
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 10.11.2011
Tidspunkt: 10:00

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

PS sak 115/2011 – Budsjettregulering ettersendes.

Tana, 2. november 2011

Hartvik Hansen
Varaordfører
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 109/2011 Godkjenning av innkalling
PS 110/2011 Godkjenning av saksliste

PS 111/2011 Godkjenning av protokoll fra 27.10.2011
PS 112/2011 Vedtekstendring pkt. 6.2 i Kontrollutvalgan IS's 

vedtekter
2011/2229

PS 113/2011 Fritak som leder av Kontrollutvalget -Tove Julianne 
Utsi

2011/2180

PS 114/2011 Utpekning av barnas representant/vararepresentant i 
plansaker

2011/2252

PS 115/2011 Budsjettregulering 2010/1568

PS 116/2011 Referatsaker/Orienteringer 2011/4
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PS 109/2011 Godkjenning av innkalling

PS 110/2011 Godkjenning av saksliste

PS 111/2011 Godkjenning av protokoll fra 27.10.2011



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216

Arkivsaksnr: 2011/2229-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 112/2011 10.11.2011
Kommunestyret 17.11.2011

Vedtekstendring pkt. 6.2 i Kontrollutvalgan IS's vedtekter

Vedlegg
1 Melding om vedtak - underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak i sak 10/11 -

Vedtektsendring:
2 Protokoll

Rådmannens forslag til vedtak
Vedtektenes pkt. 6.2 endres slik at innholdet blir i henhold til alternativ 1. Fordelingen beregnes 
av totalutgiftene, eksl. husleie som fortsatt skal dekkes av fylkeskommunen som vertskommune.

Saksopplysninger
Det vises til melding om vedtak fra Kontrollutvalgan IS av 13.10.11. 

Styret i Kontrollutvalgan IS har 07.09.11 i sak 10/11 behandlet vedtektsendring i pkt. 6.2. Mot 
to stemmer ber styret i Kontrollutvalgan IS om at eierkomunene ved kommunstyret gjør vedtak i 
saken. 

Sak 10/11
Vedtak, mot to stemmer
Vedtektenes pkt. 6.2 endres slik at innholdet blir i henhold til alternativ 1. Fordelingen 
beregnes av totalutgiftene, eksl. husleie som fortsatt skal dekkes av fylkeskommunen 
som vertskommune. Endringen oversendes de enkelte eierkommunene for vedtak i
kommunestyret/fylkesting

Det vises til vedlegg i saken for ytterligere opplysninger. 
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Vurdering
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Kontrollutvalgan IS

MOTTATT

15 SEPT2011

Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS 13.september 2011

MELDING OM VEDTAK

Fra styret i Kontrollutvalgan IS den 7. september 2011.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak i sak 10/11 - Vedtektsendring:

Avtah driftstilskudd betales til vertskommunen innen 01.07. hvert år.

Gjeldende vedtekter pkt. 6.2 har følgende innhold:
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med 40 % av drifiskostnadene, pluss husleie på ifikeskommunen som
vertskommune. 34,5 % av restbeløpet fordeles på de minste kommunene, Nesseby, Lebesby, Gamvik og Berlevåg.
35,5 % på de mellomstore Tana, Båtsflord og Vardø og 30 % på de to største kommunene Vadso og Sør -
Varanger. Begrepet minste, mellomstore og største referer seg til folketallet.

Fylkesrådmannen har i sitt saksfremlegg til fylkestinget vedr. økonomiplanen, senest ved planen for 2011 — 2014
uttalt at en omforent fordelingsnøkkel ennå ikke er på plass, men han forventer at finansieringsordningen
avklares i løpet av våren 2010 og kommer tilbake til saken.
Sekretariatet har bedt fylkesrådmannen, i e — post av 4. august 2011, om en skriftlig tilbakemelding på
fylkeskommunens syn på kostnadsfordelingen. En slik tilbakemelding er ikke mottatt.

