
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 17.11.2011
Tidspunkt: 10:00

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

Innstillinger i følgende saker ettersendes etter møte i formannskapet 10.11.11 og 
valgnemnda 15.11.11:
PS 97/2011 Budsjettregulering

PS 98/2011 Vedtektsendring pkt. 6.2 i Kontrollutvalgan IS's vedtekter
PS 105/2011 Søknad om fritak som meddommer til Indre Finnmark tingrett

PS 106/2011 Utpekning av barnas representant/vararepresentant i plansaker
PS 107/2011 Valg av eldreråd 2011-2015

PS 108/2011 Valg av representanter til rådet for funksjonshemmede 2011-2015
PS 109/2011 Valg av medlemmer til Næringsfondsstyret 2011-2015

PS 110/2011 Valg av lønnspolitisk utvalg 2011-2015
PS 111/2011 Valg av Politiråd 2011-2015

PS 112/2011 Valg av representanter til Øst-Finnmark Regionråd 2011-2015
PS 113/2011 Valg av representant og vararepresentanter til IKA FInnmark IKS for perioden 

2011-2015

PS 114/2011 Valg av representant og vararepresentant til Polmak og Tana kirkelig fellesråd 
2011-2015

PS 115/2011 Oppnevning av voksenkontakter til ungdomsrådet

09.11.2011

Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 88/2011 Godkjenning av innkalling
PS 89/2011 Godkjenning av saksliste

PS 90/2011 Godkjenning av protokoll fra 13.10.2011
PS 91/2011 Rullering av veiplanens handlingsplan 2011/1876

PS 92/2011 Alleknjarg vannverk - sammenkobling med 
Lismajæbvre vannverk

2011/1491

PS 93/2011 Hovedplan vannforsyning - revidert handlingsplan 2010/116
PS 94/2011 Kjøp av arealer i tilknytning til Torhop kai 2010/569

PS 95/2011 Fond og ubrukte lånemidler 2011/1267
PS 96/2011 Budsjettkontroll 2. tertial 2011 2011/1267

PS 97/2011 Budsjettregulering 2010/1568
PS 98/2011 Vedtektsendring pkt. 6.2 i Kontrollutvalgan IS's 

vedtekter
2011/2229

PS 99/2011 Rapport om økonomisk intern kontroll i Tana 
kommune

2011/2483

PS 100/2011 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern 2010/1858

PS 101/2011 Bidrag TV-aksjon 2011 / Tillegg til 
delegasjonsreglementet

2011/1792

PS 102/2011 Fritak som leder av Kontrollutvalget -Tove Julianne 
Utsi

2011/2180

PS 103/2011 Suppleringsvalg av mannlig meddommer nr. 17 til 
Indre Finnmark tingrett

2011/1569

PS 104/2011 Suppleringsvalg av kvinnelig meddommer nr. 18 til 
Indre Finnmark tingrett

2010/2072

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

2011/2402

PS 106/2011 Utpekning av barnas representant/vararepresentant i 
plansaker

2011/2252

PS 107/2011 Valg av eldreråd 2011-2015 2011/2284
PS 108/2011 Valg av representanter til rådet for funksjonshemmede 

2011-2015
2011/2281

PS 109/2011 Valg av medlemmer til Næringsfondsstyret 2011-2015 2011/2496

PS 110/2011 Valg av lønnspolitisk utvalg 2011-2015 2011/2498
PS 111/2011 Valg av Politiråd 2011-2015 2011/2499

PS 112/2011 Valg av representanter til Øst-Finnmark Regionråd 
2011-2015

2011/2497
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PS 113/2011 Valg av representant og vararepresentanter til IKA 
FInnmark IKS for perioden 2011-2015

2011/1951

PS 114/2011 Valg av representant og vararepresentant til Polmak 
og Tana kirkelig fellesråd 2011-2015

2011/2589

PS 115/2011 Oppnevning av voksenkontakter til ungdomsrådet 2010/135
PS 116/2011 Referatsaker/Orienteringer 2011/3

RS 19/2011 Melding om vedtak - Tana kontrollutvalgs sak 23/11 -
Rapport om eierskapskontroll i Tana arbeidsservice as

2010/2249

RS 20/2011 Kirkegårdsbefaring i Polmak og Tana sokn i Indre 
Finnmark prosti - Rapport

2011/2555

RS 21/2011 Brev til de nyvalgte politikerne 2011/2340
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Q10

Arkivsaksnr: 2011/1876-1

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 83/2011 25.08.2011
Kommunestyret 91/2011 17.11.2011

Rullering av veiplanens handlingsplan

Saksprotokoll saksnr. 83/2011  i Formannskapet - 25.08.2011 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak:

Bevilget beløp til veiplanen og veivedlikehold sees i sammenheng og brukes slik:

1. Sirma kr 400 000
2. Persenveien kr   95 000

Lahmveien kr   90 000
Tyttebærsletta kr   95 000

3. Båteng boligfelt kr 145 000
Sum kr 825 000

Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere bevilgningen mellom de enkelte veiene ved behov, 
dette gjelder også Masjokveien og Luftjokveien.

Når veiinvesteringer for 2012 planlegges skal følgende prioriteres:

1. Masjokdalen
2. Bibliotekveien
3. Internatveien
4. Seidaveien (utbedring av telehiv)
5. Vei til Flerbrukssenteret
6. Skilting av veier
7. Oppgradering av veilys

Einar Johansen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
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Rullering og prioritering av veiplan tas i et senere kommunestyre møte.

Votering

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Einar Johansen (SP) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bevilget beløp til veiplanen og veivedlikehold sees i sammenheng og brukes slik:

1. Sirma kr 400 000
2. Persenveien kr   95 000

Lahmveien kr   90 000
Tyttebærsletta kr   95 000

3. Båteng boligfelt kr 145 000
Sum kr 825 000

Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere bevilgningen mellom de enkelte veiene ved behov, 
dette gjelder også Masjokveien og Luftjokveien.

Når veiinvesteringer for 2012 planlegges skal følgende prioriteres:

1. Masjokdalen
2. Bibliotekveien
3. Internatveien
4. Seidaveien (utbedring av telehiv)
5. Vei til Flerbrukssenteret
6. Skilting av veier
7. Oppgradering av veilys

Rullering og prioritering av veiplan tas i et senere kommunestyre møte.

Rådmannens forslag til vedtak
Bevilget beløp til veiplanen og veivedlikehold sees i sammenheng og brukes slik:

4. Sirma kr 400 000
5. Persenveien kr   95 000

Lahmveien kr   90 000
Tyttebærsletta kr   95 000

6. Båteng boligfelt kr 145 000
Sum kr 825 000

Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere bevilgningen mellom de enkelte veiene ved behov, 
dette gjelder også Masjokveien og Luftjokveien.
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Når veiinvesteringer for 2012 planlegges skal følgende prioriteres:

8. Masjokdalen
9. Bibliotekveien
10. Internatveien
11. Seidaveien (utbedring av telehiv)
12. Vei til Flerbrukssenteret
13. Skilting av veier
14. Oppgradering av veilys

Saksopplysninger
Vegplanen som gjelder for perioden 2009-2012, ble vedtatt av kommunestyret i sak 6/2009, den 
12.2.2009 og følgende prioriteringsliste ble vedtatt:

1. Båteng 2009 (0,3 mill)
2. Masjokdalen 2009 (0,5 mill)
3. Nordre Luftjok 2009-2012 (1,5 mill)
4. Sirma 2010 (0,25 mill)
5. Høyholmen 2010 (0,6 mill samfinansiering med FeFO/fylkesmannen)
6. Persenveien 2012 (0,1 mill)
7. Lahmveien 2013 (0,1 mill)
8. Tyttebærsletta 2013 (0,1 mill)

Videre vedtok Fsk i sak 66/2009 den 21.9.2009:

Prioritering av veimidler til asfaltering:
1. Båtengveien kr 500 000
2. Nordre Luftjok (bakken ved Rv890) kr 167 000
3. Søndre Luftjokveien kr   63 000
4. Overflatebehandling Tanabru kr   70 000

I tillegg er det bevilget penger til snuplatå ved kommunal vei i Alleknjarg, utbedring av veien til 
Gargugecci og fortau langs Meieriveien. Disse tre prosjektene er gjennomført.

I driftsbudsjettet for 2011 er det bevilget følgende til veiformål:

Høyholmveien – grusing etc kr 100 000
Kaldbaknesveien - grusing etc kr 100 000
Veivedlikehold (inkl nedkjøring 
isveg nedkjøring Polmak vest) kr 200 000
Vedlikehold jordbruksveier kr 150 000

I investeringsbudsjettet for 2011 er det bevilget følgende:

Veiplanen kr 625 000
Luftjokdalveien – asfaltering kr 700 000
Masjokdalveien kr 700 000
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De bevilgninger som er øremerket (Høyholmveien, Kaldbakknes, Luftjokdalveien, 
Masjokdalveien) er gjennomført, eller vil bli gjennomført senest i september.

Vurdering
Rådmannen ser bevilgningen som er gitt til veiplanen og tilleggsbevilgningen til veivedlikehold 
i budsjettreguleringen i juni i sammenheng og har følgende forslag til prioritering.

1. Sirma kr 400 000
2. Persenveien kr   95 000

Lahmveien kr   90 000
Tyttebærsletta kr   95 000

3. Båteng boligfelt kr 145 000
Sum kr 825 000

Veier langt fra Tanabru er kostbare i drift, det er lang transportvei for grus og salt. Ved å 
asfaltere veiene i Sirma og Båteng vil de kommunale veiene i øvre Tana ha fast dekke, og de 
årlige kostnadene til grus, klorkalsium og høvling vil være borte i fremtiden. 
Ved å asfaltere de tre grusveiene i boligfeltet i Seida vil behovet for sommervedlikehold (grus, 
høvling og salting) reduseres betraktelig.

Når veiinvesteringer for 2012 planlegges skal følgende prioriteres:

1. Masjokdalen
2. Bibliotekveien
3. Internatveien
4. Seidaveien (utbedring av telehiv)
5. Vei til Flerbrukssenteret
6. Skilting av veier
7. Oppgradering av veilys

Status for veiene som står på gjeldende prioriteringsliste:

Båteng
Veien grøftet, gruset og asfaltert i 2009, veien tas ut av prioriteringslista.

Masjokdaveien:
Denne veien har egen øremerket bevilgning, det brukes ikke av potten avsatt til veiplanen. 
Grøftearbeid og delvis fjerning av asfalt på det dårligste partiet gjort i 2008.
I år har grøfting/dreneringsarbeid startet. Det skal legges noen nye stikkrenner, nytt bærelag og 
asfalt i 2011. Asfaltanbud innhentet, og det vil bli asfaltert innen 15. september. 
Årets bevilgning gjør at 890 lm vei blir grøftet/drenert og asfaltert. Grøftearbeid/drenering vil 
fortsette i egenregi utover høsten inntil bevilget beløp er nådd.
Rådmannen mener at veien må beholdes høyt oppe på prioriteringslisten slik at arbeidet på 
resterende strekning kan fortsette kommende år.

Luftjokdalveien (Nordre Luftjok):

Side 10



Veien har blitt utbedret over flere år som planlagt. Etter årets bevilgning vil veien ha fast dekke
med bredde 4 meter fra fylkesveien og helt opp til kryss vei til caravanklubben. Veien videre 
innover dalen har et lavt trafikkgrunnlag og kan inntil videre beholdes som grusvei.
Etter at årets planer er gjennomført tas veien ut av prioriteringslisten.

Sirma
Veien er adkomstvei til boligområde og videre til jordbruksvei. Den ble gruset og grøfterensket i 
2007. På grunn av støvplage og bratt bakke der grusen lett vaskes bort i regnvær, bør veien 
asfalteres. Lang transportvei for grus og veisalt gjør at vedlikeholdsarbeid er relativt kostbart i 
dette området. Rådmannen foreslår å bruke kr 400 000 av bevilget beløp for å asfaltere veien i 
år.
Under forutsetning av at rådmannens forslag til bruk av årets bevilgning, tas veien ut av 
prioriteringslisten.

Høyholmen
Veien ble tilført midler i årets driftsbudsjett. Veien er gruset, saltet og høvlet i år.
Veien tas ut av prioriteringslisten.

Persenveien
Grusvei som går forbi blant annet tannlegekontoret har støvproblemer som vil forsvinne med 
fast dekke. Rådmannen foreslår å bruke kr 95 000 av bevilget beløp for å asfaltere veien i år.
Veien tas deretter ut av prioriteringslisten.

