
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 27.10.2011
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Saksframlegg i følgende sak ettersendes:
PS 100/2011 12/29 - klage over vedtak etter avslag på søknad om fradeling av parasell 4 daa 

som tilleggsareal til gnr 12 bnr 212.

 19.10.2011

Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 96/2011 Godkjenning av innkalling
PS 97/2011 Godkjenning av saksliste

PS 98/2011 Godkjenning av protokoll fra 25.08.2011
PS 99/2011 38/33 - klage etter avslag på bruksendring av bolig til 

fritidsbolig.
2011/2134

PS 100/2011 12/29 - klage over vedtak etter avslag på søknad om 
fradeling av parasell 4 daa som tilleggsareal til gnr 12 
bnr 212.

PS 101/2011 Hovedplan vannforsyning - revidert handlingsplan 2010/116
PS 102/2011 Budsjettkontroll 2. tertial 2011 2011/1267

PS 103/2011 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 2011/1968
PS 104/2011 Roger Brodin Rist - Støtte til kjøp av fiskefartøy 2011/2380

PS 105/2011 Søknad om fritak som meddommer til Indre Finnmark 
tingrett

2011/2402

PS 106/2011 Bidrag TV-aksjon 2011 / Tillegg til 
delegasjonsreglementet

2011/1792

PS 107/2011 Oppnevning av voksenkontakter til ungdomsrådet 2010/135
PS 108/2011 Referatsaker/Orienteringer 2011/4

RS 44/2011 Søknad om dispensasjon etter plan- og 
bygningslovens § 19 - utlegging av overskuddsmasse 
på Ifjordfjellet, parsell 5

2011/2244

RS 45/2011 Søknad om dispensasjon for utlegging av 
overskuddsmasse langs FV 98 over Ifjordfjellet

2011/2244

RS 46/2011 Søknad om dispensasjon etter pbl § 19 for utlegging 
av overskuddsmasse på Ifjordfjellet, parsell 5

2011/2244

RS 47/2011 Settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven 2011/2295

RS 48/2011 Varanger Kraft nett - 132 kV kraftledning mellom 
Varangerbotn og Rákkocearro - høring av melding og 
invitasjon til møte

2011/2173

RS 49/2011 Varanger Kraft nett - 132 kV kraftledning mellom 
Varangerbotn og Rákkocearro: Høringsuttalelse

2011/2173

RS 50/2011 Reguleringsplaner med konsekvensutredning for 
havneområder i Tana kommune - Forelegging av 
planprogram

2010/1850

RS 51/2011 Melding om oppstart på arbeidet med kommunal 
planstrategi

2011/2119

RS 52/2011 Påfyll av kommunale næringsfond - 2011 2011/753
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RS 53/2011 Godkjent sluttrapport - tilskuddsordningen Digital 
fornying i kommunene

2008/1356

RS 54/2011 Søknad om tilskudd 2011/2217
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PS 96/2011 Godkjenning av innkalling

PS 97/2011 Godkjenning av saksliste

PS 98/2011 Godkjenning av protokoll fra 25.08.2011



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 38/33

Arkivsaksnr: 2011/2134-3

Saksbehandler: Bjørnar Andersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 99/2011 27.10.2011

38/33 - Klage på avslag om bruksendring av bolig til fritidsbolig.

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges det ikke dispensasjon for  
bruksendring fra bolig til fritidsbolig.

Begrunnelse:
Kommuneplanens arealdel 2002-13 åpner ikke for etablering av hytter/fritidsboliger i 
Alleknjarg. 

Saksopplysninger
Anny Johnsen har ved brev datert 30.08.2011 klaget på vedtak om avslag på søknad om 
bruksendring fra bolig til fritidsbolig i Alleknjarg. Klagen er rettidig fremsatt.

I brev av 01.06.2010 søkte hun om endring av enebolig til fritidsbolig på eiendommen 
Bakkejord Vestre, 38/33 i Alleknjarg. Boligen/våningshuset er lokalisert på en eiendom som er 
på totalt 16 da hvorav 9,2 da er dyrka. På eiendommen er det i henhold til matrikkelen registrert 
ytterligere bygninger benevnt som uthus/anneks. 

Hun skriver at boligen brukes kun av henne, som hytte, og at hun selv er hjemmehørende i Sør-
Varanger kommune. Hun hevder at det har vært ukjent for henne at boligen er registrert som 
bolig i matrikkelen. Det er imidlertid ikke tvilsomt at bygningen har vært brukt som bolig siden 
den ble bygget. I matrikkelen fremgår ikke byggeår, men eiendommen er etablert i 1915. 

Klager anfører kommunale gebyrer som en vesentlig årsak til at det søkes om bruksendring, men 
også momenter som dårlig vannkvalitet anføres. 

I klagen stilles det også spørsmål om Tana kommune har statlig eller andre bidragsytere som 
støtter kommunen i forhold til antall boenheter som finnes i kommunen. Tana kommune har 
ikke statlig eller andre bidrag for antallet boliger i kommunen. 

Vurderinger:
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I henhold til forskrift om byggesak, bruksendring § 2-1  skal det ved vurderingen av om 
bruksendring skal godtas eller avslås legges vekt på hva kommuneplanens arealdel sier, hvilket 
formål den stiller opp. I dette tilfellet er den omsøkte bruksendringen i strid med gjeldende 
arealdel i kommuneplanen.

Kommuneplanens arealdel 2002-13 (Kap. 02-13) jf plan- og bygningslovens § 11-1, har ikke 
åpnet for at det skal tilrettelegges for flere fritidsboliger i Alleknjarg. Kap 02-13, punkt 2.4.2.1 
beskriver ”Alleknjarg som en viktig landbruksbygd med et aktivt lokalmiljø. Av hensyn til 
landbruksinteressene i bygda må kommunen være restriktiv til bygging som ikke skjer som ledd 
i landbruksaktivitet.” Hvis en tenkt bruksendring vurderes å være i strid med arealplan, blir den 
et søknadspliktig tiltak, som dessuten krever dispensasjonssøknad og dispensasjonsbehandling.
iht plan- og bygningslovens § 19-2.

Søkers anførsler i klagen er etter administrasjonens vurdering ikke tilstrekkelig til å begrunne at 
det må innvilges dispensasjon..

Søknader om bruksendring fra bolig til fritidsbolig synes økende. I 2011 har det hittil vært 
behandlet 9 lignende saker. Ingen av søknadene om bruksendring fra bolig til fritidsbolig er blitt 
innvilget.

Dersom kommunen likevel skulle gi tillatelse til  bruksendring må saken behandles som 
dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel 2002-13 i henhold til plan- og bygningslovens § 19-
2, da omsøkte bygg ligger i LNF-område. I LNF-områder tillates det ikke bygging eller deling 
hvis formålet ikke er til stedbunden næring.
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Anny Johnsen
Tårnet
9900  KIRKENES

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/2134 Bjørnar Andersen, tlf.: 46400269 03.10.2011

38/33 - klage på søknad om bruksendring av bolig til fritidsbolig, opplysninger 
om behandling av klage.

Byggeplass: Alleknjarg Eiendom: Gnr 38 Bnr 33 Fnr

Tiltakshaver: Anny Johnsen Adresse: Tårnet, 9900 Kirkenes
Tiltakstype: Ett-trinns søknad Tiltakets art: Bruksendring av bolig til fritidsbolig

Viser til deres anke på vedtak om bruksendring av 30.08.2011.

Saken er satt inn på sakslista og Tana kommune vil behandle klagen i formannskapsmøte 
27.10.2011.

I forbindelse med anken hadde du også stilt spørsmål om andre saker av samme kategori.

1. I 2011 har kommunen mottatt 9 søknader om bruksendring fra bolig til fritidsbolig.
2. Alle av disse 9 søknadene har blitt avslått.
3. Ingen ble innvilget.
4. Tana kommune får ikke statlig eller annen økonomisk støtte etter antallet boliger som er 

registrert i matrikkelen.

Med hilsen
Utviklingsavdelingen

Bjørnar Andersen
Avd.ing/Saksbehandler 

Side 8



Side 2 av 2

Side 9



Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Anny Johnsen
Tårnet
9900  KIRKENES

Delegert vedtak

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/2134 Bjørnar Andersen, tlf.: 46400269 26.09.2011

38/33 - klage over avslag på søknad om bruksendring av bolig til fritidsbolig.
Anny Johnsen har pr brev sendt inn klage på vedtak om å avslå søknad om bruksendring fra bolig 
til fritidsbolig. Klagen er datert 30.08.2011 og er rettidig fremsatt.