Med bakgrunn i at sekretariatets tidsforbruk for fylkeskommunens kontrollutvalg ikke kan sies å være høyere
enn for de øvrige kommunene (fylkeskommunens andel i 2011 er 35%, redusert fra 40 % i 2010), legges frem to
alternative forslag til fordeling av totalutgiftene. Dette medfører selvfølgelig en økning på kommunenes andel.
Det forutsettes at fylkeskommunen fremdeles skal dekke husleie og utgifter i hht vedtektenes pkt. 5.
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Kontrollutvalgan IS

Sekretariatets orsla til vedtak
Det anbefales at Kontrollutvalgan IS's vedtekter pkt. 6.2 endres slik at innholdet blir i henhold til forslagets
alternativ 2.
Endringen oversendes de enkelte eierkommunene for vedtak i kommunestyret/fylkesting. Fordelingen beregnes
av totalutgiftene, eksl. husleie som fortsatt skal dekkes av fyIkeskommunen

Represenlanten fra 1"ardo la kein,Mgende.fin.slag iii vedlak:
Vedtektenes pkt. 6.2 endres slik at innholdet blir i henhold til alternativ 1. Fordelingen beregnes av
totalutgiftene, eksl. husleie som fortsatt skal dekkes av fylkeskommunen som vertskommune.
Endringen oversendes de enkelte eierkommunene for endelig vedtak i kommunestyret/fylkesting.

Vedtak, mot to stemmer som ble avgitt for sekretariatets forslag til vedtak
Vedtektenes pkt. 6.2 endres slik at innholdet blir i henhold til alternativ 1. Fordelingen beregnes av
totalutgiftene, eksl. husleie som fortsatt skal dekkes av fylkeskommunen som vertskommune.
Endringen oversendes de enkelte eierkommunene for vedtak i kommunestyret/fylkesting

Sekretariatsleder ber om å få skriftlig tilbakemelding om kommunestyrenes/fylkestingets
vedtak i saken.

Med vennlig hilsen

.H, th,
isseietmen

sekretariatsleder
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Styret for Kontrollutvalgan IS

MØTEPROTOKOLL

Sted: Tana hotell — Tana bru  Møte:  Lukket møte
Dato: Onsdag 7. september 2011 Tid: Klokken 13.00

Disse møtte
Agnar Mikkelsen, Lebesby kommune
Nesseby kommune - forfall
Jan Kurt Kristiansen, Sør-Varanger kommune
Berlevåg kommune - forfall
Steinar B. Jensen - Vardø kommune
Tor Ingen Haugsnes, Båtsfjord kommune
Tana kommune - forfall
Nina Eilertsen, Gamvik kommune
Jommt Romsdal, Finnmark fylkeskommune
Per Stene, Vadsø kommune

Ellers møtte
Sissel Mietinen fra sekretariatet.

FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING

Saker til behandling
07/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
08/11 Godkjenning av protokoll
09/11 Referater/ orienteringer
10/11 Vedtektsendring
11/11 Lønnsforhandlinger 2011
12/11 Budsjett 2012 — Kontrollutvalgan IS
13/11 Eventuelt

SAK 7/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble sendt styrets medlemmer og varamedlemmer pr. post 31. august 2011.
Varamedlemmene fikk tilsendt kopi av innkalling og saksliste.

Sekretariatetsforslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til styremøte 7. september godkjennes

Vedtak enstemmi
Som sekretariatets forslag

SAK 8/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. APRIL 2011

Protokoll fra styremøte 6. april 2011 ble sendt medlemmene for godkjenning 8. april 2011. Det ble mottatt en del
merknader som er rette opp og korrigert protokoll ble sendt ut 11. april til hele styret.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokollen fra styremøte 6. april 2011 godkjennes

Vedtak enstemmi
Som sekretariatets forslag

Side 1 kontrollutvalgan@ffk.no
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Det gjenstår lønnsutgifter for 5 mndr og noen mindre reiseutgifter. Kommunenes refusjon for 2011 er bokført i sin helhet
og innbefatter også dekning av merforbruk i 2010 kr. kr. 40.344 og dekning av kommunenes andel av
kontrollutvalgskonferansen i april.
Dersom ingenting uforutsett skjer, ser det ut til at årets budsjett vil holde.

Vedtak, enstemmig:
Orienteringen tas til etterretning.