Lahmveien
En del av veien er grusvei der det kun er utført ordinært vedlikeholdsarbeid. Rådmannen foreslår 
å bruke kr 90 000 av bevilget beløp for å asfaltere veien i år. Veien tas deretter ut av 
prioriteringslisten.

Tyttebærsletta
Grusvei der det kun er utført ordinært vedlikeholdsarbeid. Rådmannen foreslår å bruke kr 
95 000 av bevilget beløp for å asfaltere veien i år. Veien tas deretter ut av prioriteringslisten.

Ny tiltak som kan tas inn på prioriteringslista:

Bibliotekveien - adkomstveg til bibliotek og miljøbygget.
Grusdekket her krever mye vedlikehold, det blir lett hull/vanndammer og støvproblemer når det 
er tørt. Kostnadsberegning etter årets asfaltpris viser at asfaltering vil koste kr 130 000.
Asfaltering medfører lavere vedlikeholdskostnader de kommende årene.

Vei til Flerbrukssenteret/nye PU boliger
Grusvei inn det nye feltet som bør asfalteres. Veien får større belastning når de nye 
omsorgsboligene står ferdig i 2012. På grunn av anleggsarbeidet som pågår der i år, kan 
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asfaltarbeid gjennomføres tidligst i 2012. Asfaltering medfører lavere vedlikeholdskostnader de 
kommende årene.

Båteng boligfelt
Kommunal vei, lengde ca 300 meter. Den siste kommunale veien i øvre Tana som har behov for 
asfalt. Ved å asfaltere denne veien reduseres sommervedlikeholdet. Oppjustering og asfaltering 
er kostnadsberegnet til kr 150 000.

Nedkjøring til isvegen Polmak vest
Oppjustering og asfaltering er kostnadsberegnet til kr 90 000. Rådmannen mener at asfaltering 
av denne veien er unødvendig fordi veien kun er åpen så lenge isveien er åpen og at asfalten
defor ikke vil ha noen innvirkning på kjøreopplevelsen for de trafikkerende. Veien bør grøftes 
slik at overflate vann ikke skaper issvuller, og beholdes som grusveg. 

Internatveien
Adkomstvei til Seida skole. Asfaltering vil gi lavere driftskostnader og sannsynligvis mindre 
sand og støv inn i skolebygningen.

Seidaveien
Veien er asfaltert, men om vinteren er det flere telehiv som bør utbedres.

Skilting av veier
Kommunen arbeider med veinavn. Når navnene blir vedtatt vil det være behov for skilting og 
nummerering av veiene. Viktig for at utrykningskjøretøy lettere finner fram til riktig adresse.

Utskifting av lysarmatur eller innmat i armaturer – overgang til LED lys
Kommunen har ikke driftsavtale for systematisk vedlikehold av veilbelysningen. Pærer skiftes 
kun når de blir mørke. Det bør settes av midler til utskifting av armatur/innmat for å få 
belysning tilpasset dagen forhold. Investeringen medfører lavere driftskostnader (mindre 
energirbruk). Ifølge kommunestyrets vedtak i sak 87/2010 skal det vurderes å sette opp en plan 
for utskifting av gamle lysarmatur til LED belysning. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M12

Arkivsaksnr: 2011/1491-5

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 84/2011 25.08.2011
Kommunestyret 92/2011 17.11.2011

Alleknjarg vannverk - sammenkobling med Lismajævre vannverk

Vedlegg
1 Forprosjekt elvekryssing

Saksprotokoll saksnr. 84/2011 i Formannskapet - 25.08.2011 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette tiltak enten for å koble sammen ledningsnettene 
til Alleknjarg og Lismajævre vannverk med ledningstrase som krysser Tana elva, eller 
for å få godkjent Alleknjarg vannverk. 

2. Det bevilges kr 2 500 000 inkl mva til formålet.
3. Eventuell fremskynding av prosjekt LV4 og LV5 i hovedplan for vann innarbeides i 

investeringsbudsjettet for 2012.
4. Dersom alternativet med bygging av renseanlegg ved Allkenjarg vannverk velges må 

nytt kostnadsoverslag legges fram slik at bevilgningen kan justeres.
5. Investeringen dekkes ved låneopptak.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette tiltak enten for å koble sammen ledningsnettene 
til Alleknjarg og Lismajævre vannverk med ledningstrase som krysser Tana elva, eller 
for å få godkjent Alleknjarg vannverk. 
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2. Det bevilges kr 2 500 000 inkl mva til formålet.
3. Eventuell fremskynding av prosjekt LV4 og LV5 i hovedplan for vann innarbeides i 

investeringsbudsjettet for 2012.
4. Dersom alternativet med bygging av renseanlegg ved Allkenjarg vannverk velges må 

nytt kostnadsoverslag legges fram slik at bevilgningen kan justeres.
5. Investeringen dekkes ved låneopptak.

Rådmannens forslag til vedtak
6. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette tiltak enten for å koble sammen ledningsnettene 

til Alleknjarg og Lismajævre vannverk med ledningstrase som krysser Tana elva, eller 
for å få godkjent Alleknjarg vannverk. 

7. Det bevilges kr 2 500 000 inkl mva til formålet.
8. Eventuell fremskynding av prosjekt LV4 og LV5 i hovedplan for vann innarbeides i 

investeringsbudsjettet for 2012.
9. Dersom alternativet med bygging av renseanlegg ved Allkenjarg vannverk velges må 

nytt kostnadsoverslag legges fram slik at bevilgningen kan justeres.
10. Investeringen dekkes ved låneopptak.

Saksopplysninger
Alleknjarg vannverk som leverer vann til ca 44 husstander og ca 110 personer, og er derfor et 
godkjenningspliktig vannverk. Slike vannverk skal ha to uavhengige hygieniske barrierer.
Alleknjarg vannverk har kun en barriere som består av selvrensende trykksil med UV anlegg.

Tana kommune har tidligere fått pålegg om å søke om godkjenning innen 31.12.2010. For å få 
godkjenning må vannverket ha to hygieniske barrierer og kunne dokumentere stabil 
vannkvalitet. Etter pålegget ble gitt har kommunen foretatt grunnboring for å finne grunnvann 
med tilstrekkelig god kvalitet, uten å finne grunnvann i tilstrekkelig mengde.
Mattilsynet har utsatt fristen for å søke om godkjenning til 31.12.2011. De har også bedt om å 
bli hold orientert om prosessen videre.

Alle kilder som brukes til drikkevann skal beskyttes mot forurensning, dvs at området rundt må 
ha klausuleringsbestemmelser. Slike bestemmelser vil sette restriksjoner for bruk av området til 
ferdsel og rekreasjon.
Alleknjarg vannverk vil ikke få godkjent kilden som en hygienisk barriere, så for å få 
godkjenning på det bygges renseanlegg.

Vurdering
Vann til Alleknjarg vannverk er basert på en brønn i løsmasser. Brønnen mates med vann fra 
Álekjohka.
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Elver og bekker som råvannskilde har som regel varierende kvalitet, noe som bekreftes av 
analysene som er gjort av råvannet fra Alleknjarg vannverk. Hyppigheten av funn av koliforme 
bakterier er så stor at nåværende vannkilde ikke vil bli akseptert som en hygienisk barriere. 
Med den bruken av området som er i dag til utfart og rekreasjon, er det ikke mulig å lage 
klausuleringsbestemmelser som er effektive nok for å beskytte kilden slik at den kan ble 
godkjent som en hygienisk barriere. 
For å få godkjent dette vannverket må en lage en andre hygienisk barriere bestående av 
koaguleringsanlegg eller annet minirenseanlegg som oppfyller rensekravene. Selv om en 
etablerer renseanlegg stilles det krav til råvannskvaliteten og klausulering av kilden og 
nedslagsfeltet må iverksettes.

Det foregår et tidsmessig sammenfallende arbeid for å få Lismajævre vannverk godkjent. Her 
har Mattilsynet gitt kommunen 12 måneders frist med å dokumentere at råvannskvaliteten er så 
god hele året at vannet kan godkjennes som den første hygieniske barriere. Dersom vi lykkes 
med å håndheve eksisterende vernebestemmelse og begrense bruken av området rundt inntaket, 
er håpet å kunne få godkjent Lismajævre vannverk fra høsten 2012. Alternativet til å få vannet 
godkjent som en hygienisk barriere er å bygge renseanlegg.

Det kan være både kostnads- og driftsmessige fordeler med å knyte sammen ledningsnettene til 
Alleknjarg og Lismajævre vannverk. Antall vannverk reduseres og leveringssikkerheten til 
Alleknjarg forbedres og kostnaden for vannverksdrift holdes nede.
Som følge av at nettene knyttes sammen vil kommunen enten slippe unna bygging av 
renseanlegg, eller at det kun må bygges et anlegg ved Lismajæavre vannverk.

På bakgrunn av dette er det utarbeidet et forprosjekt for å vurdere om det er mulig å krysse
Tanaelva ved No Dig metod. Forprosjektet vedlegges saken.
Krysningsstedet er valgt ut fra det stedet hvor ledningsnettet til Lismajævre vannverk har 
tilstrekelig dimensjon for å forsyne abonnentene i Alleknjarg. Rambøll har vurdert tre 
alternative måter å krysse elva på, styreboring, horisontal boring og graving under vann.
Styreboring har lavest kostnad. Før graving under vann eventuelt vurderes nærmere må en 
avklare om det i det hele tatt vil bli gitt tillatelse til slikt inngrep.

Rambøll anbefaler følgende videre framdrift:
- Sjekk om det er mulig å redusere lengde på traseen under Tanaelva
- Utfør lett seismiske undersøkelser i planlagt krysningstrase, eventuelt i alternativ trase.
- Kartlegg profildybden ned til elvebunnen. Kan gjøres sammen med en seismisk 

undersøkelse.

Ut fra resultatene fra den seismiske undersøkelsen må en vurdere om styreboring skal velges, 
Alternativer løsninger er graving under vann eller tiltak ved Alleknjarg vannverk (renseanlegg).

Når en ser etter alternativt krysningssted vil kryssing via Polmakholmen bli vurdert. Lengden 
for styrt boring blir i så fall kraftig redusert og løsningen vil åpne for fremtidig mulighet for 
også å tilknytte ledningsnettet til Polmak øst vannverk. For å få dette til må prosjekt LV5 i 
hovedplanen justeres tidsmessig slik at vi har rør av rett dimensjon helt fram til 
krysningspunktet på vestsiden av elva. Dersom denne løsningen lar seg løse teknisk vil en om 
noen år ha redusert antall kommunale godkjenningspliktige vannverk.
Dersom detaljprosjekteringen viser at det er behov for trykkøkningsstasjon vil prosjekt LV4 i 
hovedplanen også måtte bli fremskyndet. 
Fremskynding av LV4 og LV5 vil eventuelt bli tatt inn i investeringsbudsjettet for 2012.
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Før prosjektet med kryssing av Tanaelva iverksettes vil det måtte foregå en prosess for å 
informere og få alle formelle tillatelser på plass (NVE, Fylkesmannen, forvaltingsstyret for 
Tanaelva).

Uavhengig av løsning som til slutt velges er det et faktum at vi har fått en frist fra Mattilsynet 
for å søke om godkjenning. For å kunne søke om godkjenning må det iverksettes investeringer, 
enten ved Alleknjarg vannverk eller for å knytte ledningsnettene sammen ved å krysse elva.

Rådmannen anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak:
- Rådmannen gis fullmakt til å iverksette tiltak enten for å koble sammen ledningsnettene 

til Alleknjarg og Lismajævre vannverk med ledningstrase som krysser Tana elva, eller 
for å få godkjent Alleknjarg vannverk. Det bevilges kr 2 500 000 til formålet.

- Eventuell fremskynding av prosjekt LV4 og LV5 i hovedplan for vann innarbeides i 
investeringsbudsjettet for 2012.

- Dersom alternativet med bygging av renseanlegg ved Allkenjarg vannverk velges må 
nytt kostnadsoverslag legges fram slik at bevilgningen kan justeres.

- Investeringen dekkes ved låneopptak.
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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 93/2011 17.11.2011

Hovedplan vannforsyning - revidert handlingsplan

Vedlegg
1 Utbygningsplan og økonomi 2012-

2017

Saksprotokoll saksnr. 101/2011 i Formannskapet - 27.10.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

1. Handlingsplanen i vedlagte Utbygningsplan og økonomi 2012-2017 vedtas.
2. Prosjektene innarbeides i kommende budsjett og økonomiplan.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Handlingsplanen i vedlagte Utbygningsplan og økonomi 2012-2017 vedtas.
2. Prosjektene innarbeides i kommende budsjett og økonomiplan.
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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.