Saksopplysninger: 
I brev av 01.06.2010 søkes det endring av enebolig til fritidsbolig på eiendommen Bakkejord 
Vestre, 38/33 i Alleknjarg. Klager skriver at boligen brukes kun av henne, som hytte, og at hun 
selv er hjemmehørende i Sør-Varanger kommune. Det har vært ukjent for klager at boligen er 
registrert som bolig i matrikkelen, selv om boligen har vært brukt som bolig siden den ble 
bygget. Kommunale gebyrer er en vesentlig årsak til at det søkes om bruksendring.
Men også momenter som dårlig vannkvalitet er med i vurderingen.
De siste årene har det vært flere lignende søknader og det siste året 2011 har det vært behandlet 9 
sammenlignbare saker. Det er i ingen av disse sakene er innvilget dispensasjon for å bruksendre 
fra bolig til fritidsbolig. Tana kommune har ikke statlig eller andre bidrag for antallet boliger i 
kommunen. Klagen må behandles iht plan- og bygningslovens § 19-2, som dispensasjon fra 
Kommuneplanas arealdel 2002-13.

Vurderinger:
Tana kommune har i dag stor etterspørsel etter boliger. Kommuneplanens arealdel 2002-13 (Kpa 
02-13) jf plan- og bygningslovens § 11-1, har ikke åpnet for at det skal tilrettelegges for flere 
fritidsboliger i Alleknjarg. Kpa 02-13, punkt 2.4.2.1 beskriver ”Alleknjarg som en viktig 
landbruksbygd med et aktivt lokalmiljø. Av hensyn til landbruksinteressene i bygda må 
kommunen være restriktiv til bygging som ikke skjer som ledd i landbruksaktivitet.” I det 
påklagde tilfelle er grunnen allerede bebygget så bruksendring av grunnen er ikke nødvendig.
Søknad om bruksendring medfører at saken må behandles som dispensasjon 

Vedtak:

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Side 10



Side 2 av 2

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Bjørnar Andersen
Saksbehandler / Huksenáššidmeannudeaddji
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Anny Johnsen
Tårnet
9900  Kirkenes

Tana kommune
Utviklingsavdelingen

9845  TANA

VISER TIL DERES SKRIV,  22.08.2011

ANKE

30.08.2011

JEG ANKER PÅ DERES AVSLAG OM ENDRING I MATRIKKELEN FRA BOLIG
TIL FRITIDSBOLIG.

Skal jeg straffes med å bli nektet bruksendring, fordi det
bygges for få boliger i Tana?
Dette er helt ulogisk.
Tana kommune bør gjøre noe med sitt eget problem, så folk
bosetter seg i kommunen og bygger.
Sannheten er nok at Tana kommune trenger mer penger i sin
slukne kommunekasse.
Iflg. Forvaltningsloven har jeg krav på å få besvart disse
spørsmål:
1.
Hvor mange søknader kom inn om endring i Matrikkelen fra
bolig til fritidsbolig?
2.
Hvor mange søknader ble avslått?
3.
Søknader.som ble innvilget, med vilke kriterier?
4.
Får Tana kommune statlig støtte, eller bidrag fra Sametinget
etter antall boliger i Matrikkelen?

JEG BER OM KONKRETE SVAR PÅ DISSE SPØRSMÅL.

Kopi:
Fylkesmannen i Finnmark
Juridisk stab
9800  Vadsø

JEG IMØTESER Deres svar

1OTTATT

AUG 2011

"

Side 12



Side 13

PS 100/2011 12/29 - klage over vedtak etter avslag på sçknad om fradeling av

parasell 4 daa som tilleggsareal til gnr 12 bnr 212.



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M10

Arkivsaksnr: 2010/116-11

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 85/2011 25.08.2011
Formannskapet 101/2011 27.10.2011
Kommunestyret 17.11.2011

Hovedplan vannforsyning - revidert handlingsplan

Vedlegg
1 Utbygningsplan og økonomi 2012-

2017

Saksprotokoll saksnr. 85/2011  i Formannskapet - 25.08.2011 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag;

Saken utsettes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Handlingsplanen i vedlagte Utbygningsplan og økonomi 2012-2017 vedtas.
2. Prosjektene innarbeides i kommende budsjett og økonomiplan.
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Saksopplysninger
Hovedplan vannforsyning ble vedtatt av kommunestyret i sak 4/2011 den 17.2.2011.
Planen gir en god oppsummering av dagen situasjon, og handlingsplanen viser drifts- og 
investeringstiltak som prioriteres i planperioden.
I saksframlegget da planen ble vedtatt, presiserte rådmannen at handlingsplanen allerede var 
utdatert og må revideres allerede i år. 

Vurdering
Hovedplan vann er politikernes viktigste styringsdokument for vannforsyningen, så det er viktig 
at handlingsplanen er oppdatert og bygger på faglige vurderinger. Tiltak gjennomføres for å 
oppnå Mattilsynets godkjennelse av vannverkene. For å bli godkjent må vannverkene levere nok 
vann av hygienisk god kvalitet. For å oppnå hygienisk god kvalitet er det krav om to hygieniske 
barrierer, nok vann kan leveres når ledningsnettet er tilstrekkelig dimensjonert og uten 
lekkasjepunkter.

Gjennomgang av de viktigste vannverkene:

Lismajævre vannverk:
For dette vannverket arbeides det for å få godkjent selve vannet som den første hygieniske 
barriere. For å oppnå målet må vi kunne dokumentere tilstrekkelig god kvalitet på råvannet hele 
året. På bakgrunn av dette har det vært arbeidet med nye klausuleringsbestemmelser, og 
eventuell flytting av inntaket i vannet. 
Etter høringsrunde, folkemøte og befaring sammen med brukere av vannet/området og 
Mattilsynet, skriver Mattilsynet i sin tilsynsrapport:

Mattilsynet ser at det vil være vanskelig å regulere bruken av området i annen grad enn å sette 
opp skilt og informere om at dette er drikkevannskilde. Det er også pratet mye om å sette opp
gjerde rundt "sone 1", og noen ønsker å flytte vanninntaket på dypere vann og lenger ut. Vi vet
ikke om en vil oppnå tilfredsstillende effekt da området er mye brukt og gjerde vil ha effekt kun 
om sommeren. Vannet strekker seg også over et stort område. De vannverkene som har definert
vannkilden som første hygieniske barriere ligger ofte langt til fjells, og i områder som i 
utgangspunktet er lite i bruk fordi de er utilgjengelige. Lismajævri er et vann som har vært og er 
i bruk av mange ulike grupper. Bedre skilting og skånsom bruk fra blant annet næringen 
(forslag fra næring om å sette opp midlertidig gjerde under flyttingen av sau) vil kunne ha en 
gunstig effekt.
Leirplass for elgjegere må også legges utenom vannet og det bør ikke gis dispensasjon for å 
kjøre til vannet. Det ble også diskutert å lage en annen adkomstvei til vannet, enn den som i dag 
går direkte til vanninntaket.
Mattilsynet vil foreslå at en først tar ut jevnlige prøver av råvannet (hver gang en tar ut 
vannprøver fra vannverket) over en periode på minst et år. Dersom vannet skal være første 
barriere, må denne prøvetakingen vedvare. Drikkevannsforskriften krever kun 4 prøver for 
råvann, men når det er regnet som en barriere, må det tas prøver like ofte som nettprøver. 
Høsten 2010 viste analyser at vannet hadde for høye bakterietall.
Det finnes allerede klausuleringsbestemmelser for området og kommunen må se til at disse
etterleves. Videre er det viktig med dialog med næringsutøvere slik at disse bruker området så 
skånsomt som mulig. Mattilsynet gir i dag Tana kommune en mulighet til å dokumentere at
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råvannet er så reint hele året at det kan fungere som en første hygieniske barriere. Sommeren
2012 vil en kunne gjøre en vurdering av alle prøvene som er tatt, for å få en pekepinn på hva
vannverket bør velge for å sikre at vannforsyningssystemet har to tilfredsstillende hygieniske
barrierer.

Som den andre barrieren er det installert UV anlegg. Nytt anlegg og nødstrømsaggregat er 
montert i år.