SAK  10/11 VEDTEKTSENDRING

Gjeldende vedtekter pkt. 6.2 har følgende innhold:
Sekretariatets drilisutgifter fordeles med 40 % av driliskostnadene, pluss husleie på fflkeskommunen som vertykommune.
34,5 % fordeles på de minste kommunene, Nesseby, Lebesby, Gamvik og Berlevåg. 35,5 % fordeles på de mellomstore
Tana, Båtsfjord og Vardø og 30 % på de to største kommunene Vadsø og Sør - Varanger. Begrepet minste, mellomstore og
største refrrer seg til folketallet

Avtalt drifistilskudd betales til vertskommunen innen 01.07. hvert år.

Eierkommunene har vedtatt tidligere endringer av vedtektene, men fylkestinget har utsatt saken og fylkesrådmannen har i
sitt saksfremlegg til fylkestinget vedr. økonomiplanen, senest ved planen for 2011 — 2014 uttalt at en omforent
fordelingsnøkkel ennå ikke er på plass, men han forventer at finansieringsordningen avklares i løpet av våren 2010 og
kommer tilbake til saken.
Sekretariatet bar bedt fylkesrådmannen, i e — post av 4. august 2011, om en skriftlig filbakemelding på fylkeskonununens
syn på kostnadsfordelingen. En slik tilbakemelding er ikke mottatt

Med bakgrunn i at sekretariatets tidsforbruk for fylkeskommunens kontrollutvalg ikke kan sies å være høyere enn for de
øvrige konmumene (fylkeskommunens andel i 2011 er 35%, redusert fra 40 % i 2010), legges frem to alternative forslag til
fordeling av totalutgiftene. Dette medfører selvfølgelig en økning på kommunenes andel. Det forutsettes at
fylkeskommunen fremdeles skal dekke husleie og utgifter i hht vedtektenes pkt. 5.

Side 2 kontrollutvalgangffkno
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Sekretariatets orsla til vedtak
Det anbefales at Kontrollutvalgan IS' s vedtekter pkt. 6.2 endres slik at innholdet blir i henhold til forslagets alternativ 2.
Endringen oversendes de enkelte eierkommunene for vedtak i kommunestyret/fylkesting. Fordelingen beregnes av
totalutgiftene, eksl. husleie som fortsatt skal dekkes av fylkeskommunen

Representanten fra Vardø la frem følgende forslag til vedtak:
Vedtektenes pkt. 6.2 endres slik at innholdet blir i henhold til alternativ 1. Fordelingen beregnes av totalutgiftene, eksl.
husleie som fortsatt skal dekkes av fylkeskommunen som vertskommune.
Endringen oversendes de enkelte eierkommunene for vedtak i kommunestyret/fylkesting.

Vedtak, mot to stemmer
Vedtektenes pkt. 6.2 endres slik at innholdet blir i henhold til alternativ 1. Fordelingen beregnes av totalutgiftene, eksl.
husleie som fortsatt skal dekkes av fylkeskommunen som vertskommune.
Endringen oversendes de enkelte eierkommunene for vedtak i konununestyret/fylkesting

SAK  11/11 LØNNSFOkHANDLINGER

I hht vedtektenes pkt. 7.5 er Styrets leder, nestleder og en tillitsvalgt på vegne av de ansafte forhandlingsutvalg når det
gjelder lønnsforhandlinger med de ansatte.

Sekretariatets orsla til vedtak
Sekretariatsleder krever lønnsforhandling og dato for forhandlingene fastsettes til  

Vedtak, enstemmig:
Krav om lønnsforhandlinger oversendes leder og nestleder og det avtales mellom leder, nestleder og sekretariatsleder
nærmere dato for forhandlingene.

SAK  12/11 BUDSJETT 2012  — KONTROLLUTVALGAN IS

Sekretariatets forslag til budsjett for 2012 baserer seg på erfaringer og aktivitet i 2011.
I forslaget er det lagt til grunn at bemanningen er 2 stillingshjemler. I 2011 er det gjennomført eierskapskontroll i 5
selskaper. Det antas at det i 2012 kan gjennomføres samme antall, selv om eierskapskontroll er ressurskrevende. 2012 blir
et år med nye utvalg hvor opplæring må prioriteres. For 2012 er det lagt opp til to styremøter og fem møter i hvert
kontrollutvalg.