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 
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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
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. 
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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
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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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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Hovedplan for vann 2010-2017       TANA KOMMUNE                 

 

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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Hovedplan for vann 2010-2017       TANA KOMMUNE                 

 

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: P23

Arkivsaksnr: 2010/569-22

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Havneutvalget 29/2011 12.10.2011
Kommunestyret 94/2011 17.11.2011

Kjøp av arealer i tilknytning til Torhop kai

Saksprotokoll saksnr 29/2011  i Havneutvalget - 12.10.2011 

Behandling
Einar Johansen orienterte om møter mellom havneutvalgets leder og avdelingsleder BA`s møter 
med eierne av eiendom 20/3 i Torhop. Bakgrunnen for møtet er at havneutvalget ønsker å 
erverve større områder ved kaia i Torhop for å sikre arealer til fremtidig havnerelatert 
virksomhet.
Etter møtet som ble holdt den 12. oktober har eierne av eiendom 20/3 i Torhop gitt kommunen 
et tilbud om å kjøpe en parsell av eiendommen. Salgssum er kr 50 000 for et areal som er om lag 
1 mål.

Einar Johansen foreslo:
Havneutvalget innstiller ovenfor kommunestyret å kjøpe den tilbudte parsellen av eiendom 20/3 
i Torhop for kr 50 000,-.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt som havneutvalgets innstilling ovenfor kommunestyret.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Havneutvalget innstiller ovenfor kommunestyret å kjøpe den tilbudte parsellen av eiendom 20/3 
i Torhop for kr 50 000,-.
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Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Tana kommune har bygget opp deler av trekaia i Torhop, oppbygging av resterende del vil bli 
tatt senere. 
Ny flytebrygge med atten båtplasser er lagt ut.
Videre planlegges det å etablere et servicebygg for fiskerne ved kaia.

Den sjørettede aktiviteten medfører behov for større areal på land til parkering og næringsdrift. 
De arealene kommunen besitter er begrensede og det er derfor behov for å erverve mer av 
tilstøtende areal. 
Havneutvalgets leder og rådmannen har vært i møte med grunneier Åge Børresen med flere om 
kjøp av arealer i tilknytning til Torhop kai. Grunneierne har signalisert villighet til å selge og i 
forkant av havneutvalgets møte den 12.10.2011 tas det sikte på å ha et avsluttende møte med 
disse.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 212

Arkivsaksnr: 2011/1267-2

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 89/2011 25.08.2011
Kommunestyret 95/2011 17.11.2011

Fond og ubrukte lånemidler

Saksprotokoll saksnr. 89/2011 i Formannskapet - 25.08.2011 

Behandling

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak:

Kr  274 080,54 inntektsføres drift på ansvar 9060 interne finansierings-transaksjoner. 
Kr  348 990,17 inntektsføres investering på ansvar 9060 interne finansierings-transaksjoner. 
Kr 4 851 022,33 av ubrukte lånemidler brukes til å dekke opp deler av overforbruk investeringer 
2011. (jfr. Sak om regnskap 2010)

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kr  274 080,54 inntektsføres drift på ansvar 9060 interne finansierings-transaksjoner. 
Kr  348 990,17 inntektsføres investering på ansvar 9060 interne finansierings-transaksjoner. 
Kr 4 851 022,33 av ubrukte lånemidler brukes til å dekke opp deler av overforbruk investeringer 
2011. (jfr. Sak om regnskap 2010)
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Rådmannens forslag til vedtak
Kr  274 080 inntektsføres drift på ansvar 9060 interne finansierings-transaksjoner. Av dette blir 
89 009 overført til investeringsregnskapet for bruk til ombygging Sirma skole
Kr  248 990 brukes til å finansiere ombygging Sirma skole som vedtatt i Kst 68/2011. 
Kr 4 851 022 av ubrukte lånemidler brukes til å dekke opp deler av overforbruk investeringer 
2011. (jfr. Sak om regnskap 2010)

Saksopplysninger
Tana kommune har en rekke fond og ubrukte lånemidler stående i balansen. Noe av dette er 
gamle avsetninger til prosjekter som er gjennomført slik at midlene kan omdisponeres til andre 
formål.
Vi har 3 ulike klasser fond. Bundne driftsfond, bundne investeringsfond og disposisjonsfond. 
Bundne driftsfond er tilskudd gitt til enkeltprosjekter og bundet av tilskuddsgiver. Dette er 
midler som ikke kan omdisponeres til andre formål. I noen tilfeller hender det at prosjekter 
gjennomføres som planlagt men en glemmer å føre mot fondet. I slike tilfeller kan fondet 
frigjøres til kommunens frie midler. 
Tana kommune hadde 1. januar i år 9 381 827 i bundne fond. Vi har hatt en gjennomgang av 
alle fond og kommet fram til at følgende fond er avsluttede prosjekter og midlene kan overføres 
til kommunens frie midler:
25199150 Prostitusjon – kvinnevold 10 494,22
25199183 Arbeids- og miljøutvalg 81 784,32
25199800 Interreg 48 000,00
25199900 Klp- egenkapitalinnskudd 133 802,00

274 080,54

Bundne investeringsfond skal også være tilskudd til enkeltprosjekter som føres i investerings-
regnskapet. I tillegg står ekstraordinært innfridd forvaltningslån og innfridd forvaltningslån. 
Dette kan kun brukes til nedbetaling av lån. Kommunen har i en årrekke brukt feil klassifisering 
på fond ført som bundne inv.fond. Vi har ført prosjekter som kommunestyret har avsatt midler 
til her. Disse skulle vært ført under disposisjonsfond. I de tilfeller som slike prosjekter ikke er 
gjennomført, kan disse midlene frigjøres til kommunens frie midler til bruk i 
investeringsregnskapet. 
Tana kommune hadde pr 1. januar 2011 3 610 828 på bundne investeringsfond. Vi har hatt en 
gjennomgang av alle fond. Vi har ikke tatt hensyn til vedtak gjort i 2011 og har kommet fram til 
at følgende fond er avsluttede prosjekter og midlene kan overføres til kommunens frie midler for 
bruk i investeringsregnskapet:
25599800 Vei og trafikksikkerhet 2 400,00
25599803 Skipagurra vannverk 246 590,17

248 990,17

Disposisjonsfond er fond som kommunestyret disponerer. Vi skiller ut på egne fond de 
disposisjoner kommunestyret gjør slik at det skal være lettere å holde orden på hva som er 
disponert. 

Side 52



Tana kommune hadde pr 1. januar 2011 nær 7 mill på disposisjonsfond. Av dette var 1,9 mill 
selve disposisjonsfondet. Kommunesturet har vedtatt at fondet som heter premieavvik pensjoner 
på 3,7 mill skal legges til disposisjonsfondet. Det er også gjort et vedtak om avsetning til 
kunstgressbane med 1. mill. I budsjettet er det i 2011 gjort vedtak om bruk av 3,9 mill av 
disposisjonsfondet. 1,6 av dette er ført. Det vil si at det står igjen på disposisjonsfondet i dag kr 
2,9 mill. 
Andre disposisjonsfond er midler kommunestyret har avsatt til spesielle prosjekter. Her er verdt 
å merke seg at primærnæringsfondet står med et overforbruk på 800 tusen. Dette skyldes at 
kommunestyret har gjort vedtak om avsetninger som ikke er fanget opp av administrasjonen og 
dermed ikke er gjennomført. 

Ubrukte lånemidler: Tana kommune har praktisert opptak av lån etter kommunestyrets vedtak.  
Denne praksisen har medført at det står en del lånemidler på memoriakontoer i balansen. Disse 
tilhører prosjekter som ikke er igangsatt og prosjekter som er fullført til lavere kost enn antatt.  
Tana kommune har pr 1/1-11 kr 17 741 116 i ubrukte lånemidler. Av dette er 5 880 000 lån til 
videre utlån. Vi har gått gjennom hele listen og plukket ut prosjekter som er avsluttet. 
29100101 Arbeidsmiljøtiltak i austertana barnehag 25 319,23
29100102 Elveforebygging holmesund 143 000,00
29100103 Orgel tana kirke 25 000,00
29100104 Torhop vannverk 120 000,00
29100106 Skipagurra vannverk 521 271,00
29100107 Østre seida vannverk 576 876,78
29100109 Austertana barnehage 29 502,00
29100111 Vestertana internat 14 410,40
29100114 Vei ved sameskolen 6 221,62
29100115 Vei ved normaskin 108 376,46
29100116 Biler 10 681,00
29100129 Boftsa skole, nytt tak 133 109,25
29100130 Seida skole, dørautomatikk 100 000,00
29100133 Austertana oppvekstsenter 43 254,41
29100134 Seida skole renovering 350 000,00
29100136 Polmak Øst, vannverk 57 655,79
29100137 Skipagurra vannverk 325 387,40
29100141 Utstyr til treningsstudio 88 161,00
29100142 Kopimaskin Seida skole 50 000,00
29100144 Rådhuset, renovering 225 435,53
29100145 Seida skole, energi automatikk 22 228,89
29100147 Austertana eldresenter, strakstiltak 104 096,95
29100151 Veger og gater 709 537,62
29100152 Ekstra til vegplan 300 000,00
29100153 NAV kontor 656 497,00
29100169 Gravemaskin 105 000,00

4 851 022,33

Vurdering

Det kan frigjøres kr 274 080,54 til drift. Dette inntektsføres ansvar 9060 interne finansierings-
transaksjoner. 
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Det kan frigjøres kr 248 990,17 til investering. I kst 68/2011 ble 338 000 av ubrukte lånemidler 
disponert til Sirma skole. Samtidig ble punktet om disponering av ubrukte lånemidler til 
regnskap 2010 vedtatt. Vi må derfor gjøre om på formannskapets vedtak om å overføre disse 
248 990,17 til 9060. 
Det kan omdisponeres 4 851 022,33 av ubrukte lånemidler. Dette brukes til å dekke opp 
overforbruk investeringer 2011. Av dette ble 338 000 disponert i kst 68/2011, Sirma skole. 
Det må avsettes midler til primærnærinsfondet. 
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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 96/2011 17.11.2011

Budsjettkontroll 2. tertial 2011

Saksprotokoll saksnr. 102/2011 i Formannskapet - 27.10.2011 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 107/2011 i dagens møte.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Rapporten tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Rapporten tas til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak
Rapporten tas til orientering

Side 55



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
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
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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: 2010/1568-17

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet
Kommunestyret 97/2011 17.11.2011

Budsjettregulering

Rådmannens forslag til vedtak

Årsbudsjettet for 2011 reguleres med følgende beløp:

Ansvar.
prosjekt

Formål Brutto 
utgifter
(+ økt utgift)

Brutto
Inntekter (-
økt inntekt)

Netto-utgift
(+ økt utgift)

1000 Politisk virksomhet +480 000 + 480 000
1270 Digital kino + 80 000 + 80 000
2100 Grunnskole, SFO, fellestiltak + 208 000 + 208 000
2140 Deanu sameskuvla + 163 000 + 163 000
2440 Private barnehager + 240 000 + 240 000
2460 Tana bru barnehage + 184 000 + 184 000

4020 Sone-2 Polmak + 770 000 -370 000 + 400 000
6040.642 Vannområde + 150 000 -150 000 0
6100.626 Digital kino - 80 000 - 80 000
7030 Helse og sosialbygg + 400 000 + 400 000
9050 Oppreisningsordning for tidligere 

barnehjemsbarn (3. runde)
+ 150 000 + 150 000

SUM +2 745 000 -520 000 +2 225 000

Finansiering
1280 Premieavvik pensjoner - 2 225 000 - 2 225 000
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SAKSOPPLYSNINGER

I kommuneloven § 45 om årsbudsjettet heter det i nr 2 at ”Kommunestyret og fylkestinget vedtar 
selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 
formannskapet eller fylkesutvalget.”

I kommunelovens § 47 fremgår det:

2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som
årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi 
melding til kommunestyret eller fylkestinget. 

3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige 
endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan 
bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. 

Politiske vedtak som medfører behov for regulering av budsjettet

Forrige budsjettregulering var i juni 2011. Andre tilleggsbevilgninger inneværende år er 
finansiert. Nye vedtatte tiltak er lagt inn i forslag til budsjett/økonomiplan 2012-2015.

