økt bemanning: helg og dagvakt 126000 
   Omsorgsone - demensteam koordinator 20 % st 86000 
   6310: Fritidsklubben lydanlegg 

 
24000 

   6400: Driftsstøtte Tana ridehall 
 

60000 
   Tana flerbrukshall oppmerking av baner  120000 
   xxxx: Kompetansesenter Joddu 

 
100000 

   xxxx: Utbedring av barmarkstraseer 
 

40000 
   8080: Veivedlikehold (inkl nedkjøring isvei polmak 

vest) 200000 
   Redusert investering lånopptak Miljøbygg  -4500 
   Redusert investering lånopptak rådhussalen  -5250 
   Reduksjon Bygg og anlegg  

 
-427000 

   Bruk av disposisjonsfond  
 

-740750 
   9030: Mer optimistisk rentenivå 

 
-500000 -500000 -500000 -500000 

9070: Momskomp Endring investeringer -900000 
   Sum 

  
482000 -26500 -200800 -200800 

Nytt netto driftsresultat 
  

1 005 273 2 300 172 2 683 717 2 300 797 
 
 
Driftsbudsjettet 2011: 
Ordførers årlige godtgjørelse fastsettes til kr 557.557,- fra 1.mai 2010 (som er 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse som utgjør kr 724.100,- ). 
 
Tana kommunes budsjett for 2011 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i 
budsjettforslaget (kap. 4) og nettorammer for resultatenheter i kap 4 vedtas med et 
mindreforbruk på kr 1 005 273,- 
 
Overføring av ubrukte midler 2010 til 2011 
Ubrukte midler kr 3000,- bevilget til skuddpremie på sel i 2010 overføres til videre bruk i 
2011. Det bevilges ett tileggsbeløp på kr 17.000 som dekkes inn ved bruk av 
disposisjonsfond. 
 
Tospråklighetsmidler 
Overføre kostnader for rente- og avdrag av Deanu sameskuvla fra ansvar 93xx til kap. Bygg 
og anleggsdrift på kr 1.472.360,- 
Overføre kostnader for drift Deanu sameskuvla fra ansvar 7280 til Kap. Bygg og anleggsdrift 
på kr 886.896,- 
 
I forbindelse med oppfølging av vedtatt energiplan bes formannskapet få vurdert: 



- Innføring av LED belysning der nye gatelys settes opp, og få satt opp en plan for 
bytting av gamle gatelys med LED belysning for alt av eksisterende gatelys og 
plassbelysning i Tana. 

- Etablering av prosjekt Tana energisentral som del av fjernvarmeanlegg for å ta i bruk 
overskuddsvarme fra aktuelle bedrifter i kommunesenteret og vurdere ekstern 
finansiering. 

 
Boftsa oppvekstsenter: vurdere tilsetting av barne og ungdomsarbeider assistent. Det legges 
eventuelt inn ved budsjettregulering. 
 
Det settes av kr 100.000,- til kompetansesenter prosjekt Joddu som belastes 
disposisjonsfondet. 
 
Det etableres skyssordning for ungdommer til sentrum/ungdomsklubben. Jfr avtale med 
fylkeskommunen hvor Tana kommune er pilotkommune. 
 
Økonomiplanvedtak: 
 
Tana kommunes økonomiplan for 2011-14 med tiltak i kapittel 4 og netto ramme per 
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 
 

2011 2012 2013 2014 

1 005 273 2 300 172 2 683 717 2 300 797 
 
Investering 
Investeringsbudsjett (kap 6) kr 23 443 420,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2011 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 23 443 420,- Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 
 
Investeringer med lånopptak: 

  
Avsetning til havneformål  kr 1 500 000,00 

Til havneutvalgets 
disp.(Havneformål)Lånopptak 

Austertana og Polmak aldershjem  kr 2 400 000,00 Brannsikring med sprinkleranlegg lånopptak 

Fradrag redusert lånopptak  kr -650 000,00 Miljøbygg og Rådhus 

Låneopptak  kr 3 250 000,00 
 

   Av ubrukte lånemidler på kr 3,3 millioner på fond disponeres til følgende tiltak: 
Masjokdalveien  kr 700 000,00 

 Luftjokdalveien asfaltering: kr 700 000,00 
 Kjøkken og låsesystem i Polmak kr 1 900 000,00 
 Sum kr 3 300 000,00 
  

 
Overføring av ubrukte midler 2010 til 2011 
Ubrukte lånemidler kr 600.000,- bevilget til Havneutvalgets disposisjon i 2010 overføres til 
Havneutvalgets disposisjon i 2011. 
 