Med bakgrunn i sak 10/11 legges frem to alternative forslag til fordeling av totalutgiftene. Dette medfører selvfølgelig en
økning på kommunenes andel.

Side 3 kontrollutvalganglik.no
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Fordeling av totalkostnadene 2012:
Alternativ 1:
Dette er en tilpasning som startet i 2011 og videreføres for å få ned fylkeskonununens andel. Det er en forutsetning av
fylkeskommunen, som vertskommune, fortsatt skal dekke husleie og øvrige utgifter i hht vedtektenes pkt. 5.

Alternativ 2: -
Fra sekretariatets ståsted er dette den mest naturlige fordelingen av totalkostnadene. Vi kan ikke se at vårt tidsforbruk
påvirkes av størrelsen på kommunene. Vi planlegger det samme antall møter og har om lag det samme antall saker i alle
kommunene/fylkeskommunen. Dersom en kommune skiller seg vesentlig ut i saksforberedelse og antall møter, vil denne
kommunen få en ekstraregning.

Side 4 kontrollutvalgangfik.no
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Sekretariatets orsla td vedtak
Styret for Kontrollutvalgan IS anbefaler at budsjettrammen 2012 for Kontrollutvalgan IS, til fordeling mellom kommunene
og fylkeskommunen settes til kr1.278.980, eksl. husleie. Fordelingen av totalkostnaden eksl. husleie og andre utgifter som
skal dekkes av vertskommunen ,jf. vedtektenes pkt. 5. gjennomføres etter alternativ 2.

Vedtak, enstemmig:
Som en konsekvens av styrets vedtak i sak 10/11, fattes følgende vedtak:

Styret for Kontrollutvalgan IS anbefaler at budsjettrammen 2012 for Kontrollutvalgan IS, til fordeling mellom kommunene
og fylkeskommunen settes til kr1.278.980, eksl. husleie. Fordelingen av totalkostnaden eksl. husleie og andre utgifter som
skal dekkes av vertskommunen ,jf. vedtektenes pkt. 5. gjennomføres etter alternativ 1.

SAK 13/11 EVENTUELT
Det var ikke kommet inn saker til behandling under eventuelt.

Styret diskuterte forholdet til Fimunark konununerevisjon IKS, i forhold til arbeidsrettsaken. Det ble uttrykt bekymring for
om revisjonsfirmaet har kapasitet til å utføre de arbeidsoppgaver som er forutsatt i planer og avtaler. Sekretariatsleder
gjorde styret oppmerksom på at samarbeidet og kommunikasjonen med revisjonen er betydelig svekket
Styret uttrykket bekymring for at sekretariatets arbeidsforhold vanskeliggjøres på bakgnum av forholdene internt i
revisjonen og gjorde følgende vedtak:
Sekretariatet utformer et skriv til Finnmark kommunerevisjon IKS' s ledelse hvor det gis uttrykk for styrets bekymring.

Møtet ble avsluttet klokken 14.20

,
4 v/i ttk_.€ 1 . .617
Agnar Mikkelsen issel Mietinen

styreleder sekretær

Side 5 kontrollutvalgangfik.no
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2180-8

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 113/2011 10.11.2011
Kommunestyret 17.11.2011

Fritak som leder av Kontrollutvalget - Tove Julianne Utsi

Vedlegg
1 VALG AV KONTROLLUTVALG 2011-2015.

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling. 

Saksopplysninger
Leder i kontrollutvalget, Tove Julianne Utsi, har i e-post av 20.10.2011 klaget på valg av henne 
til kontrollutvalget og vil trekke seg fra utvalget. Saken behandles således som en fritak fra 
utvalget. Det vises til vedlegg i saken for mer informasjon om begrunnelse. 