Innmeldt behov for budsjettregulering

1000 Politisk virksomhet
Sektoren ligger an til en budsjettoverskridelse på 460.000 til 480.000. 1010 Eldrerådet og 1030 
Valg og partistøtte har noe underforbruk i forhold til periodisert budsjett pr. september med hhv. 
– 76.000 og – 136.000. 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg og 1020 Kontroll 
og revisjon har merforbruk i forhold til periodisert budsjett på hhv. 447.000 og 136.000 pr. 
september.

En del av overskridelsene skyldes økt aktivitetsnivå i forhold til årsbudsjettet og noe kan 
forklares med endringen i at økning i godtgjørelse regnes fra 1. mai året før budsjettåret, jfr. 
siste budsjettvedtak vedrørende godtgjørelse til ordfører. 

2100 Grunnskole, SFO, felles
Igangsettelse av lovpålagt spesialundervisning ved Tana Montesorriskole. Merutgift på kr 
110.000,-. Økte skoleskyssutgifter Tana Montesorriskole med kr 98.000,-.

2140 Deanu sameskuvla
Reduksjon refusjon i språklige særtiltak, kr 163.000,-

2440 og 2460
Igangsetting av lovforpliktet tiltak overfor enkeltbarn i barnehage.
2440 Private barnehager + kr 240.000,-
2460 Tana bru barnehage + kr 184.000,-

4020 Sone-2 Polmak
Sone 2 Polmak har innmeldt et reguleringsbehov på kr 400.000 til 450.000,-. Overforbruket i 
forhold til budsjettet skyldes

høyt fravær i avdelingen i sykepleiergruppe , utløser mye overtid/vikarkostnader
- jan sep overforbruk i overtid kr 120 000,-
- utbetalt vikarlønn fravær: kr 444 000,- ( her beregnet med sykelønnsrefusjon ) 
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- kjøp fra staten (kjøkkentjenester) overforbruk kr 110 000,-

   Sonen har også fått noe mer refusjonsinntekter enn budsjettert som følge av høyere 
vederlagstrekk/overbooking i en periode. Dette utgjør kr 373.000. Dette er ikke varig, hele 
september måned var det 4 ledige plasser og per 1. nov en ledig plass. 

Fraværssituasjon blant sykepleierne har ikke endret seg og det forventes merutgifter i oktober –
desember i vikarlønn og overtid.

6100.626 Digital kino
Flytting av prosjekt 626 Digital kino fra ansvar 6100 til ansvar 1270. Budsjettreguleres med 
netto på kr 80.000,-.

6040.642 Vannområde 
Kommunen har inngått avtale med Finnmark fylkeskommune om prosjektledelse for 
utarbeidelse av forvaltningsplan for vannområde Finnmark. Kostnadene finansieres i sin helhet 
av fylkeskommunen og utløper i august 2012. Det er ansatt en vikar i miljørådgivning i denne 
perioden.

7030 Helse- og sosialbygg
Kostnadene til lokale har vært fordelt på mange virksomheter som alle har hatt relativt betydelig 
overskridelse på aktuell post. Når så ansvaret blir overført bygg- og anlegg og så slår sammen 
kostnadene så blir overforbruket til lokalene mer synlig. 

9050 Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn
2. runde som var på 2 mill utgjorde kr 121 718 for oss, tilsvarende 6,1 %. Det betyr at 3. runde 
på 2,4 mill vil utgjøre omtrent 150 000 for oss. Dersom maksbeløpet på 4,9 mill blir gjeldende, 
vil det utgjøre 300 000.

180 Premieavvik pensjoner
Oslo, den 02.09.2011

Beregning år 2011

Sammendrag av årets beregning:

Netto pensjonskostnad 10 840 832
Sum amortisert premieavvik 2 040 669
Administrasjonskostnad 802 814
Samlet kostnad 13 684 314

Innbet. premie/tilskudd inkl. adm.kost. 17 741 181

Innbetalt til Pensjonskontoret og Overføringsavtalen 39 473

Årets premieavvik 6 097 535

Budsjettert premieavvik 2 500 000,-

Besparelse 3 597 535
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Vurdering
Ved budsjettreguleringen i juni ble mesteparten av behovet dekket inn gjennom økt utbytte fra 
Varanger Kraft, bortfall av utgifter til rettsak om dispensasjonspraksis og nedjustering av 
renteutgiftene for 2011. Andre tilleggsbevilgninger og nye tiltak er finansiert gjennom bruk av 
ubrukte lånemidler og bruk av disposisjonsfondet.

I årets budsjett har kommunene allerede lagt seg inn på minimumsavdrag med budsjettert avdrag 
på 8,4 millioner kroner, slik at dette handlingsrommet er oppbrukt. En stor del av 
reguleringsbehovet kan ikke gjennomføres innenfor virksomhetenes budsjett uten at det får 
konsekvenser for disse tjenestene. En del av behovet er knyttet til lovpålagte tjenester (skole, 
helse). Noe kan hentes via drift og evt. bruk av ubundne fond for eksempel avsetninger til 
bygdesekretær. 

Prognosen fra Vital omkring pensjonskostnader for 2011 tilsier et avvik på ca 6,1 millioner 
mellom innbetalte premier til pensjon og stipulert kostnader. Det er budsjettert med en avvik på 
2,5 millioner. Det er mulig å saldere budsjettreguleringsbehovet med differansen mellom 
budsjettert avvik og regnskapsprognose.

Mulig inndekning

Ansvar
Balanse 
(fond)

Formål Saldo 
31.12.2010

Bruk 2011 Saldo 
1.11.2011

25699600 Bygdesekretærer (kst-4/2010) -258 650 -258 650

Drift: Budsjett Regnskap Avvik
147060.9050 Ordførers disposisjon -200 000 17 500 -182 500
109060.1820 Premieavvik pensjoner prognose pr. 

2/9-2011
-2 500 000 - 6 097 000 - 3 597 000
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216

Arkivsaksnr: 2011/2229-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 112/2011 10.11.2011
Kommunestyret 98/2011 17.11.2011

Vedtektsendring 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.

Side 64



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
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1 1NNLEDNING

1.1 13a1(grunn
I henhold til forskrift om revisjon § 3 skal revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den

økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Kravene til revisors

rapportering til kontrollutvalg går fram av forskrift om revisjon §4. Her fremgår at revisor blant annet

skal rapportere feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontroll. Revisor skal

skriftlig påpeke forholdet overfor kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Brev med

påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende.

Det er rådmannen som skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll i henhold til

kommunelovens § 23 2ndre ledd. Ledelsen i en organisasjon vil alltid ha ansvar for å etablere

tilfredsstillende internkontroll. Lovbestemmelsen tydeliggjør imidlertid rådmannens plikt til å

etablere og følge opp internkontrollen.

Med bakgrunn i at kommunenes omdømme er blitt svekket de siste årene etter at det er blitt

avdekket en rekke tilfeller av misligheter, korrupsjon og myndighetsmisbruk har kommunal- og

regionaldepartementet (KRD) satt i verk et arbeid med tanke på å styrke kommunenes egenkontroll,

altså rådmannens internkontroll. På denne bakgrunn opprettet KRD en arbeidsgruppe som fikk som

mandat å vurdere og forslå tiltak med tanke på å styrke egenkontroIlen i kommunene og

fylkeskommunene. Utvalgets arbeid ble lagt fram i rapport om "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll

kommunane". Av de 85 anbefalingene rettet 27 seg mot styrking av i intern kontroll i kommunene.

Finnmark kommunerevisjon foretok en nyorientering i forbindelse med oppgaven å rapportere om

intern kontroll til kontrollutvalget i 2010, formålet var å forbedre rapporteringen om internkontroll

rettet mot kontrollutvalget.

Vårt utgangspunkt for denne gjennomgangen er international standards of auditing (ISA) 315:

Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av

enheten og dens omgivelser

Av pkt 5 går det fram:

Revisor skal utføre risikovurderingshandlinger for å danne grunnlag for å identifisere og anslå

risikoer for vesentlig feilinformasjon på regnskops- og påstandsnivå.
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Risikovurderingshandlinger alene gir imidiertid ikke tilstrekkelig og hensiktsmessig

revisjonsbevis til å danne grunnlaget for revisjonsberetningen.

Vårt arbeid er foretatt gjennom dokumentanalyse av kommunens etikkreglement og andre relevante

dokumenter. Vi har også gjennomført intervjuer av rådmannen og andre sentrale medarbeidere ved

okonomiavdelingen, tidligere observasjoner er lagt til grunn for formulering av vår egen empiri.

Rådmannen har fått anledning til å kommentere innholdet i rapporten, og der det er aktuelt

foreligger rådmannens kommentarer i sin helhet.

2 ORGANISASIONENS MÅLSETTINGER

Kommuneorganisasjonenes målsettinger går fram av kommunelovens (KL) § 1.

Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og

fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og

fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte

på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning

som bygger på en høy etisk standard.

Kommunens kompetanse er etter langvarig og sikker praksis negativt avgrenset. Kommunen kan ut

fra sitt kompetansegrunnlag fritt ta på seg de oppgaver den ønsker, men innenfor de til enhver tid

gjeldende rettslige rammer. I tillegg kommer de oppgaver som kommunene er pålagt å utføre.

Kommunenes lovpålagte oppgaver er innenfor undervisning, helse og omsorg, samferdsel rn.v. og det

er kommunens oppgave å yte innbyggerne tjenester innenfor nasjonalt vedtatte standarder. Enhver

kommune må imidiertid yte sine tjenester overfor publikum innenfor kostnadseffektive rammer.

Kommunens årsbudsjett og økonomiplan viser hvilke målsetninger kommunen har for inneværende

periode i tillegg til at de forteller om hvordan rådmannen ser utfordringene som kommunene står

ovenfor. For øvrig kommer hvordan kommunen ønsker å fremstå utad, dette kan vises i kommunens

ønske om å fremstå som en fremtidsrettet organisasjon som er i stadig utvikling for å håndtere de

utfordringer som måtte komme.
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3 ADMINISTRASIONSSJEFENS INTERN KONTROLL

Kommunens administrative leder har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et

tilfredsstillende internkontrollsystem (jfr KL § 23.2). intern kontroll er de systerner og rutiner som

administrasjonssjefen etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse.

Intern kontrollen skal også sikre at kommunen er gjenstand for betryggende kontroll.

Med internkontroll menes følgende:

Internkontroll et formalisert kontrollsystem der kontronaktiviteter uttoi mes,

gjonnonitøres og følges opp ined basis i vorderingei av risiko I or stylIngssvikt, bit og  t nanpler

virksornhetens arheidspro5 ess,1

Kommuneloven stiller krav om at det skal etableres et tilfredsstillende system for internkontroll,

loven sier imidlertid ikke noe om hvordan intern kontrollen skal utformes eller organiseres. Vi har

vår definisjon og forståelse av internkontroll tatt utgangspunkt i et rammeverk for internkontroll kalt

COSO, som er det mest utbredte rammeverk for vurdering og utvikling av Intern kontroll.

COSO-ramrneverket sammensatt av tre målsettinger og fem komponenter. De tre målsettingene er

knyttet til kontroll over ulike arbeldsprosesser i virksornheten, og definerer internkontrollens

virkeområde(r). De tre kontrollmålsettingene er målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig

regnskapsrapportering og overholdelse av lover og regler. De fem komponentene kontrollmiljø,

risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og ledelsesmessig oppfølging

og overvåking. Komponentene representerer rammeverkets arbeidsmetodikk — hva som bør

vektlegges og hvordan man kan gå fram for å sikre god internkontroll over  arbeidsprosessene.

Komponentene er gjensidig avhengige og likeverdige I arbeidet med å utforme og gjennomføre

internkontrollen.

KONTROLIIMILJØ

Av ISA 315 pkt. 14 går det fram at revisor skal opparbeide seg en forståelse av kontrollmiljøet. Ved

opparbeidelse av denne forståelsen skal revisor vurdere hvorvidt ledelsen har utformet og

opprettholdt en kultur som fremmer ærlighet og etisk adferd. Kontrollmiljøet som setter tonen i

organisasjonen og påvirker de ansattes kontrollbevissthet, omfatter blant annet holdningene,

bevisstheten og handlingene til de som har overordnet ansvar for styring og kontroll.
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4.1 Etishe retningslinjur

4.1.1 Etiske retningslinier

Tana kommune har etiske retningslinjer for ansatte som er tilgjengelig på internett. Disse var

ledelsen klar på at finnes og hvor, mens vi er usikker på hvor godt kjent retningslinjene  er

ned i organisasjonen. Når og hvordan retningslinjene er behandlet og vedtatt kommer ikke

fram av dokumentet.