På bakgrunn av Mattilsynets tilsynet er nye investeringer som gjelder inntak/rensing utsatt til 
2014.

Rehabilitering av ledningsnett må gjennomføres som planlagt.

Skiippagurra vannverk:
Opprinnelig var det planlagt å knytte dette vannverket sammen med Lismajævre, men med den 
kjennskap vi i dag har til forholdene rundt vannreservoaret for Skiippagurra vannverk tyder det 
på at tiltaket ikke vil være aktuelt i fremtiden heller. Det må da investeres i UV anlegg og 
dagtank.
Utskifting av 550 lm ledningsnett gjøres i år.

Østre Seida vannverk:
Utvidelse av vannbehandlingsanlegget og installasjon av nødstrømsaggregat gjøres i år. 
Vannverket må deretter søke om godkjenning.
Videre vil det være behov for lekkasjeutbedringer. 

Austertana vannverk:
I 2010 ble det bevilget kr 1 800 000 til dette vannverket. Meningen var å etablere nye brønner, 
men boringen ga ikke nok vann. Konklusjon er at dagens brønner må benyttes. Ved brønnene er 
det installert UV-anlegg med trykksil. Det gjenstår å kjøpe inn og montere nødstrømaggregat, 
dagtank og trykkøkningsanlegg.  
Arbeid med forberedelser for systematisk lekkasjeutbedring har startet. Første steg er nedsetting 
av kummer med stengemuligheter med ca 500 meters avstand. Konsulent engasjert og er i ferd 
med å lage anbudsgrunnlag for dette arbeidet.
Deretter kan arbeidet med å utbedre lekkasjepunktene/strekningene starte. Når vi har kontroll på 
lekkasjene vil dagtank bli etablert.
Arbeidet vil pågå over flere år.

Alleknjarg vannverk:
Vannverket hadde pålegg om å søke om godkjenning innen 31.12.2010. det har vært 
gjennomført prøveboringer uten å finne egnet grunvann. Det arbeides nå med å knytte 
vannverket til Lismajævre vannverk.  På bakgrunn av denne opplysningen har Mattilsynet utsatt 
fristen for å søke om godkjenning til 31.12.2011 og ønsker å bli orientert fortløpende. 

Polmak øst vannverk:
I forbindelse med eventuell kryssing av Tana elva for å knytte sammen ledningsnettene til 
Lismajævre og Alleknjarg vannverk kan det også åpne seg en mulighet for å kytte også dette 
vannverket til samme nett. 

ROS analyse og beredskapsplan
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Arbeidet med å lage ROS analyse og beredskapsplan for vannforsyningen i Tana må starte tidlig 
i 2012. Dersom analysen viser at det er behov for spesielle tiltak må disse innarbeides i 
handlingsplanen.

Gemini VA
For å ha få bedre oversikt over det kommunale ledningsnettet må kummer og rør måles inn og 
registreres elektronisk i kartet. Kjøp av oppmålingstjenester er nødvendig for å få gjennomfør 
arbeidet. Bør iverksettes i 2012.

Klausulering
Ved alle vannverk må området opp mot kilden skjermes mot forurensning. Dette er et krav når 
vannverkene søker om godkjenning. Arbeidet må starte i 2012.
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Tittel 

Utbygningsplan og økonomi 2012 – 2017 

Utarbeidet:  
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Revidert  

28.7.2011                      

 

Forfattere  
- Siv.ing Arne E. Niittyvuopio – Asplan Viak 

- Økonomikonsulent Frans Eriksen – Tana kommune (FE) 

- Avd.leder Tor – Inge Hellander – Tana kommune (TIH) 
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  Utbygningsplan og økonomi 3 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Hovedplan for vann 2010-2017       TANA KOMMUNE                 

 

1. KOSTNADSGRUNNLAG 
 

Kostnadskalkylene i hovedplanen er basert på kostnadsnivå pr november 2009. 

Kostnadskalkylene er basert på priser fra tilsvarende anlegg som er prosjektert de siste årene av 

Asplan Viak AS, samt korrigerte kalkyler fra foreliggende skisseprosjekter og forprosjekter.  Spesielt 

gjelder det kostnader for ledningsanlegg og høydebasseng. 

 

Generelt er kalkyler for utskiftinger av eldre ledninger noe mer upresise fordi disse vil avhenge av om 

anleggene kombineres med tiltak på avløpssiden.   

 

Generelt er følgende inkludert i kostnadskalkylene: 

- 10 % uforutsett/reserve 

- 10-15 % prosjektering/administrasjon/byggeledelse. 

 

Vi gjør oppmerksom på at mva er ikke medtatt i kalkyler. (For vannverk gis det fullt fradrag for mva.) 

Kalkylene har en nøyaktighet på ±20 %. 

 

 

 

2. HANDLINGSPLAN FOR INVESTERINGSTILTAK 
 

Generelt  
En utbygning må ses i sammenheng med det totale kostnadsbildet for vannforsyningen.  Nye investe-

ringer gir økninger av gebyrsgrunnlaget som igjen gir økning av vanngebyret til abonnentene. 

 

 

Oppsummering av investeringstiltak 
Totalt foreslås det tiltak for 12 300 000 eks.mva i perioden 2012 -2017. Tiltakene LV1. LV6 og SG2 

er ikke tatt med i oversikten. Investeringsbeløpene fordeler seg som følgende. 

 

 2012: kr 5 100 000 

 2013: kr 2 675 000 

 2014: kr 1 490 000 

 2015: kr 1 860 000 

 2016: kr    775 000 

 2017: kr    400 000 

 

Tabell 1 på neste side viser en oppsummering av investeringstiltak i perioden 2012 – 2017. 
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Tabell 1: Oppsummering av investeringstiltak 2012 - 2016 

Vannverk Tidsrom Beskrivelse av tiltak Kostnad  

Lismajavri 

 

*Utsatt til 

tidligst 2014  

LV1 *Etablering av 350 lm Ø280 PE100 SDR13,6 

inkl. inntaksarrangement 

 

(1 500 000) 

 

 2012-2016 LV5 Utskifting av 1 500 lm eksisterende vannled-

ningsnett. Investeringsbehovet kan f.eks. deles 

over 5 år.  

 

 

2 000 000 

 

 2017 LV4 Montering av trykkøkningsanlegg med prefab-

rikkert overbygg. 

 

  350 000 

 

Østre Seida 2014 ØS2 Lekkasjesøking, kartlegging og tilstandsvurde-

ring av ledningsnett. 

 

160 000 

 

 2014-2015 ØS3 Utbedring av punktlekkasjer og montering av 

bakkekraner. Antatt 5 stk. á 40 000 kr. Deles 

over 2 år. 

 

200 000 

 

Skiippagurra 

 

 *Avventes 

til overvåk-

nings pro-

sjekt er gjen-

nomført. 

*SG2 Sammenkobling og overføringsledning fra 

Lismajavri vannverk inkl. kryssing av Tanaelva 

med retningsstyrt boring, samt etablering av 

trykkøkningsanlegg med overbygg og inntaks-

kum. 

 

 

(3 200 000) 

 

    SG3 Etablering av nye vannledninger.  

 

670 000 

 

 2013 SG1 Etablering av dagtank (50 m3), nødstrømsag-

gregat og UV anlegg. Utvidelse av eksisterende 

bygg for å få plass til dette. 

 

 

1 000 000 

 

Austertana 

 

2010- 

2012 

AT1 

og 

AT4 

Etablering av en ny grunnvannsbrønn med 

pumpeledningsnett og pumpeanlegg. Flytting av 

eksisterende vannbehandlingsanlegg inkl. utvi-

delse av bygget og montering av nødstrømsag-

gregat. Etablering av 50 m
3
 dagtank med monte-

ring av fjernovervåkingsanlegg. Nytt trykkøk-

ningsanlegg. 

 

1 800 000 

 

 2011-2012 AT2 Etablering av avstengningsmuligheter for å 

effektivisere lekkasjesøking (bakkekraner). 

 

800 000 

 

 

 

2012 AT3 Lekkasjesøking og punktutbedring. Antatt 20 

stk. á 40 000 kr. 

 

 

800 000 

 

Polmak-øst 

 

2015-2016 PØ2 Utskifting/sanering av 300 lm eksisterende 

vannledningsnett. Tas over 2 år. 