Det bevilges kr 120.000,- til oppmerking av baner i flerbrukshallen, som samfinansieres med 
søknad om spillemidler. 
 
Det utarbeides en plan for oppgradering og renovering av Tana miljøbygg. Spesielt rundt 
sceneutstyr etc som kan gjøre bygget mer attraktivt for bruk til å ta i mot større 
teateroppsettinger. Det søkes om statlige kulturhusmidler. 
 
Det investeres i brannsikringsanlegg på eldresentrene i Austertana og Polmak. 
Bemanningsbesparelse brukes til å styrke hjemmesykepleien. Tana kommunestyre går inn for 
at heldøgnsomsorgsboliger for pleietrengende og tunge demente bygges i Tana bru. 
 
Tana kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å gjennomgå alle typer fond og ubrukte 
lånemidler. I tillegg gjennomgå ubrukte lånemidler på interrimskonto. En samlet oversikt 
fremlegges formannskapet innen 1. mai 2011. Der mindre investeringstiltak er belastet 
driftsbudsjettet i tidligere år, og ikke investeringsbudsjett ihht kommunestyrets vedtak, samles 
disse i egen konto for overføring til disposisjonsfondet. Samlet oversikt refereres 
kommunestyret i juni 2011. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet for 2011 
søkes opptatt lån på kr 23 443 420,- Låneoppgavet reduseres gjennom omdisponering av 
tidligere innvilgede lån. Dette skjer etter gjennomgangen av ubrukte lånemidler. 
 
 

• Eiendomskatt bare for bruk og verk fra 2012 
• Fortsatt lavest promillesats, som er 2 ‰ i 2011 

 
 
Strukturelle endringer innen pleie- og omsorgsektoren. 
Kommunestyret viser til analysene av pleie- og omsorgstjenesten i RO rapporten fra 
november 2010 og vil prioritere følgende: 
 
1. Austertana Eldresenter og Polmak Alders- og Sykehjem videreføres med full drift. Når 

det foreligger alternative lokaler ved Tanabru, i forhold til kapasitetsbehovet innen pleie- 
og omsorgssektoren, vurderes den samlede struktur for tjenesten. 

2. Tidligere vedtak i K.sak 26/2010 fra 06.05.2010 må følges opp av Helse- og 
omsorgsutvalget og formannskapet med videreføring av aktuelle skisseprosjekt med 
demensavdeling for omsorgsboliger og dagsenter etc. Jfr. vedtak pkt 2. Eksakt 
lokalisering av eventuell nye omsorgsboliger fastsettes ikke før flere alternativer er 
utredet 

3. Også kommunestyrets vedtak pkt. 4 med gjennomgang av hjemmesykepleien og 
hjemmetjenesten som beskrevet, må følges opp. Hjemmetjenesten er grunnpilaren i pleie- 
og omsorgstjenesten i kommunen og må styrkes i kommende år. 

4. Den fremlagte rapporten om pleie- og omsorgstjenesten i Tana sendes ut på høring til 
ansattes fagorganisasjoner og aktuelle brukergrupper i kommunen. Hovedutvalget for 
Helse- og omsorg behandler saken våren 2011 og innstiller ovenfor kommunestyret. 

5. Det må umiddelbart iverksettes en kartlegging av behovet for faglig kvalifisert 
arbeidskraft i forhold til brukergruppene innen tjenesten, med påfølgende forslag på 
rekrutteringstiltak, og kompetansehevingstiltak for ansatte innen tjenesten. Jfr. RO - 
rapporten side 48 

 
 