4.1.2 Ettedevelse av etiske letningslinjer

1 følge ledelsen er åpenhet det viktigste virkemiddelet for å fremme en kultur av ærlighet og

etisk atferd. Økonomiavdelingen virker som en åpen organisasjon og dette har medført at

"takhøyden" i avdelingen er høy, der det er mulig å diskutere alle aspekter som vedrører

jobben. Det er enighet i organisasjonen om at det ikke er aksept for brudd på de etiske

retningslinjene eller de vedtatte normene. Det blir fra ledelsens side fremhevet at man

ønsker å fremstå som ærlige og ha gode etiske holdninger, og at de ansatte skal slippe å bli

utsatt for utilbørlig press og måtte gå på akkord med seg selv. Det er ikke kjent

organisasjonen om slikt har forekommet, og det blir påpekt at på bakgrunn av åpenheten

ville det vært kjent hvis så hadde skjedd.

4.1.3 Sanksioner ved twudd pa etiske reiningslinpa

Det har forekommet brudd på etiske retningslinjer. Ledeisen viser til noen konkrete tilfeller,

og sier at reaksjonsformen gjenspeiler alvorligheten i regelbruddet. Det har vært oppsigelser

slike saker, noe som også er kjent nedover i organisasjonen. Det poengteres også fra

ledelsen side at man i utgangspunktet ikke ønsker å straffe hardest mulig, men finne de

løsninger som er mest hensiktsmessig som for eksempel omplassering og fratatt ansvar.

I .c  

• ' f h ‹1 ur, t'gli.s

utgangspunktet ønsker man alltid å følge de lover og regler som gjelder. Det er også en

målsetning og ønske fra ledelsen side at man opptrer korrekt framfor "smart", da med tanke

på at økonomiske hensyn ikke skal overskygge lover og regler. Det som kan være et problem

er at administrasjonen til tider føler at blir utsatt for press fra ulike hold, der de ønskede

løsningene ikke alltid er i tråd med gjeldende reglement og planverk.
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I enkeite saker vedrørende offentlig anskaffelse har det blitt stilt spørsmål i kommunestyret

om man har fulgt gjeldende lover og forskrifter. Her har ledelsen imøtekommet kritikken og

innrømmet at disse ikke alltid har blitt fulgt.

4.2.2 Sanksjoner ved bradd lover og regler

Det er ikke avdekket brudd på lover og regler som har ført til sanksjoner, hverken mot

kommunen som organisasjon eller enkelt ansatte.

4.3 Økonomiawlehngen

4.3.1 Organisering og kompetanse

Økonomiavdelingen er i følge kommunens hjemmeside organisert med 7 årsverk fordelt på 8

personer. Etter endt samarbeid med Nesseby kommune ble lønnsavdelingen flyttet fra

personal til økonomi. Organiseringen er etter ledelsens mening god, og ivaretar de fleste

oppgavene på en god måte. Innføringen av ERV har ført til noen problemer, og da spesielt på

lønnsområdet. Det blir pekt på at innføringen av ERV har ført til en ekstraordinær situasjon,

og mener at organiseringen av hele avdelingen må gjennomgås når situasjonen har

normalisert seg og man har fått bedre oversikt over oppgavene og hvordan de bør løses.

Kompetansen til de ansatte har vært bra. De har vært lenge i organisasjonen og har hatt god

kjennskap til rutinene. Ved overgang til nytt økonomisystem kan det virke som om det har

vært en del problemer med å tilpasse seg dette. Her er det lønnsavdelingen som har hatt de

største problemene. Det virker som om arbeidspresset har vært stort, slik at det har vært

vanskelig å få den nødvendige oppdateringen på systemet.

IfESPr` it  ,f;  VtiSL V£›1

Det er ingenting å utsette på de ansattes holdning med tanke på integritet og etiske verdier.

Det blir fra ledelsens side forsøkt på holdningsskapende tiltak, der en åpen organisasjon blir

vektlagt. Innenfor avdelingen er det mulig å si fra hvis det er noe som bør sies fra om.

Revisjonen har også opplevd å få spørsmål fra ansatte om hvordan man bør forholde seg i

enkelte saker. Dette viser at de er opptatt av å opptre korrekt og dermed ha sin integritet

behold.

Når det gjelder interessekonflikter i avdelingen, blir det både fra ledelsen og ansattes side

pekt på at dette kan forekomme når det gjelder om hvordan oppgaver skal løses og hvor

ressurser skal brukes. I følge ledelsen ligger det i enhvers natur å ønske best mulig
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rammevilkår for å kunne gjøre en god jobb. lnteressekonflikter ut over dette blir ikke nevnt,

og er heller ikke avdekket.

4.3.3 itvgliskapsrutiner

Rutinene for arbeidsdelingen innen økonomiavdelingen virker tilfredsstillende. Vi har ingen

erfaringer med at enkelt ansatte har flere roller som vil være uheldige sett i perspektiv for

mulige misligheter. Det som kan være en mangel er fravær av skriftlige rutinebeskrivelser.

Dette har vært et forsømt område, der oppgavene har blitt løst ut fra tidligere erfaringer

uten at disse har blitt nedfelt skriftlig. Dette gjelder også stillingsbeskrivelsen til den enkelte

avdelingen.

Når det gjelder avslutningen av årsregnskapet har det fra revisjonens side vært pekt på

enkelte mangler de senere år. I 2009 ble regnskapet forsinket, og i følge ledelsen skyldes

dette innføringen av nytt økonomisystem. I 2010 ser det ut som om dette vil gjenta seg.

Ellers når det gjelder rutinene i økonomiavdelingen har de vært gode. Det som gjenstår å se,

er hva som skjer når det nye økonomisystemet har fått satt seg og organisasjonen får

tilpasset seg dette.

4.4 1<ev1sol s vurdering

r<lningslinjer

Kommunens etiske retningslinjer for de ansatte virker ukjent ut i organisasjonen. Det er

ledelsens ansvar å formidle disse, og gå foran med tanke på å fremme ærlighet og etiske

verdier. Videre virker det som om det er gode holdninger i organisasjonen angående

etterlevelse av interne regler og normer, og ledelsen har vist både vilje og evne til å fremme

tiltak hvis det begås brudd på disse.

Ledelsen uttrykker et ønske om å følge gjeldende lover og regler, men det har vist seg at det

ikke alltid er like lett. Det kan virke som om ledelsen går litt fort fram i enkeite saker. Dette

kan fort bli oppfattet som om det er en ukultur i kommunen og kan på sikt skape et uheldig

bilde av komm unen utad. Man bør ta seg bedre tid for å sikre seg at man holder seg til lover

og forskrifter.
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Rådmannens kommentarer
Jeg tror du relaterer dette til administrasjonens ønske om å etterkomme ønsket fra politisk

hold om å finne løsninger som kan realiseres raskest mulig. Det er et viktig poeng, fordi

administrasjonen ikke har noen egeninteresse av å "gå litt for fort fram i enkelte saker".

Dette er spesielt knyttet til plan- og utbyggingssaker, der vi i forståelse med politisk nivå

jobber aktivt med å redusere saksbehandlingstiden og det som søkere opplever som

byråkratiske hindringer. Jeg synes ikke begrepet ukultur passer i denne sammenhengen i det

hele tatt. Tvert imot ser det ut som om både politisk nivå og omverdenen setter pris på en

holdning som ikke dyrker frem økt byråkrati.

4.4.1 økonotniavdelingen
Tana kommune har en utfordring når det gjelder organiseringen av økonomiavdelingen når

innkjøringsfasen av ERV er over. Dette gjelder både hvordan man løser de enkelte

oppgavene og få den nødvendige kompetansen på plass i forhold til det nye systemet.

Når det gjelder stillings- og rutinebeskrivelser har kommunen gode muligheter i forbindelse

med innføringen av ERV til å oppdatere disse.

Med tanke på årsavslutningen for 2010 burde kommunen brukt erfaringene fra 2009

årsregnskapet, med tanke på bruk av ressurser, og dermed unngått å havne i samme

situasjonen på nytt for 2010 årsregnskapet.

Det virker som om det er høy integritet og etisk standard i økonomiavdelingen. Ledelsens

holdning til en åpen organisasjon somvirkemiddel ser ut til å være en positiv faktor i forhold

tii dette.

5 IUSIKOVUIMERING, RISIKOHÅNDTER  NG OG KON -ROLLT1ITAK

• r h' r i

Tana kommune har ikke rutiner for å identifisere risikoområder. Det er ikke nedfelt skriftlige

rutiner for å vurdere risiko, dette er mer innarbeidet i den enkeltes kompetanse. Videre blir

det vist til at historisk tallmateriale og periodiske rapporter blir brukt i denne

sammenhengen. Innenfor viktige risikoområder som kompetanse og langsiktig fravær, har

kommunen ikke gjort spesifikke vurderinger. Her mener ledelsen at økonomiavdelingen har

dekning gjennom den generelle kompetansen somfinnes blant de ansatte.
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I andre sammenhenger som f.eks. overgang til nytt økonomisystem kan vi ikke se at det har

vært foretatt nødvendig risikovurdering ved implementeringen av systemet, og det kan være

en av årsakene til at problemer har oppstått.

5.2 Risikohiindtering og kontrolltiltah
Siden risikovurdering ikke har vært satt i system, har heller ikke risikohåndtering og

kontrolltiltak vært satt i system. Det som gjelder er innarbeid i de daglige rutinene og

gjennom erfaringer. Det blir nevnt at problemer som oppstår kan bli tatt opp i kontormøter

og følges opp derfra.

En del av risikohåndteringen og kontrollen i økonomisystemet skjer automatisk gjennom

bruken av systemet. Det vil si at systemet setter begrensninger, blant annet ved skanning av

fakturaer og ved attestasjon og anvisning av fakturaer.

5.3 Revisors vordering
Ved ikke å foreta nødvendig risikovurdering og -håndtering og sette dette inn i et helhetlig

system, kan det både på kort og lengre sikt medføre problemer for kommunen. Ved

overgang til nytt økonamisystem virker det for oss som om kommunen ikke har hatt

tilstrekkelig med kompetanse på systemet til å kunne identifisere problemene tidsnok for å

ta nødvendige grep for å minimere disse.

5.4 Witimannens h ommentarer
Om risikohåndtering: Vi har den siste tiden drøftet i ledermøte hvordan vi kan behandle

risiko og avvik. Vi har i den sammenheng begynt å se på om det finnes

avvikshåndteringssystemer som kan hjelpe opp på veien.

Ellers har vi i to år jobbet med Sikker jobb analyse, en metode som nettopp fokuserer på

kartlegging av risiko i virksomhetene. I tråd med reglementet for finansforvaltning har vi tatt

lite risiko. Det er derfor ikke helt riktig å si at vi ikke har satt i system risikohåndtering. Jeg

tror det er riktig å begrense dette til at den systematiske risikohåndteringen må

videreutvikles og styrkes. Dersom vi finner et godt system, vil dette utvilsomt hjelpe oss I så

måte.
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6 INFORMASION OG KOMMUNIKASJON

6.1 Intern informasjon og kommunikasjon
Intern kommunikasjon følger tjenesteveien i avdelingen. Her har økonomisjefen en viktig

rolle som skal formidle informasjonen både opp og ned i organisasjonen. Ledelsen peker på

at det er både formell og uformell kommunikasjon i organisasjonen. I økonomiavdelingen

flyter kommunikasjonen godt på tvers, oppover i organisasjonen savner man bedre

kommunikasjon med ledelsen, dette gjelder spesielt etter innføringen av ERV.

6.2 Ehstern informasjon og kommunikasjon
Ledelsen evne til å informere og kommunisere utad virker god. Fra revisjonens side oppleves

det som uproblematisk å få kontakt med og kommunisere med organisasjonen. Dette gjelder

på alle nivåer. ledelsen er synlig i media for å fronte deres syn i aktuelle saker. I vanskelige

saker er det den øverst ledelsen som opptrer på vegne av organisasjonen. I saker av mer

positiv karakter gis det muligheter til ansvarlige lengre ned i organisasjonen å bringe nyheter

ut i media.

o.3 Revisors vurdering
I den eksterne kommunikasjonen er ledelsen ofte på banen og forsvarer organisasjonens syn

i de enkelte sakene. De virker meget synlig i media, selv om ikke alle sakene er like behagelig

å bli konfrontert med. Hele organisasjonen er tilgjengelig for revisjonen og det oppleves som

om det er stor vilje til samarbeid.