 

720 000 

 

 Alleknjarg 

 

2011 AN1 Utredningsarbeid 200 000 
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Vannverk Tidsrom Beskrivelse av tiltak Kostnad  

 2011-2012 AN2 Etablering av hygienisk barriere 2 bestående av 

minirenseanlegg (koagulering med direktefiltre-

ring) inkl. utvidelse av eks. bygg samt etable-

ring av 5 kW nødstrømsaggregat. (Evt. Sam-

menkobling med Lismajavri vannverk. Inkl 

ledningsanlegg) 

 

 

2 500 000 

 

Båteng 

 

2013 BÅ1 Utbedring av punktlekkasjer. Antatt 5 stk. á 

40 000 kr.  

 

200 000 

 

 2014 BÅ2 Etablering av UV-anlegg, selvspylende trykksil 

og nødstrømsaggregat i eksisterende overbygg.  

 

210 000 

 

Torhop-vest 

 

  

2016 TV1 Etablering av UV-anlegg og selvspylende 

trykksil i eksisterende overbygg inkl. fjernover-

våking 

 

 

75 000 

 

Torhop-øst 

 

2013 TØ1 

 

 

 

Etablering av UV-anlegg og selvspylende 

trykksil i eksisterende overbygg inkl. fjernover-

våking. 

 

75 000 

 

Smalfjord 

 

2016 SF2 Anlegg for pH justering 40 000 

Langnes 

 

2016 LN1 Etablering av hygienisk barriere 2 bestående av 

minirenseanlegg (koagulering med direktefiltre-

ring) inkl. utvidelse av eks. bygg samt etable-

ring av nødstrømsaggregat 

 

350 000 

 

2016 LN2 Etablering av fjernovervåking 40 000 

 

Vestre-Seida 

 

  

2015 VS1 Etablering av hygienisk barriere 2 bestående av 

minirenseanlegg (koagulering med direktefiltre-

ring) inkl. utvidelse av eks. bygg samt etable-

ring av nødstrømsaggregat. 

 

 

 

350 000 

Polmak-vest 

 

2015 PV1 

 

Etablering av fjernovervåkingsanlegg 50 000 

Adm/drift 

 

  

2012 A01 Sikkerhet og beredskapsplan. Utarbeide komp-

lett Sikkerhet og beredskapsplan inkl ROS ana-

lyse for kommunale vannverk. 

 

140 000 

 

 

  

 

2012 A02 Gemini VA. Avsette ressurser til å gjenoppta 

oppdatering og bruk og av VA data i lednings-

kartdatabasen 

300 000 

Klausulering 

 

 2014 Alle Utarbeide klausuleringsbestemmelser for ned-

slagfelt til alle kommunale vannverk  

 

600 000 
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Handlingsplan 
Vannverk Bet Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum 

Adm/drift A1 ROS analyse og beredskapsplan 200      200 

 A2 Gemini VA/innmåling av ledningsnett 300      300 

 A3 Klausulering alle vannverk   600    600 

Lismajavri LV1 Etablering av 350 lm Ø280 inkl inntaksarrangement 1)                       1500      

 LV4 Montering av trykkøkningsanlegg      350 350 

 LV5 Utskifting av 1500 lm vannledning 500 400 400 400 300  2 000 

 LV6 Renseanlegg 2)   3 000 3 000     

 LV7 Nye utbyggingsområder              

Østre Seida ØS2 Lekkasjesøk/tilstandsvurdering    160    160 

 ØS3 Utbedring av punktlekkasjer    120 80   200 

Skiippagurra SG1 Etablering av 50 m3 dagtank, UV anlegg og nødstrøm  1 000     1 000 

 SG3 Utskifting av 550 lm ledningsnett (utføres 2011)        670 

 SG2 Sammenkobling og overføring fra Lismajavri       0 

 SG4 Nye utbyggingsområder    670   670 

Austertana 

  

AT1 Nødstrømsaggregat og trykkøkningsanlegg. 
(bevilgning fra 2010 på kr 1 800 benyttes) 

500      500  

AT2 Etablere avstengningsmuligheter 
Prosjektet har startet i 2011 med bevilgningen som ble 

gitt til dette vannverket. 

  

800      800 

AT3 Lekkasjesøk og rehabilitering 800      800 

AT4 Dagtank   500     500 

Polmak øst PØ2 Utbedring/Sanering av 300 lm ledning    360 360  720 

Polmak vest PV1 Fjernovervåkning       50 50 

Alleknjarg AN2 Etablere hygienisk barriere 2 og nødstrøm, 

eller samenkobling med Lismajavre vann-

verk. Ledningsarbeid i 2013. 

2 000 500     2 500 

Båteng BÅ1 Utbedring av 5 punktlekkasjer  200     200 

 BÅ2 Uv-anlegg og nødstrøm   210    210 

Torhop vest TV1 UV anlegg og fjernovervåkning     75  75 

Torhop øst TØ1 UV anlegg og fjernovervåkning  75     75 

Smalfjord SF2 Anlegg for pH justering     40  40 

Langnes LN1 Etablere hygienisk barriere 2        0 

 LN2 Fjernovervåkning        0 

Vestre Seida VS1 Etablere hygienisk barriere 2    350   350 

          

SUM    5 100   2 675    1 490   1 860      775    400    12 300  

Tabell 2   Beløp eks mva i hele 1000 kroner        
1) LV1 Investeringen iverksettes hvis det kommer pålegg eller anbefaling fra Mattilsynet. Beløpet er ikke ført til sum 

2) LV6 Investeringen kan komme til utførelse dersom vannet ikke blir godkjent som hygienisk barriere. Beløpet er ikke dekkende 
og føres ikke til sum. 
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3. TILSKUDD 
 

”Program for vannforsyning” som var en betydelig tilskuddsordning i perioden fra 1995 er i dag bety-

delig redusert. I begynnelsen var årlige tilskuddsmidler 100 mill kr. Ordningen er nå sammenslått med 

øvrige tilskudds fra fylkeskommunen.  

 

Ved investeringer innen vannforsyning har kommunene kunnet få statlige eller fylkeskommunale til-

skudd etter program for vannforsyning/næringsutvikling, statsbudsjettets kap. 551.  Normal tilskudd-

sandel har vært omkring 20 %.   

 

En forutsetning for å få slike tilskudd er blant annet at gebyret for en normal husstand ikke ligger un-

der gjennomsnittet på landsbasis.  I Finnmark fylkeskommune har det vært vanskelig å oppnå tilskudd 

hvis gebyret for en vanlig husstand har vært under kr 2 352,- (2007).   

 

Tana kommune har gebyrer vesentlig høyere enn dette og har derfor lagt til grunn 20 % tilskudd fra 

fylkeskommunale midler til vannverksutbyggingen. 

 

For Skiippagurra vannverk gjelder at dersom tiltak blir nødvendige, som følge av forurensning fra 

Statens Vegvesen sitt gamle massetak, forutsettes det at tiltakene dekkes av Statens Vegvesen.  
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4. VANNGEBYRER 
 

Tabellene i dette kapittel er ikke oppdatert etter revidert handlingsplan. 
 

Viser til sak 2009 /970, Selvkostregnskap for 2008. 

 
Generelt 
Siden forrige hovedplan vann er regler for beregning av vanngebyr endret. For beregning av vannge-

byrer har kommunen fulgt rundskriv H2140 Retningslinjer for beregning av kommunale betalingstje-
nester utgitt av KRD januar 2003. 

 

Nedbetalingstid for ulike typer tiltak er beskrevet under: 

 5 år:  Datautstyr 

 10 år: Maskiner 

 20 år: VA anlegg (behandlingsanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng mv) 

 40 år: VA ledningsnett. 

 

For kommuner hvor en stor del av investeringer er knyttet til ledningsanlegg medfører denne endring-

en at årlig kapitalkostnad reduseres i de første årene i forhold til tidligere ordning.  Men investeringen 

må betales ned over flere år og påfører således kommunen høyere totale ”rentekostnader” enn tidligere 

regler. 

 

 

Gebyrberegninger 
Det er forutsatt at vannforsyningen skal være en økonomisk selvstendig enhet.  Det vil si at inntektene 

fra vannforsyningen skal dekke drifts- og kapitalutgifter. På denne måten vil vanngebyret gjenspeile 

de kostnader som er knyttet til drift av vannforsyningen.   