Valg av kontrollutvalget ble foretatt i konstituerende møte 13.10.2011 med slik sammensetning:
Representanter: Personlig vararepresentanter:
1. Tove Julianne Utsi, leder
2. Anja Aslaksen, nestleder
3. Tor Asle Varsi

1. Oddvar Pedersen
2. Ole Jakob Tapio
3. Ingrid Smuk Rolstad 

Kommuneloven har bestemmelser om fritak i § 15-2:
Kommunestyret (…) kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 
den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

Dersom Utsi fritas er det nødvendig å supplere med nytt medlem og leder, jf kommuneloven §§ 
16-3 og 16-4:
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre (…), kommunestyrekomité 
(…) trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal 
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suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

Når det gjelder valg av og utelukkelse fra valg til kontrollutvalget vises det til kommuneloven § 
77:

I § 77-1 (…) Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets 
medlemmer(…). Denne er oppfylt ved at Tor Asle Varsi er valgt. 

I § 77-2 Utelukket fra valg er ordfører, (…), varaordfører, medlem og varamedlem av 
formannskap (…), medlem og varamedlem av kommunal (…) nemnd med 
beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd (…) og ansatte i kommunen (…).

Vurdering
Saken legges fram uten forslag til vedtak. Dersom Utsi fritas er det nødvendig å supplere med 
nytt medlem og leder. Det gjøres da oppmerksom på organet skal suppleres fra den gruppen den 
utredende tilhørte. 

Side 15



Jeg viser til valg og oversendt vedtak av 14.10.2011.
 
Dette er en klage på dette valget, og at jeg vil trekke meg fra utvalget.
Dette er bl.a. pga., at henvendelsen var gjort pr telefon og uten samtale på forhånd, som jeg syns er en dårlig
Praksis, da jeg ikke hadde noen form for betenkningstid. Her ble det heller ikke nevnt hvilken stilling i utvalget 
var, og ser nå av brev datert 14.10.2011. at jeg ble utnevnt til leder. 
 
I etterkant ble det sendt melding over telefon til Brynli Ballari, hvor henvendelsen kom fra, om at jeg ikke tok 
dette valget.
 
Dette har, som forklart til han, at utfordringer i og ansvar for Frode Utsi AS, samt aktiv deltaker som 
reindriftsutøver ikke 
Har tid eller føler at overskuddet er til  stede til denne jobben i tillegg. 
 
Dermed anser jeg at valget på meg i Kontrollutvalget i Tana Kommune er trukket tilbake.
 
 
Med vennlig hilsen
Tove Julianne Utsi
47906586-jobb 78925250

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System.
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2252-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 114/2011 10.11.2011
Kommunestyret 17.11.2011

Utpekning av barnas representant/vararepresentant i plansaker 2011-2015

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret utpeker følgende fra formannskapets faste medlemmer til å ivareta barn og 
unges interesser i plansaker: 
Representant: ………………………………………………………………
Vara: ……………………………………………………………….

Ny setning i punkt 3.3.1 i reglement for godtgjørelse:
Barnas representant i plansaker gis en årlig godtgjørelse på kr. …………. 

Saksopplysninger
Plan- og bygningsloven slår fast at kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning 
for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Plansaker behandles i formannskapet og 
barnas representant/vararepresentant i plansaker har i foregående valgperiode (2007-2011) 
bestått av Hege Tajana Pedersen, med Margunn Strendo Andersen som vara.

Siden sist en valgte barnas repr. i plansaker, så er plan- og bygningsloven endret. § 3-3 har slik 
bestemmelse ”Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn 
og unges interesser i planleggingen”. I § 5.1 står det ” Kommunen har et særlig ansvar for å 
sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. 
Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for 
medvirkning på annen måte”.
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Vurdering
For å ivareta barn og unges interesser i plansaker, foreslås det å utpeke et medlem blant 
formannskapets faste medlemmer som for dette som spesialfelt. En bør i tillegg utpeke et 
varamedlem dersom forfall av fast medlem. Det forslås også at den som får dette som 
spesialfelt, får en økt årlig godtgjørelse. Reglementet for godtgjørelse tar sikte på å yte en 
rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter. 

Ved å utpeke noen blant de faste medlemmene i formannskapet, er det heller ikke nødvendig å 
tilpasse sakslista til møter slike en har gjort i forrige valgperiode, der plansaker har kommet 
først i møtene. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2010/1568-17

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 115/2011 10.11.2011
Kommunestyret 17.11.2011

Budsjettregulering

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger

Ansvar Tekst Beløp

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/4-7

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 116/2011 10.11.2011

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet blir gitt orienteringer. 

Vurdering
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