Internt kunne ledelsen ha vært mer synlig for økonomiavdelingen i innfasingen av ERV. Dette

må regnes som en kritisk periode, og da problemene oppsto burde ledelsen ha vært mer

aktiv for å bidra til at disse ble løst. Når det gjelder flyten i den daglige informasjonen bør

ledelsen sikre seg at denne fungerer. Noen av tiltakene kan være nyhetsmail på intranettet

og jevnlig møter med avdelingen.

7 OPPFØLGING

Ser man på oppfølging som et valg mellom løpende oppfølging og frittstående evalueringer,

ser det ut som om kommunen stort sett forholder seg til løpende oppfølging. Det kan virke

som om hendelser må inntreffe før man gjør noe for å følge det opp. Det at mønsteret gir
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inntrykk av at man er reaktiv istedenfor proaktiv, kan ha sammenheng med for lite fokus på

risikovurderinger og tilhørende risikohåndteringer og kontrolitiltak.

7.2 Revisors vurdering

Det bør med jevne mellomrom gjøres frittstående evaluering av enkelt prosesser og

avdelingens tilstand. Når ERV har satt seg og organisasjonen skal forholde seg til en annen

hverdag, ligger det muligheter til å foreta evalueringer og stikke ut hvor veien går videre.

Sammen med løpende oppfølging kan dette være med på å gjøre organisasjonen i stand til

og avdekke og håndtere uønskede hendelser på et tidligere stadium og dermed redusere

risikoen for feil og problemer.

8 KONKLUSION OG ANBEFALINGER

8.1 Konklusjon

Økonomiavdelingen i Tana kommune, fra Rådmann som øverste leder og nedover

organisasjonen, har en del utfordringer når det gjelder den økonomiske internkontrollen.

Den største utfordringen ligger i bevisstheten rundt dette, og få satt det i system. I tillegg er

det i forbindelse med innføringen av ERV viktig å se på rutinebeskrivelser og kompetanse.

Avdelingen viser stor vilje til å opptre med høy etisk standard, og dette gir et godt

utgangspunkt for å ta videre steg angående økonomisk internkontroll

8.2 Anbpfalinger

På bakgrunn av de drøftingene som vi har gjort, har vi følgende anbefaling til Tana

kommune:

> Organisasjonen tar i bruk styringsverktøy for helhetlig økonomisk internkontroll.

•

Oppdatering av stillings- og rutinebeskrivelser i forbindelse med innføringen av ERV.

> Sikre seg den nødvendige kompetansen på ERV for å oppnå økonomiavdelingens

målsettinger.

> En synlig og tydelig ledelse som legger til rette for at nødvendig informasjon tilflyter

både den enkelte og avdelingen som helhet.

> Påse at etiske verdier og normer som gjelder, jevnlig blir kommunisert ut

organisasjonen.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216

Arkivsaksnr: 2010/1858-7

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 100/2011 17.11.2011

Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevernstjenesten

Vedlegg
1 Melding om vedtak  - Tana kontrollutvalgs sak 21/11 - Forvaltningsrevisjonsrapport 

Barnevern
2 Rapporten

Kontrollutvalgets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som fremkommer i rapporten
2. Forvaltningsrevisjonsrapport "barneverntjenesten" av september 2010 oversendes 

kommunestyret for endelig behandling.

Saksopplysninger
Det vises til kontrollutvalgets vedtak i sak 21/11, behandlet i utvalget 24.08.11, samt til 
Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten

Vurdering
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Kontrollutvalgan IS

Tana kommune

Kommunestyret
Rådhusvn. 3
9845 Tana

MELDING OM VEDTAK — TANA KONTROLLUTVALGS SAK 21/11

Adresse
Kontrollutvalgan IS
Henry Karlsensplass 1
9815  Vadsø

Vår dato: 26.8.2011

Vår saksbehandler:
Sissel Mietinen tlf. 950 87 665
Sissel.mietinengffk.no

Kontrollutvalget i Tana har, i møte 24. august 2011, sak 21/11 behandlet Forvaltningsrevisjonsrapport
Barnevern og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som fremkommer i rapporten
2. Forvaltningsrevisjonsrapport "barneverntjenesten" av september 2010 oversendes

kommunestyret for endelig behandling.

Med hilsen

Sissel Mietinen
sekretariatsleder

Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten

E-postadresse
kontrollutvalgan@ffIcno

Telefon Organisasjonsnummer
78 96 20 00 974 795 159
Telefaks Bankkonto
78 96 24 10 4930 09 12051
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REVISJONSRAPPORT

Barneverntjenesten
fl

Forebyggende arbeld,
saksbehandlingsrutiner

og oppfølging av barn med hjelpetiltak

Tana kommune

September 2010

FINNMARK
KOMMIJNIIKUVI5zItiN IKS

Telefon 78 96 24 05 / 78 96 24 02
forvaltning.srevisign@ffl,,no
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F ORORD

Denne rapporten er utarbeidet av Finnrnark kommunerevisjon IKS. Vi er et interkommunalt
selskap som driver revisjon i deltakerkommunene. Forvaltningsrevisjon er systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
vedtak og Ibrutsetninger. Revisjonen utføres på vegne av kommunestyret på oppdrag fra
kontrollutvalget i hver kommune. Rapporten har vgert til høring i Tana kommune.
Rådtnannens kommentarer er innarbeidet i rapporten.

Vadsø, 09. september 2010

Yngvar Mwkelle Mikal Lanes
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Forvaltningsrevisor
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I  SAMMENDRAG
Kontrollutvalget i Tana kommune har i plan for forvaltningsrevisjon valgt barnevern som
fokusområde for forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode. Bestillingen er ikke
konkretisert av kontrollutvalget, men formålet med prosjektet har wert å undersøke rutiner og
kvalitet i barneverntjenesten i forhold til barneverniovens formålsparagraf(§ 1-1) orn "å  sikre
ai barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får
nødvendig hjelp og omsorg 111 rett iid"o "å bidra at barn og unge får irygge
oppvekstvilkår".

Revisor har vunlert saken i forhold til følgende tre proble o råder:
1. Hvordan barnevernets generelle oppgaver ivaretas,
herunder:

• Hvordan barnevernet driver forebyggende arbeid.
• Hvordan barnevemet samarbeider med øvrige sektorer og forvaltningsnivåer.
• Hvordan barnevernet deltar i den kommunale planleggingsvirksomheten.

2. Om saksbehandlingen tilfredsstiller lovens bestemmelser,
herunder:

• Orn fristene overholdes.
• Orn saksfremleggene er tilfredsstillende utredet og begrunnet, og om det vises til

opplysnings- og veiledningsplikt.

3.  Om på hvilke måter barn med frivillig hjelpetiltak, tvangstiltak og  fosterhjemsbarn følges
opp, herunder:

• Om det utarheides tiltaksplaner for barn med frivillig hjelpetiltak.
• Orn det utarbeides tiltaksplaner og omsorgsplaner for fosterhjemsbarn.
• Om det føres løpende tilsyn med fosterhjemsbarn etter lovens krav.

o Ingen barn i undersøkelsen har vtert på tvangstiltak etter § 4-24.

Følgende lovbestemmelser er anvendt i undersøkelsen
• Lov om barneverntjenester (barnevernloven).
• Lov om behandlingsmåten i forvaltaingssaker (forvaltningsloven).
• Forskritl om fosterhjem.

Metodisk tiluterrning
Vi har både gjennomført personlige intervju med ansatte i barnevernet og foretatt en
vurdering av innkomne bekymringsmeldinger i 2009 og første kvartal av 2010. Vi har også
sett på kommunens oppfølging av fosterhjemsbarn i samme tidsperiode.
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Om de undersøkte meldingene
• Det kom inn 30 meldinger i 2009.

o 15 meldinger ble gjennomgått, men heniagt uten ytterligere undersøkelse.
o Fire meldinger ble henlagt etter undersøkelse.
o 10 meldinger ble avsluttet med hjelpetiltak.

• En melding er fortsatt i utredningsfase.

• Det kom inn åtte meldinger i perioden 1.januar 2010 til 31.mars 2010.
o Fem meldinger ble gjennomgått, men henlagt uten ytterligere undersøke1se.
o En melding ble henlagt etter undersøkelse.
o En melding ble avsluttet med hjelpetiltak.

• En melding er fortsatt i utredningsfase.

• Tana kommune har pr 21.0.20101 barn frivillig plassert i fosterhjem etter § 4-4,
femte ledd.

•

barn er tvangplassert i fosterhjem etter § 4-12 hvorav er plassert på
institusjon.

Undersøkelsen viser at

1 Barnevernet har etablert gode arenaer for utøvelsen av forebyggende arbeid ved:
1.1 Tverrfaglige samarbeidsmøter
1.2 PMTO-veiledning
1.3 Forebyggende barne- og ungdomsarbeid
1.4 Temakvelder ved familiesenteret
1.5 Deltakelse i Kvello-metoden

2. Barnevernet samarbeider med øvrige sektorer og forvaltningsnivåer ved:
1.1 Nabohjelpavtalen mellom Tana og Nesseby kommune
1.2 Nterbaserte tiltak med støtte fra Buf-etat
1.3 Månedlige samarbeidsmøter med Bup.
1.4 Interkommunale samarbeidsiøsninger.
1.5 Felles plan for kompetanseheving.

3. Barnevernet deltar i den kommunale planleggingsvirksomheten.
1.1 Det er ikke etablert en formalisert kontakt mellom barnevernet og kommunens øvrige

forvaltningsnivå i betydningen faste rapporteringsrutiner og nedtegnede prosedyrer.
1.2 Barnevernets arbeid er ikke forankret i virksomhetsplan. Barnevernets organisering,

oppgaver og mål framgår imidlertid i dokument for virksomhetens interkontroll.
1.3 Virksomhetsleder deltar fast i ledermøter.

4. Barnvernet overholder ukesfristen for gjennomgang av meldingene.
1.1 Ukesfristen er overholdt i samtlige tilfeller.
1.2 Av meldinger som har ført til undersøkelse, og hvor tremånedsfristen er oversittet, er

det søkt Fylkesmannen om utvidet undersøkelsesfrist.
• Frister etter vedtak i akuttsituasjoner er overholdt.
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5. Barnevernet overhokler opplysnings- og veiledningsplikten.
1.1 Det opplyses om underretning om klageadgang, klageinstans og mermere
framgangsmåte ved klage, og at klagen kan fmmsettes muntlig eller skriftlig til
barneverntjenesten.
1.2 Det opplyses om retten til dokumentinnsyn.
1.3 Det opplyses om veiledningsplikt og adgangen til fri rettshjelp.
1.4 Det opplyses om adgangen til å få tilkjent saksomkostninger.
1.5 Det opplyses om barns partsrettigheter.

6. Barneverntjenesten har gode rutiner for oppfølging av barn under frivillig hjelpetiltak.
1.1 Det er utarbeidet tiltaksplaner til samtlige meldinger som ble avsluttet med hjelpetiltak
undersøkelsesperioden.

7. Barneverntjenesten har gode rutiner for oppfølging av fosterhjemsbarn
1.1 Det er utarbeidet ornsorgsplaner etter lovens krav.
1.2 Det er dokumentert at barnevernet har ført tilsyn med fosterhjemmet tilstrekkelig

antall ganger etter lovens krav.
1.3 Det er oppnevnt tilsynsfører til barn i fosterhjem og det er utarbeidet

tilsynsførerrapporter etter lovens krav.

Rådmannens kommentar  til rapporten.

Rådmannen skriv r:
Vi har gjennomgått rapporten, og synes det er hyggelig ai revisjonsrapporten er  positiv i sin
vurdering av barneverntjenesten i Tana. Det er noen språklige ting og noen beskrlvdser som
kanskje kan endres:

S 5, pkt 1.4 Teamkvelder endres til Temakvelder
S Il, nederste overskrift Teamkvelder ved familiesenterei,  endres  til Temakvelder

Første setning i avsnittet: Helsesøster, barnevern regelmessige teamkvelder,
endres til temakvelder
S 12, pkt 4.2, overskrift Møte med 13UP-Karasjok: Det framgår av samtale gjennom
månedlige samarbeidsmøter, endres til: gjennom samarbeidsmøter hver 6, uke med barne-

1 samme avsnitt: Lege innkalles, men møter kun sporadisk. Endres til: Lege har egne møter
med BUP.
S 13, under overskrif t: Felles plan  for kompetanseheving. Føye til en setning:
Barneverntjenesten deltar sammen med kommunene Vardø, Berlevåg, Båtsfjord og Nesseby
på ekstern veiledning med Helge Roald.
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2  INNLEDNING

2.1Grunnlag for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget har fattet vedtak om at det skal utføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt
vedrørende barneverntjenesten i Tana kommune. Prosjektet er rangert som første
prioringsområde i plan for forvaltningsrevisjon for 2009 — 2012.