 

En utbygging må selvsagt ses i sammenheng med det totale kostnadsbildet for vannforsyningen.   

For abonnentene vil investeringen være en del av det som påvirker vanngebyrets utvikling.  

 

I følge rundskriv H2140 skal kalkylerenten settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre 

års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 % (gjennomsnitt over året).  

For metodisk utregning av vanngebyrene henvises det til årsbudsjettet for 2010 og økonomiplanen for 

2010 – 2013. 

 

 

Gebyrutvikling i forhold til handlingsplanen 
Figur 1 viser hvordan vanngebyret vil øke som følge investeringene i handlingsplanen. Den årlige 

gebyrøkning ligger i snitt på 11 % med anleggsbidrag og 14 % uten anleggsbidrag.  

 

Det gjøres oppmerksomt på at økningen inkluderer en årlig kostnadsvekst på 4 %. 

En tolkning av figuren viser at med de planlagte investeringene vil gebyrene med 50 % i 2014 og nær 

100 % i 2017.  

 

Se tabell 3 til 6 på hvordan gebyrene blir i kroner. 
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Figur 1: Gebyrutvikling som følge av investeringene i handlingsplanen, med og uten anleggsbidrag 
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Eiendomstype Kategori Totalt 2010 
ekskl. mva 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bolig etter m
2
          

 0-149 4 317,82 4 675 5 187 5 837 6 518 7 288 7 953 8 728 9 450 

 150-199 6 476,74 7 012 7 781 8 755 9 777 10 932 11 929 13 092 14 175 

 200-249 8 635,65 9 350 10 375 11 673 13 036 14 577 15 906 17 456 18 899 

 250-299 10 794,56 11 687 12 968 14 591 16 295 18 221 19 882 21 821 23 624 

Næringsbygg m
3
/året  - - - - - - - - 

 0-499 11,58 13 14 16 17 20 21 23 25 

 500-1.499 11,58 13 14 16 17 20 21 23 25 

 1.500-2.999 11,58 13 14 16 17 20 21 23 25 

 over 3.000 11,58 13 14 16 17 20 21 23 25 

Lag/foreninger trossamfunn Fast  - - - - - - - - 

Hytte/fritidsbolig 50 % av 0-149 2 158,91 2 337 2 594 2 918 3 259 3 644 3 976 4 364 4 725 

 

Tilknytningsgebyr vann 12 116,00 13 118 14 556 16 377 18 290 20 451 22 316 24 492 26 516 

Tabell 3: Vanngebyr eksklusiv anleggsbidrag 2011 - 2018  

 

 

Deflator % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 
Endring % 12,3 % 15,0 % 16,5 % 15,7 % 15,8 % 13,1 % 13,8 % 12,3 % 
Netto endr % 8,3 % 11,0 % 12,5 % 11,7 % 11,8 % 9,1 % 9,8 % 8,3 % 
Akk. Endring i % ekskl. anleggsbidrag 8 % 20 % 35 % 51 % 69 % 84 % 102 % 119 % 
Økning antall ganger ekskl. anleggsbidrag 1,08 1,20 1,35 1,51 1,69 1,84 2,02 2,19 
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Eiendomstype Kategori Totalt 2010 ekskl. 
mva 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bolig etter m
2
 

            
 0-149 4 317,82 10 092 10 659 11 155 11 585 11 955 12 268 12 529 12 712 12 469 12 632 12 756 

 150-199 6 476,74 15 138 15 988 16 732 17 378 17 933 18 402 18 794 19 068 18 704 18 949 19 134 

 200-249 8 635,65 20 184 21 317 22 310 23 171 23 910 24 536 25 058 25 424 24 938 25 265 25 512 

 250-299 10 794,56 25 230 26 646 27 887 28 963 29 888 30 671 31 323 31 780 31 173 31 581 31 889 

Næringsbygg m
3
/året 

 
- - - - - - - - - - - 

 0-499 11,58 27 29 30 31 32 33 34 34 33 34 34 

 500-1.499 11,58 27 29 30 31 32 33 34 34 33 34 34 

 1.500-2.999 11,58 27 29 30 31 32 33 34 34 33 34 34 

 over 3.000 11,58 27 29 30 31 32 33 34 34 33 34 34 

Lag/foreninger 

trosamfunn 

Fast 

 
- - - - - - - - - - - 

Hyt-

te/fritidsbolig 

50 % av 0-149 
2 158,91 5 046 5 329 5 577 5 793 5 978 6 134 6 265 6 356 6 235 6 316 6 378 

  
            

Tilknytningsgebyr vann 12 116,00 28 318 29 908 31 301 32 509 33 546 34 425 35 157 35 670 34 989 35 447 35 793 

Tabell 4: Vanngebyr eksklusiv anleggsbidrag 2019 - 2029 

 

 

Deflator % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 
Endring % 10,8 % 9,6 % 8,7 % 7,9 % 7,2 % 6,6 % 6,1 % 5,5 % 2,1 % 5,3 % 5,0 % 
Netto endr % 6,8 % 5,6 % 4,7 % 3,9 % 3,2 % 2,6 % 2,1 % 1,5 % -1,9 % 1,3 % 1,0 % 
Akk. Endring i % ekskl. anleggsbidrag 134 % 147 % 158 % 168 % 177 % 184 % 190 % 194 % 189 % 193 % 195 % 
Økning antall ganger ekskl. anleggsbidrag 2,34 2,47 2,58 2,68 2,77 2,84 2,90 2,94 2,89 2,93 2,95 
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Eiendomstype Kategori Totalt 2010 ekskl. mva 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bolig etter m
2
 

         

 
0-149 4 317,82 4 433 4 679 5 068 5 477 5 964 6 360 6 879 7 367 

 
150-199 6 476,74 6 650 7 018 7 602 8 215 8 946 9 540 10 318 11 050 

 
200-249 8 635,65 8 866 9 358 10 135 10 953 11 928 12 720 13 758 14 734 

 
250-299 10 794,56 11 083 11 697 12 669 13 692 14 910 15 900 17 197 18 417 

Næringsbygg m
3
/året 

 
- - - - - - - - 

 
0-499 11,58 11,89 12,55 13,59 14,69 15,99 17,06 18,45 19,76 

 
500-1.499 11,58 11,89 12,55 13,59 14,69 15,99 17,06 18,45 19,76 

 
1.500-2.999 11,58 11,89 12,55 13,59 14,69 15,99 17,06 18,45 19,76 

 
over 3.000 11,58 11,89 12,55 13,59 14,69 15,99 17,06 18,45 19,76 

Lag/foreninger 

trosamfunn 
Fast 

 
- - - - - - - - 

Hytte/fritidsbolig 50 % av 0-149 2 158,91 2 217 2 339 2 534 2 738 2 982 3 180 3 439 3 683 

           
Tilknytningsgebyr vann 12 116,00 12 439 13 129 14 220 15 368 16 735 17 846 19 302 20 672 

Tabell 5: Vanngebyr inklusiv anleggsbidrag 2011 - 2018 

 

Deflator % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 
Endring % 6,7 % 9,5 % 12,3 % 12,1 % 12,9 % 10,6 % 12,2 % 11,1 % 
Netto endr % 2,7 % 5,5 % 8,3 % 8,1 % 8,9 % 6,6 % 8,2 % 7,1 % 
Akk. Endring i % inkl. anleggsbidrag 3 % 8 % 17 % 27 % 38 % 47 % 59 % 71 % 
Økning antall ganger inkl. anleggsbidrag 1,03 1,08 1,17 1,27 1,38 1,47 1,59 1,71 
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Eiendomstype Kategori Totalt 2010 
ekskl. mva 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bolig etter m
2
 

            

 
0-149 4 317,82 7 801 8 184 8 519 8 809 9 057 9 267 9 442 9 554 9 259 9 378 9 470 

 
150-199 6 476,74 11 702 12 276 12 778 13 213 13 586 13 901 14 163 14 331 13 889 14 068 14 205 

 
200-249 8 635,65 15 602 16 368 17 037 17 617 18 114 18 535 18 884 19 108 18 518 18 757 18 941 

 
250-299 10 794,56 19 503 20 460 21 296 22 021 22 643 23 168 23 605 23 885 23 148 23 446 23 676 

Næringsbygg m
3
/året 

 
- - - - - - - - - - - 

 
0-499 11,58 20,92 21,95 22,85 23,62 24,29 24,85 25,32 25,62 24,83 25,15 25,40 

 
500-1.499 11,58 20,92 21,95 22,85 23,62 24,29 24,85 25,32 25,62 24,83 25,15 25,40 

 
1.500-2.999 11,58 20,92 21,95 22,85 23,62 24,29 24,85 25,32 25,62 24,83 25,15 25,40 

 
over 3.000 11,58 20,92 21,95 22,85 23,62 24,29 24,85 25,32 25,62 24,83 25,15 25,40 

Lag/foreninger tro-

samfunn 
Fast 

 
- - - - - - - - - - - 

Hytte/fritidsbolig 50 % av 0-149 2 158,91 3 901 4 092 4 259 4 404 4 529 4 634 4 721 4 777 4 630 4 689 4 735 

  
Tilknytningsgebyr vann 12 116,00 21 890 22 964 23 903 24 717 25 415 26 004 26 494 26 809 25 981 26 316 26 574 

Tabell 6: Vanngebyr inklusiv anleggsbidrag 2019 – 2029 

 

Deflator % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 
Endring % 9,9 % 8,9 % 8,1 % 7,4 % 6,8 % 6,3 % 5,9 % 5,2 % 0,9 % 5,3 % 5,0 % 
Netto endr % 5,9 % 4,9 % 4,1 % 3,4 % 2,8 % 2,3 % 1,9 % 1,2 % -3,1 % 1,3 % 1,0 % 
Akk. Endring i % inkl. anleggsbidrag 81 % 90 % 97 % 104 % 110 % 115 % 119 % 121 % 114 % 117 % 119 % 
Økning antall ganger inkl. anleggsbidrag 1,81 1,90 1,97 2,04 2,10 2,15 2,19 2,21 2,14 2,17 2,19 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 212

Arkivsaksnr: 2011/1267-3

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 102/2011 27.10.2011
Kommunestyret

Budsjettkontroll 2. tertial 2011

Rådmannens forslag til vedtak
Rapporten tas til orientering

Saksopplysninger
Tana kommune bruker Arena som budsjett og budsjettkontroll verktøy.
Budsjettkontrollmodulen virker slik at Arena beregner forventet forbruk etter forbruk til i dag.
Hvis vi på en art har brukt 4 000 de fire første måneder, regner Arena ut av totalforbruk i år vil
være 12 000. For å få riktige tall her, er riktig periodisering av budsjettet avgjørende. Dette kan
være en krevende øvelse spesielt for nye virksomhetsledere. Øvelsen vil bli enklere etter som
årene går og mer av budsjettet er riktig periodisert fra begynnelsen. Økonomiavdelingen har hatt
tilbud om regelmessige rapportdager der vi stiller med opplæring og veiledning hvordan dette
kan løses.

Prognoserapporten viser balanse.
Budsjett 2011 Regnskap 2011 Prognose 2011 Avvik

Lønn 158 124 266 101 877 198 159 828 386 1 704 120
Kjøp av varer og tjenester 63 642 389 43 379 669 68 213 091 4 570 702
Overføringer 15 325 474 16 685 349 24 367 124 9 041 650
Finansutgifter 19 326 935 12 609 351 20 562 315 1 235 380
Salgsinntekter -26 787 517 -19 097 319 -32 281 478 -5 493 961
Refusjoner -33 123 264 -24 774 041 -43 342 603 -10 219 339
Overføringsinntekter -184 718 000 -122 935 540 -187 691 414 -2 973 414
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Finansinntekter og 
transaksjoner -12 699 306 -9 141 797 -11 372 003 1 327 303
Sum alle arter -909 023 -1 397 130 -1 716 582 -807 559

Minus foran tallet forteller at det er en inntekt. Vi ser her at salgsinntekter og refusjoner er 
budsjettert alt for lavt. Virksomhetslederne bør gå inn i Arena og lage en budsjettkorrigering slik 
at budsjett og regnskap stemmer mer overens. 

En oversikt på virksomhetsnivå viser at det er stor variasjon mellom virksomhetene om de ligger 
under eller over budsjett. Man må også ta høyde for at det kan være feil i periodiseringen.

Budsjett 2011 Regnskap 2011 Prognose 2011 Avvik
Politisk virksomhet 3 326 391 2 477 596 3 790 633 464 242
Trossamfunn 3 274 300 2 347 491 3 275 076 776
Informasjon og service 12 090 185 7 560 384 12 043 146 -47 039
Adm. Ledelse 1 839 366 531 325 1 862 437 23 071
Økonomi 4 122 923 2 841 415 4 369 007 246 084
Personal 3 853 373 2 205 399 3 754 295 -99 078
Grunnskoler 36 293 413 24 061 807 36 757 810 464 397
Losa og voksenopplæring -26 212 150 307 154 783 180 995
Barnehager 8 749 778 6 528 578 8 387 234 -362 544
Helsetjenester 9 551 792 5 433 625 8 641 015 -910 777
Pleie- og omsorgstjenester 41 568 391 26 812 995 41 682 638 114 247
Hjelpetjenester 28 379 498 18 613 772 27 637 293 -742 205
Utviklingsavdelingen 9 781 143 5 210 196 9 606 452 -174 691
Bygningsdrift 15 275 568 10 291 688 15 299 337 23 769
Anleggsdrift 2 653 227 3 359 675 2 755 737 102 510
Utgifter og inntekter felles -181 642 159 -119 823 383 -181 733 475 -91 316

-909 023 -1 397 130 -1 716 582 -807 559

Vurdering
Det er god budsjettdisiplin i kommunen. Noen virksomheter må jobbe mer med sine budsjetter 
for å få de i samsvar med regnskap. Det er viktig at de virksomhetene som ligger an til 
overforbruk går gjennom sin virksomhet og setter inn tiltak nå mot slutten av året. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2011/1968-3

Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 103/2011 27.10.2011

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det vil i møtet bli orientert om status for budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.

Budsjettverktøyet Arena vil bli gjennomgått slik at formannskapets medlemmer får nødvendige 
kunnskaper for å følge med på konsekvensjustert budsjett med tilhørende kommentarer, 
salderingsbehovet, utarbeidede drifts- og investeringstiltak. Det vil også bli vist hvordan 
rapporter utarbeides på virksomhetsnivå, i tillegg til de obligatoriske oppstillingene.

Det er en del viktige tallstørrelser som vil ha betydning for kommende budsjett, og som er 
innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Konsekvensjustert budsjett er det budsjettet som viser 
hvordan den økonomiske situasjonen faktisk er til neste år. Da innarbeides det som er vedtatt av 
politiske organer og faktorer utenfra som vi må ta hensyn til (for eksempel pensjons- og 
renteutgifter, prisstigning, organisatoriske endringer etc).

Frie inntekter
KS prognosemodell er benyttet ved beregning av de frie inntektene. I 2012 får kommunen 183,3 
mill i frie inntekter, en økning på 7,3 mill i forhold til 2011-budsjettet. Inkludert i økningen er 
midler til samhandlingsreformen på 3,5 mill. Disse midlene er avsatt til senere fordeling under 
ansvar 4000 Pleie- og omsorg fellestiltak.

Språkmidlene fra Sametinget er antatt å være på samme nivå som foregående år, 5 129 000.
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Eiendomsskatt
Eiendomsskatten er beregnet til 2,95 mill i 2012, en økning på 131 000.

Type skatteeiendom Ant.avtaler Sum boenh. Sum takst Sum bunnfr. Sum grunnlag Sum skatt

Fritid 641 376 116 251 000 22 350 000 94 151 000 188 302

Øvrige eiendommer 1 0 135 000 0 135 000 270

Ikke i bruk 1 1 0 50 000 0 0

Bolig 1 941 1 275 843 771 000 62 200 000 787 421 000 1 574 842

Næring 203 48 196 922 000 2 450 000 194 600 000 389 200

Verk og bruk 8 0 263 497 000 0 263 497 000 526 994

Landbruk 743 304 149 029 000 15 350 000 134 329 000 268 658

Veggrunn 16 0 0 0 0 0

Sum 3 554 2 004 1 569 605 000 102 400 000 1 474 133 000 2 948 266

Tabellen over viser at bolig- og fritidseiendommer skattlegges med ca 1,8 mill, mens resten av 
eiendomsskatten utgjør ca 1,2 mill. 