2.2 Forståelsen av oppdraget
Bestillingen er ikke konkretisert av kontrollutvalget, men formålet med prosjektet har wert å
undersøke rutiner og kvalitet i barneverntjenesten i forhold til bamevernlovens
formålsparagraf(§ 1-1) om "å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid" og "å bidra til at barn og
unge får ttygge oppvekstvilkår". Vi har valgt å ta utgangspunkt i barnevernloven,
forvaltningsloven og fosterhjemforskriften i forhold til kvalitet i saksbehandlingen,
forebyggende arbeid og oppfølgingsansvar.
Med kvalitet i saksbehandlingen menes her barnevernlovens bestemmelser om tidsfrister i
saksbehandlingen, krav om at innkomne meldinger skal undersøkes dersom det foreligger
forhold som kan gi grunnlag for tiltak, og angivelse av hvordan undersøkelsen skal
gjennomføres. Videre stiller forvaltningsloven krav til begrunnelse-, veilednings og
opplysningsplikt samt barns partsrettigheter i saksbehandlingen.
Med forebyggende arbeid menes her at barnverntjenesten skal drive forebyggende arbeid og
delta i den kommunale planleggingsvirksomheten.
Med oppfølgingsansvar menes her barnevernlovens og fosterhjemsforskriftens krav om at
barn med tiltak følges opp på en tilstrekkelig måte.

2.3  Revisjonskriterler
Et utvalg paragrafer i barnevernloven, forvaltningsloven og fosterhjemsforskriften utgjør
revisjonskriteriene, og det er revisjonskriteriene som danner grunniaget for
problemstillingene. Revisjonskriteriene er beskrevet mermere til hvert kapittel og finnes som
vedlegg til rapporten.

2.4Problemstillinger
Problemstillingene som benyttes i undersøkelsen er delt inn i tre hovedområder, herunder:

1) Vi h r et hvo bar rn t ene 1k o v r ivare s.
Vi har her vurdert hvordan barnevernet ivaretar forebyggende virksomhet og samarbeid med
andre deler av forvaltningen, jf barnevernlovens bestemmelser. På bakgrunn av tilmermingen
over har vi utledet følgende spørsmål som vi ønsker å få besvart giennom undersøkelsen:

• Hvordan  foregår det systematiske arbeidet med å finne tiltak som kan forebygge
omsorgssvikt og hvilke tiltak har barnverntjenesten satt inn på området (bv1 § 3-1)?

• Hva slags forebyggende arbeid deltar barneverntjenesten i (byl § 3-1)?
• På hvilken måte deltar barnevernet i  den  kommunale planleggingsvirksomheten

(byl § 3-2)?
• Hvordan samarbeider barnevernet med den øvrige del av forvaltningen (bv1§ 3-2)?
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2) V. u ert hv' en må b neve tet 'lfr ds till r fo al nin e s o andr
terlo ers r il fo svar saksbeh ndlin .

Vi har wert opptatt av undersøkelsesfasen, fra en melding blir mottatt til det blir truffet vedtak
om tiltak eller saken blir besluttet henlagt, jf barnevernloven og forvaltningslovens
bestemmelser. PA bakgrunn av tiintermingen over har vi utledet følgende spørsmål som vi
ønsker å få besvart gjennom undersøkelsen:

• Overholdes fristene Isaksbehandlingen?
• Hvor lang tid gikk det fra meldingen kom inn til denne ble behandlet?

• Er meldingen gjennomgått innen ei uke (byl § 4-2)?
• Har meldingen vært gjenstand for videre undersøkelse?

i. Hvis ja, er denne behandlet innen tre måneder eller i scerlige tilfeller
innen seks måneder (byl § 6-9)?

• Hva er et særlig tilfelle?

•

Ved midlertidige vedtak i akuttsituasjoner skal saken sendes til filkesnemnda
snarest, og innen seks uker (bv1 § 4-6), hvis dette gjelder begjæring om tiltak
etter § 7-11. I hvor mange tilfeller er den tidsfristen overholdt og i hvor mange
tilfeller er den brutt?

i. Dersom fristen ikke overholdes, faller akuttvedtaket bort (bv1 § 4-6).
Har det skjedd I perioden?

• Ved tiltak som gjelder plassering og tilbakehold i institusjon uten eget
samrykke, er fristen for å sende saken til fylkesnemnda bare to uker (byl § 4-
24). I hvor mange tilfeller er den tidsfristen overholdt og i hvor mange
er den brutt?

Dersom fristen ikke overholdes, faller akuttvedlaket bort (bv1 § 4-6).
Har det skjedd i perioden?

•  Er saksutredningen tilstrekkelig utredet og grunngita
o Viser vedtaket til de regler vedtaket bygger på og gjengis innholdet av reglene

(fvl § ll)?
• Opplyses det om barns rettigheter under saksbehandlingenfør melding

om vedtak fattes (fv1 §  16)?
• Har vedkommende fått mulighet til å gi utftykk for sitt syn i saken (fvl §

17)?
• Er barn som er > 15 år gjort oppmerksom på at de har partsrettigheter

(fv1 18)?
1. I tilfelle ja, er de de innforstått hva dette innebærer og frem går

dette av saksuiredningen?
• Opplyses det om retten til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (fv1

§ 18)?
i. Gir underretningen opplysning om klageadgang, klageinstans

og nærmere framgangsmåte om klage ([v1 § 27)?
• Opplyses det om adgangen til å mate fullmektig og om adgangen til å

søke fritt rettsråd evetuelt også advokathjelp (fvl § 12)?
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3) Vi har her vurd rt o barn med tilt k f
Vi har wert opptatt av oppfølgingsfasen. Det vil si hvordan barnet følges opp etter at det er
fattet vedtak om hjelpetiltak eller omsorgstiltak, jf bestemmelsene i barnevernloven og
forskrift om fosterhjem. På bakgrunn av tilntermingen over har vi utledet følgende spørsmål
som vi ønsker å få besvart gjennom undersøkelsen:

• Hvilke rutiner har barnevernet for oppfolging av barn under tiltak?
i. Har barneverntjenesten utarbeidel en tidsavgrenset tiltaksplan når

slike hjelpetiltak vedlas (bv1 § 4-5)?

• På hvilken måte forer barnevernet tilsyn med barn fosterkiem?

i. Har barneverntjenesten vedtatt en plan for barnets framtidige
omsorgssituasjon senest to år etter filkesnemndas vedtak (bv1 § 4-15)?

Har barn ifosterhjem egen omsorgsplan (byl § 4-15)?

Fører barnevernet tilsyn med barn i fosterhjemmet minimumfre
ganger i året alternativt to ganger i året etter vurdering (fof 5 7)

iv. Er det oppnevnt tilsynsfører for barn i fosterhjem (fof § 8) og utføres
det tilsyn av tilsynsfører minimium jire ganger i året (fof 5 9)?

I. Utarbeides det tilsynsførerrapport etter hvert tilsyn (fof5 9)?

23 Avgrensing av undersøkeisen
Vi har ikke gjennomgått alle sider ved de undersøkte sakene fordi en sak kan ha et langt
tidsperspektiv - gjerne fra barnet er bare noen år gammelt til fylte 18 år med fiere vedtak til
ulike faser av barnets liv. Vi har tatt utgangspunkt i dagens saksbehand ling og forsøkt å
besvare problemstillingene ut fra dette.

2.6 Metodisk tlinærming
Metoden i denne undersøkelsen har wert både personintervju og dokumentgjennomgang. Vi
har både foretatt personlige intervju med fagansvarlige og gjennomgåttt et utvalg meldinger
for 2009 og 2010. Uttrekk av meldinger er gjort på bakgrunn av barnevernets
saksbehandlingsprogram Unique familia. Statistikken viser blant annet meldinger sorn har ført
til tiltak og henleggelse, og viser når iverksatte tiltak avsluttes.

2.7  Anonymisering
Barnevernsaker representerer i mange tilfeller alvorlige inngripen i bam og foreldres liv.
Datamaterialet er derfor behandlet med største fortrolighet. Kontrollerte enkeltsaker er
anonymisert og innhoidet i enkeltsaker er ikke nærmere beskrevet i undersøkelsen.
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3  BAKGRUNNSINFORMASJON OM BARNEVERNTJENESTEN
Barneverntjenesten i Tana kommune er organisert som en del av kommunens hjelpetjenester.
Hjelpetjenesten består av barnverntjenesten, sosialtjenesten, PPT, rustjenesten, kommunens
psykiatritjeneste samt kommunens ansvar for brukere med psykisk utviklingshemming.
13arnevernet teller 2,5 årsverk eksklusiv virksomhetsleder for hjelpetjenesten.

Tana kommunestyre har tillagt ansvaret som leder av barneverntjenesten til
virksomhetslederen som i utgangspunktet 20% stilling tilknyttet barnevernet.
Virksomhetsleder har det overordnet ansvaret for avdelingen. Dette innebterer blant annet
deltakelse i ledermøter og underskriving av alle dokumenter og vedtak, men har også ansvar
den daglige oppfølgingen av klientsaker, spesielt saker av mer kompleks karakter, slik som
akutt- og tingrettssaker.

Teamleder for barnevern har det daglige ansvaret for at innkomne meldinger blir fulgt opp, at
dette skjer i henhold til frister fastsatt i barnevernloven og at rapporter rutinemessig sendes
inn til Fylkesmannen og SS13.

3.1  Barnevernets sierlige oppgaver
Barneverntjenestens sterlige oppgaver er å ta i mot, undersøke og avklare innkomne
meldinger for så vurdere og eventuelt iverksette hjelpetiltak for barnet og familien. Det
tillegges tjenesten oppfølgingsansvar i forhold til iverksatte hjelpetiltak. Tjenesten har også i
oppgave å fremme saker til fylkesnemnda etter § 4-12 (forslag til omsorgsovertakelse der
hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig) og etter § 4-24 (plassering i institusjon uten eget samtykke).
Videre skal barnevernet sammen med I3ufetat vurdere og finne egnet plasseringssted i tråd
med lovens intensjoner og følge opp utviklingen til barn og deres foreldre der det er fattet
vedtak om omsorgsovertakelse.

Barnevernet rapporterer rutinemessig til Fylkesmannen to ganger i året. Fylkesmannen er
klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven i saker som
ikke hører inn under fylkesnemndas myndighetsområde.
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4 OM HVORDAN BARNEVERNETS GENERELLE OPPGAVER IVARETAS

4.1 Hvordan driver barnevernet forebyggende arbeid?
Etter § 3-1 i lov om barnverntjenester skal kommunen følge nøye med i de forhold barn lever
under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.
Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke og avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale
og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i
forhold til dette. Vi har her sett på i hvilken grad barneverntjenesten imøtekommer dette
lovkravet.

Tverrfaglige samarbeidsmøter
Barneverntjenesten har det koordinerende ansvaret for et tverrfaglig samarbeid mellom skoler,
barnehager, helsestasjonen, kommunelegen og pp-tjenesten. Politi deltar vanligvis ikke på
møtene, men blir rutinemessig kontaktet om hjelpeinstansene har mistanke om at seksuelle
overgrep har funnet sted. Formålet med de etablerte samarbeidsmøtene er å få bedre
kjennskap til hverandre, det ansvaret hver enkelt hjelpeinstans har og senke terskelen for å ta
kontakt mellom enhetene. Det er satt opp to slike møter i året. En koordinator fra barnevernet
leder møtene hvor ønsker/tema fra deltakerne meldes inn til koordinator i forkant av hvert
møte. Gjennom dette samarbeidet har skoler og barnehager utformet rutinebeskrivelser ved
melding av saker til barnevernet. 1 rutinebeskrivelsene er personalet gjort kjent med at de på
eget initiativ skal gi opplysninger til barneverntjenesten ved mistanke om alvorlig
omsorgssvikt eller mishandling. Barnevernet uttrykker imidlertid usikkerhet til hvor godt
disse rutinebeskrivelsene fungerer i praksis fordi de ikke har mottatt bekymringsmeldinger fra
skoler og barnehager siden i fjor høst.