Virkningen av bunnfradrag

Bunn-
fradrag 2 ‰ 2,5 ‰ 3 ‰ 3,5 ‰ 4 ‰ 4,5 ‰ 5 ‰

 0          3 126          3 908          4 690          5 471          6 253          7 034          7 816 
              50          2 948          3 685          4 422          5 159          5 896          6 633          7 370 
            100          2 770         3 463          4 155          4 848          5 541          6 233          6 926 
            150          2 596          3 245          3 893          4 542          5 191          5 840          6 489 
            200          2 429          3 036          3 643          4 250          4 858          5 465          6 072 
            250          2 272          2 841          3 409          3 977          4 545          5 113          5 681 
            300          2 128          2 660          3 192          3 724          4 256          4 788          5 321 
            350          1 994          2 492          2 991          3 489          3 988          4 486          4 985 
            400          1 870          2 337          2 805          3 272          3 740          4 207          4 675 
            450          1 758          2 198          2 638          3 077          3 517          3 956          4 396 
            500         1 659          2 074          2 489          2 904          3 319          3 734          4 148 

Tabellen viser samlet skatteinngang med varierende skattesats og bunnfradrag. Vedtatt nivå på 2 
‰ og 50 000 i bunnfradrag er skravert.

Renter og avdrag
Det er brukt en gjennomsnittlig lånerente på 3,5 % i 2012. Økningen i renteutgifter er beregnet 
til 922 000, slik at renteutgiftene blir ca 8,2 mill.
Avdragsutgiftene er budsjettert til 11,2 mill, en økning på 2,8 mill.

Virkningen av endret rentenivå er enkelt å beregne. En økning på 0,5 % i gjennomsnittlig 
rentenivå vil øke renteutgiftene med 0,5% x 190 mill = 950 000. Vi ser dermed at kommunen er 
svært utsatt for eventuelle renteøkninger.

Lønns- og pensjonsutgifter
Lønnsutgiftene ser ut til å øke med omtrent 7 mill i forhold til opprinnelig budsjett 2011.
Pensjonsutgiftene ser ut til å bli 25,4 mill, en økning på 5,5 mill.
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Følgende satser for arbeidsgivers andel er lagt inn i lønnsbudsjettet i begynnelsen av oktober:
KLP, sykepleierordninga 21,4 %
STP, pedagogisk personale 11,24 %
Vital, fellesordninga 20,61 %
Vital, ordførerordninga 42,4 %

Ifølge Vital er det budsjettert med et premieavvik på 6,5 mill for neste år, mens våre anslag har 
vært 2,5 mill. Det innebærer en resultatforbedring på 4 mill i forhold til årets budsjett.

Avsatt til senere fordeling
Under ansvar 9050 er det avsatt 466 000 til FSKs disposisjon, en videreføring av tidligere års 
nivå. I forbindelse med forsøk med ordførers utvidete myndighet var det avsatt 200 000 til 
ordførers disposisjon. Denne posten er som følge av ordningens opphør fjernet.

Salderingsbehov
Konsekvensjustert budsjett viser i skrivende stund et merforbruk (underskudd) på 4,5 mill. I 
tillegg bør kommunen ha et budsjettert mindreforbruk (overskudd) på 2-3 mill. 
Salderingsbehovet er dermed 6,5 - 7,5 mill for 2012.

I økonomiplanperioden øker salderingsbehovet med ytterligere halvannen mill de kommende 
årene.

Vurdering
Veksten i lønns- og pensjonsutgifter oppveies delvis av økningen i premieavvik, men utgjør 
allikevel et vesentlig beløp som må dekkes inn kommende budsjettår. Økt lånegjeld gjør 
samtidig kommunen sårbar for økninger i rentenivået.

Saken legges frem som orienteringssak.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2011/2380-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 104/2011 27.10.2011

Roger Brodin Rist - Støtte til kjøp av fiskefartøy

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad fra Roger Brodin Rist om støtte til investering i nytt fiskefartøy avslås.

Begrunnelse:
Søkeren fikk sommeren 2010 kr 80.000 til investering i fiskefartøy. Dette fartøyet ble solgt i 
2011. Kommunen kan kreve tilbake innvilget støtte dersom fiskefartøy selges før det er gått fem 
år siden vedtaksdato. I stedet for å kreve støtten innvilget i 2010 tilbakebetalt, så videreføres 
støtten til dette omsøkte prosjekt og standardvilkårene bli gjort gjeldende fra ny vedtaksdato i 
2011. 

Saksopplysninger
Roger Brodin Rist søker om kr 200.000 til investering i nytt fiskefartøy. 

Søkeren driver i dag sammen med samboeren et kombinasjonsbruk med fiske og sauehold. I 
perioder har de også ansatte i tillegg. Rist har drevet fiske med egen båt siden 2001 i 
kombinasjon med gårdsdriften. Hovedsakelig har han fisket med garn etter torsk og fangstet 
krabbe med teiner. Rist har anskaffet seg sertifikater for UHF og som fiskeskipper klasse C. 

Han har ønsker å investere i et nybygg, 36 fots Seigur 1100T fra Island. Det er tegnet 
kjøpekontrakt for fartøy.
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Kostnadsoverslag:
Fartøykostnad kr 3 403 675,-
Rigging, garn, krabbe kr    200.000,-
Sum kr 3.603.675,-

Finansieringsplan:

Tilskudd Sametinget kr     300.000,-
Tana kommune kr     200.000,-
Lån kr     603.675,-
Egenkapital kr 2.500.000,-
Sum kr 3.603.675,-

Det er budsjettert med en brutto fangstverdi på ca. 820.000 kroner og en positiv kontantstrøm 
etter avdrag på ca 60.000,- etter kapitalkostnader (lån på 1,1 million kroner).

Tidligere tilsang om støtte:

27/5/2010:  Tilsagn om tilskudd til investering i fiskefartøy.

1. Tilskudd inntil kr 80.000,-
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr. 8.300.000,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.

   Støtten gikk til kjøp av fiskefartøyet M/S Tindbøen, LK 6160. Kjøpekontrakten ble 
undertegnet 30. juni 2010 med en kjøpesum på 8,5 millioner kroner. Dette fiskefartøyet ble 
sommeren 2011 solgt til Berlevåg Autosalg v/Jim Kenneth Olsen og bærer nå navnet ”Ulf 
Hagbart”. Tinglysingen er fra 19.07.2011.

I henhold til standardvilkårene for utbetaling fremgår det følgende:

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir 
solgt eller tatt i bruk til annet formål enn forutsatt innen fem - 5 - år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker 
plikter på forhånd å søke fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette tidsrom.
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24/9-2009 Tilsagn om tilskudd til effektiviserings og nyskapingstiltak innenfor fiske.
Tilskudd inntil kr 26.406,- av et godkjent kostnadsoverslag på kr 293.400,-.
Søknad støtte til investeringer i fiskeredskaper ble avslått med begrunnelse i at støtte fra 
primærnæringsfondet til kjøp av fiskeredskaper ikke gis til etablerte fiskere. Tilsagnet er ikke utbetalt.

I 2003 fikk søkeren kr 145.000,- i støtte til kjøp av nytt fiskefartøy. Det tilsagnet er nyttet etter 
forutsetningene.

Søkeren fikk i 2001 kr. 12.900 i støtte til kjøp av brukt fiskefartøy og kr 39.400,- til kjøp av gård og 
buskap. Støtte er nyttet etter forutsetningene.

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til investering i fiskefartøy. Søknaden er i tråd 
med tidligere retningslinjer der det kan gis inntil kr 80.000 i maksimal støtte til kjøp av 
fiskefartøy som har en kostnad på mer enn 1,6 millioner kroner. 

Søkeren har tidligere fått kr 80.000 til investering i fiskefartøy til 8,5 millioner som nå er solgt. 
Etter retningslinjene er søker pliktig til å søke om tillatelse til salg innen fem år etter tilsagn om 
støtte er gitt. Kommunen kan også kreve tilbake kr 80.000 dersom fartøyet selges før det er gått 
fem år. Administrasjonen mener at i stedet for å kreve tilbake kr 80.000 for salg av fartøyet som 
ble kjøpt i fjor, så bør støtten kunne overføres til dette investeringsprosjektet. Det tilrås at 
søkeren får behold tidligere innvilget støtte på kr 80.000,- og at det gis avslag på denne 
søknaden.

Jørn Aslaksen
rådmann
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2402-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 105/2011 27.10.2011
Kommunestyret 17.11.2011

Søknad om fritak som meddommer til Indre Finnmark tingrett - Rita 
Pedersen

Rådmannens forslag til vedtak
Rita Pedersen innvilges fritak som meddommer til Indre Finnmark tingrett for resten av 
valgperioden (01.05.2008-31.12.2012).

Som ny kvinnelig meddommer nr. 17 velges: …………………………………………………….

Saksopplysninger
Rita Pedersen søker i brev av 06.10.2011 om fritak som meddommer til Indre Finnmark tingrett 
for resten av valgperioden (01.08.2008-31.12.2012). Søknad om fritak er begrunnet med 
helsemessige årsaker. Det opplyses også at Pedersen i forbindelse med de tre siste innkallingene 
til tingretten, er hun blitt fritatt av tingretten i å møte grunnet helsemessige årsaker.  Pedersen er 
valgt inn som kvinnelig meddommer nr. 11 i tingretten. 

Domsstolloven har bestemmelser om fritak som meddommmer:

§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller 
vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. 

       Avgjørelse om fritak treffes av kommunen. 

Dersom Pedersen fritas som meddommer er det nødvendig å supplere med en ny kvinnelig 
meddommer. Domsstolloven §§ 70 – 72 har bestemmelser for valg og utelukkelse på grunn av 
stilling eller vandel. Det vises spesielt til § 72 om vandel. Det er nødvendig å foreta en 
vandelssjekk av vedkommende som skal velges, før behandling i kommunestyret. Kommunen 
skal kontroller at ingen velges i strid med §§ 70-72. 
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§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til 
oppgaven. 
       I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som 

bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved 

Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset 

politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk 

styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller 
gjennomføringen av valget. 

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 

dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer 

enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller 
vedtakelsen, 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan 
medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 
avgjørelsen var rettskraftig. 

       Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av 
den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første 
ledd. 

Følgende er valgt som kvinnelige meddommer i tingretten:

1. Kirsten Andersen Bonakas 
2. Arnhild Anthi Sirma
3. Marianne Balto Holmesund 
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4. Ellen K. Saba Fingervann 
5. Gerd Åse Dervo Seida 
6. Inger Sværen Guttorm Båteng 
7. Lioudmila Holm Sirma 
8. Marie Jelti Fingervann 
9. Merete Sabbasen Helander Boftsa 
10. Randi Lille Torhop 
11. Solfrid Marie Jessen Skugge 
12. Rita Pedersen Austertana 
13. Kristin Rajala Polmak 
14. Solbjørg Ravna Masjok 
15. Ingrid Rolstad Skippagurra 
16. Rebeke Tapio Bjørkelia 
17. Jenny Westberg Sandlia 
18. Ann Wibeke Pettersen Vestre Skippagurra 
19. Sonja Guttorm Sirma 
20. Inger Marie Sabbasen Tanabru 

Vurdering
Rådmannen tilrår at Pedersen fritas som meddommer. Det vises til at Pedersen av tingretten selv 
er fritatt de tre siste gangene hun er innkalt. Ved suppleringsvalg av ny kvinnelig meddommer er 
det nødvendig med å sjekke vandel til vedkommende før kommunestyrets behandling. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: X03

Arkivsaksnr: 2011/1792-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 106/2011 27.10.2011
Kommunestyret 17.11.2011

Bidrag til TV-aksjon 2011 / Tillegg til delegasjonsreglementet

Rådmannens forslag til vedtak
1. Tana kommune bevilger kr. 3,- pr. innbygger til årets TV-aksjon, totalt kr. 8691,-

Beløpet dekkes over ansvar 9050 - til formannskapets disposisjon. 

2. På grunn av at møtedatoen i formannskapet er etter TV-aksjonen, så er beløpet forskuttert 
slik at bidraget blir med i kommuneoversikten. 

3. Tillegg delegasjonsreglementet punkt 9.1. Følgende setning legges til: 
Ordfører gis fullmakt til å bevilge støtte til TV-aksjoner, som dekkes over budsjettposten til 
formannskapets disposisjon. 

Saksopplysninger
Årets TV-akjon går til Norsk Folkehjelp. TV-aksjonen går av stabelen søndag 23. oktober.
Norsk folkehjelp skal bruke pengene fra TV-aksjonen i seks land med mineproblemer i Asia, 
Afrika og Europa. I tillegg skal deler av de innsamlete midlene gå til opptrening av minehunder 
i Norsk folkehjelps eget globale treningssenter i Bosnia-Hercegovina. I alle landene skal 
midlene som samles inn i oktober brukes til konkrete mineryddingsprosjekter.

Pr. 1. januar 2011 var folketallet i Tana kommune 2897 (kilde SSB). Ved fjorårets TV-aksjon 
bidro Tana kommune med kr. 3,- pr innbygger. 

Det foreslås også å legge til en setning i delegasjonsreglementet i punkt 9.1. Endring i 
delegasjonsreglementet må vedtas i kommunestyret. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2010/135-9

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 107/2011 27.10.2011
Kommunestyret 17.11.2011

Oppnevning av voksenkontakter til ungdomsrådet

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet gir sin innstilling på medlemmer til ungdomsrådet til kommunestyret før valget.

Saksopplysninger
I sak 42/2011 av 19.05.2011 har kommunestyret gjort følgende vedtak: 
1. Valg og sammensetning
[…]

d) Kommunestyret oppnevner
Kommunestyrets oppnevner to representanter (voksenkontakt) for hele
kommunestyreperioden (4 år).

2. Ansvar, rettigheter og oppgaver
[…]

Voksenkontakt (kommunestyrets representanter) har møte- og talerett i ungdomsrådet.

4. Opplæring og økonomi

Serviceavdeling har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, sekretariatsfunksjon og
opplæringstiltak etter behov og ønsker fra ungdomsrådet.

Voksenkontakt har ansvar for råd og veiledning om saksgangen, utfyllende informasjon om
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enkelt saker, om møteledelse, om kommuneadministrasjon og politiske organisering i Tana.
Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til møtekultur, tale- og debatteknikk, lobby, PR og
pressearbeid, gruppeprosess, kommunestruktur og saksbehandling og kreative prosesser.

Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon til ungdomstiltak og egen aktivitet.

Vurdering
Vedtaket av 19.mai.2011 er med å danne grunnlaget for etablering av ungdomsrådet. Målet med 
ungdomsrådet er at ungdom i Tana skal bli kjent med demokratiske prinsipper som vårt samfunn 
er bygget på. I tillegg skal ungdom få en erfaring og læring i hvordan disse prinsippene virker i 
den praktiske hverdagen. Delaktighet gjennom egne møtevirksomheter og i kommunestyret er 
gode opplæringsarena når betingelsene ligger til rette for ungdommen. Det kan være blant annet 
etablering av mentorordninger gjennom voksenkontakter og opplæringspakker for ungdommen.

Det ligger en viss forventing på at representantene bør være fordelt mellom posisjon og 
opposisjon. Dette av hensynet til at ungdomsrådet skal være politisk nøytralt.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/4-6

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 108/2011 27.10.2011

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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Side 46

RS 44/2011 Sçknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19 -

utlegging av overskuddsmasse på Ifjordfjellet, parsell 5

RS 45/2011 Sçknad om dispensasjon for utlegging av overskuddsmasse langs

FV 98 over Ifjordfjellet

RS 46/2011 Sçknad om dispensasjon etter pbl § 19 for utlegging av

overskuddsmasse på Ifjordfjellet, parsell 5

RS 47/2011 Settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven

RS 48/2011 Varanger Kraft nett - 132 kV kraftledning mellom Varangerbotn og

Rákkocearro - hçring av melding og invitasjon til mçte

RS 49/2011 Varanger Kraft nett - 132 kV kraftledning mellom Varangerbotn og

Rákkocearro: Hçringsuttalelse

RS 50/2011 Reguleringsplaner med konsekvensutredning for havneområder i

Tana kommune - Forelegging av planprogram

RS 51/2011 Melding om oppstart på arbeidet med kommunal planstrategi

RS 52/2011 Påfyll av kommunale næringsfond - 2011

RS 53/2011 Godkjent sluttrapport - tilskuddsordningen Digital fornying i

kommunene

RS 54/2011 Sçknad om tilskudd
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