PMTO-veiledning
Tana er en satsingskommune for innføring av PMTO (Parent Management Training). PMTO
er opprinnelig en opplierings- og behandlingsmetode rettet mot familier som har barn fra 4-12
år med atferdsvansker. Tilbudet gis i form av familieveiledning med lekser til foreldre om hva
foreldrene selv ønsker å endre i forhold til egen atferd. Hvis ikke dette fungerer kommer
PMTO-terapeut inn i familien. Kommunen har en PMTO-terapeut og flere PMTO-rådgivere.
Avdeling for hjelpetjenesten har ansvaret for å koordinere dette arbeidet. Blant annet får alle
barneforeldre som er inne på 18 måneders kontroll på helsestasjonen informasjon om
kommunens PMTO-tilbud.

Forebyggende barne-  og ungdomsarbeid
Tana kommune har etablert en fast stilling innen forebyggende barne - og ungdomsarbeid.
Prosjektleder og politi besøker skolene i fellesskap, og foreldrene gis kompetanse i forhold til
hvilket ansvar og regler man bør sette for ungdommen. Meningen er å forsøke å motvirke
tendens til at offentlige skal ta ansvar for alt. Alle skolene i Tana kommune har fått besøk
med unntak av Seida skole hvor besøk står for tur.

Temakvelder ved familiesenteret
Helsesøster, barnevern og PP-tjenesten avholder regelmessige temakvelder ved
familiesenteret som er en lokalt forankret samordnet virksomhet rettet mot barn, unge og
omsorgspersoner. Senteret gir tilbud om diverse gruppeaktiviteter, både mer allmenne tilbud
og tilbud til grupper sammensatt ut fra spesielle behov. Det organiseres eksempelvis ved at
tverrfaglige team bestående av jordmor, helsesøster, førskolekerer, sosionom,
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barnevernspedagog, psykolog, ansatte fra PP-tjeneste, psykiatrisk sykepleier, lege og
fysioterapeut gir tilbud om sine tjenester ved senteret. Hensikten er at brukerne skal få et lett
tilgjengelig og helhetlig tjenestetilbud. Fra barnevernets side er et av dagens fokusområde
rettet inn mot borteboende ungdom, komme i kontakt med disse og få ungdommen hjem til
helgene.

Deltakelse I Kvello-metoden
I3arnevernet har sammen med andre hjelpeinstanser nylig påbegynt sin deltakelse i Kvello-
metoden som tar sikte på en tidlig innsats i barnehage og skole. Målet er å få til et tett
samarbeid mellom barnehage, skole, foreldre og eventuelt hjelpeapparat hvor man søker å
unngå at barn utvikler vansker og vikler seg inn i lidelser før det tilrettelegges eller gis annen
bistand. Innsatsen rettes altså inn på det forebyggende plan. Barneverntjenestens bidrag i
prosjektet er blant annet å sette av tid til observasjoner og etterfølgende stormøter i alle
barnehagene og småskoletrinn i kommunen.

4.1.1 Revisors vurderinger
Revisor vurderer det slik at det er etablert gode arenaer for utøvelsen av forebyggende arbeid
gjennom tverrfaglige samarbeidsmøter, forebyggende barne- og ungdomsarbeid, veiledende
foreldrekontakt og deltakelse i Kvello-metoden.

4.2 Hvordan samarbeider barnevernet med øvrige sektorer og forvaltningsnivåer
og hvordan deltar barnevernet i den kommunale planleggingsvirksomheten?
Etter § 3-2 i lov om barneverntjenester skal barnevernet samarbeide med andre sektorer og
forvaltningsnivåer samt delta i den kommunale planleggingsvirksomhet. Som ledd i disse
oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, samt delta i den kommunale
planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet. I forarbeidende
(Ot.prp.nr.44 (1991-1992)) til lovbestemmelsen utdypes dette samarbeidet til å gjelde
barnevernets medvirkning innenfor kommunens generelle oppgavelosning og
planleggingsvirksomhet.  Bestemmelsen omfatter også samarbeid i enkeltsaker.

Møte med BUP-Karasjok
Det framgår av samtale at barnevernet arbeider forebyggende gjennom samarbeidsmøter hver
6. uke med barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) i Karasjok. Helsesøster, PPT og
psykiatrisk sykepleier deltar også på dette møtet. Enkeltsaker diskuteres kun ved henvisninger
til BUP og diskuteres kun med foreldrenes samtykke. Hvis samtykke ikke foreligger,
diskuteres enkeltsaker anonymt. Videre diskuteres generelle forhold om barnevernets arbeid,
for eksempel hvordan familieveiledning kan gis og hvordan ulike hjelpetiltak kan
gjennomføres. Lege har egne møter med BUP.

Nabohjelp mellom Tana og Nesseby kommune
Barnevemtjenesten i Tana og Nesseby kommune har inngått avtale om nabohjelp med det
formål å styrke tjenestetilbudet i de to kommunene. Nabohjelpen kan bestå i daglig arbeid opp
mot enkeltsaker, kompetanseutveksling, habilitetsproblematikk og utvikling av felles
hjelpetiltak. Det gjennomføres felles barnevernmøter en gang annen hver uke.

Nterbaserte tiltak med støtte fra Bufetat
Rarnevernet har møte cirka en gang i måneden med fagteamet tilknyttet Bufetat. Fagteamet
har i den senere tid hatt fokus på nwrbaserte tiltak hvor deres ønske er at tiltak skal bygges
opp lokalt, og gjerne gjennom styrking i selve hjemmet. Bufetat gir i den forbindelse støtte til
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prosjekter som kan overstige kommunens egenandel. Barnevernet har benyttet seg av denne
støtten hvor blant annet en husmorvikar har gått inn og gjort omsorgsoppgaver som
miljøarbeider.

Interkommonalt samarbeid
Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana kommuner har inngått avtale om et
interkommunalt samarbeid  innen barneverntjenestene for å styrke barneverntjenestens
arbeid i kommunene. Det foreligger kommunestyrevedtak i alle de seks
samarbeldskommunene om et prosjekt over to år for å utvikle det interkommunale
samarbeidet. Det er i tillegg inngått en  felles samarbeidsavtale  undertegnet av rådmennene i
kommunene. Samarbeidet skal vtere en kombinasjon av  naboavtaler  mellom nabokommuner
med fokus på saksarbeid og felles formahsert og forpliktende interkommunalt samarbeid for
alle seks kommunene med fokus på utvikling av drift av samarbeidet, kompetanse, plan- og
annet utviklingsarbeid. Som en delav det interkommunale samarbeidet, er det utarbeidet et
felles dokument for internkontroll. Det er her foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse som gir
en beskrivelse av områder for mulige avvik og tiltak som kan iverksettes for å forebygge,
avdekke og rette opp brudd på lover og forskrifter. Prosjektet ble foreløpig avsluttet i
september 2008, men det er politisk enighet om at prosjektet skal videreføres med deltakelse
også fra Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kommune.

Felles plan for kompetanseheving
Barneverntjenestene i Tana, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana har utarbeidet en
felles plan for kompetanseheving. I den forbindelse er det etablen et felles sosial- og
barnevernfaglig forum hvor blant annet arbeidet med tiltaks- og omsorgsplaner og
forebyggende arbeid blir diskutett. Det er meningen at det også skal vsere hospitering, kurs og
oppltering samt fast faglig veiledning mellom kommunene. Forumet fikk en midlertidig stans
våren 2008, men samtlige barneverndistrikt har ønsket en videreføring, og forumet gjenopptar
aktiviteten høsten 2010 med deltakelse også fra Vadsø, Vardø og Sør-Varanger kommuner.
Det er nylig etablert en 50% koordinatorstilling som skal arbeide med å videreføre prosjektet.
Barneverntjenesten deltar sammen med kommunene Vardø, Berlevåg, Båtsfjord og Nesseby
på ekstem veiledning med Helge Roald.

4.2.1  Revisors vurderinger
Revisor vurderer det slik at barnevernet har etablert rutiner for samarbeid mot øvrige sektorer
og forvaltningsnivåer gjennom interkommunale samarbeidsløsninger, merbaserte tiltak med
støtte fra Bufetat og møter med Bup-tjenesten. Virksomhetsleder deltar i månedlige
ledermøter med rådmannens stab hvor blant annet budsjettmessige spørsmål blir satt på
dagsorden. Revisor kan imidlertid ikke se at barnevernets arbeid er forankret i
virksomhetsplan eller øvrige styringsdokumenter.
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OM BARNEVERNET TILFREDSSTILLER BARNEVERNLOVENS OG ANDRE
SÆRLOVERS KRAV TIL FORSVARLIG SAKSBEHANDLING

5.1 Overholdes frIstene I saksbehandlingen?

Undersøkelsesfrist etter § 4-2 og sterlige tilfeller
Etter barneverniovens § 4-2 skal innkomne meldinger vurderes innen en uke. Etter § 6-9 skal
en undersøkelse etter § 4-3 gjennomføres snarest og innen tre måneder og i scerlige tilfeller
innen seks måneder. Det er Fylkesmannen som godkjenner om undersøisesfristen kan utvides
til inntiI seks måneder. I Fyikesmannens veiledningsskriv nr. 1 "utfylling av kontrollskjemaer,
jf,  lov om barneverntjenester § 6-9", listes  det opp 27 forhold som omtales som "sterlige
tilfeller". Det kan viere alt fra at det er vanskelig å få tak i sakkyndig og juridisk bistand, til
kompliserte og sammensatte saker som gjerne behandles i Fylkesnemnda. Også manglende
kapasitet og vakante stillinger i harneverntjenesten kan vurders som "særlige tilfeller". Etter
lovforarbeidende forutsettes det av "sierlige tilfeller" at saken er av en slik karakter at det er
behov for omfattende og tidkrevende undersøkelser som ikke lar seg gjennomføre i løpet av
tre måneder. Det framgår av samtale med barnevernet at bruk av utvidet undersøkelsesfrist er
uvanlig og kun benyttet en gang i de siste årene. I dette tilfellet var utvidet undersøkesfrist
benyttet da barnet var inne til psykiatrisk behandling.

Innkomne meldinger i 2009 og førate kvartal av 2010
Det kom inn 30 meldinger til barnevernet i 2009. 15 meldinger ble gjennomgått, men henlagt
uten ytterligere undersøkelse. Disse er ikke kontrollerbare fordi de er makulerte etter ett år
siik det forventes av regelverketl. Fire meldinger ble henlagt etter undersøkelse, og 10
meldinger ble avsluttet med hjelpetiltak. En melding er fortsatt i undersøkelsesfase. Vi har
valgt å undersøke åtte av disse meldingene.

I perioden I. januar 2010 til 31. mars 2010 kom det inn åtte meldinger. Av disse meldingene
ble fem meldinger giennomgått, men henlagt uten ytterligere undersøkelse. En melding ble
henlagt etter undersøkelse, og en melding ble avsluttet med hjelpetiltak. En melding er fortsatt
i undersøkelsesfase. Vi har valgt å undersøke to av disse meldingene.

Regler for makulering, se barne- og I ikestillingsdepartementets rutinehandbok for barneverntjenesten i
kommunene.
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Om de undersøkte meldin ene i 2009

Om de undersøkte meklin ene i førs e kvarlal av 2010

5.1.1 Revisors vurdering
Barnevernet har &iennomgått og vurdert innholdet samtlige meldinger innen ukesfristen. Ved
to tilfeller er undersøkelsestiden over tre måneder. Disse meldingene er av barnevernet
vurdert som "saerlige tilfeller", og det er til disse underrettet Fylkesmannen om utvidet
undersøkelsesfrist.
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Vedtak I akuttsituasjoner etter  §§ 4-6 og 4-24 og  saker til fylkesnemnda etter § 7-3
Etter § 4-6, annet ledd, kan barnevernet umiddelbart og uten samtykke fra foreldrene treffe
midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. Innstiller barnevernet til vedtak i
akuttsituasjoner etter denne lovbestemmelsen, skal saken sendes fylkesnemnda snarest og
innen seks uker i begjeering om tiltak etter § 7-11, men innen to uker hvis det fattes vedtak om
plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke etter § 4-24.

Det framgår av samtale med barnevernet at de har behandlet  al  meldinger etter § 4-6 eller §
4-24 i undersøkelsesperioden. Vi har valgt å  undersøkell av  disse meldingene.

Om de undersøkte meldingene
• Meldingen ble behandlet som akuttsak etter barnevernlovens § 4-6, annet ledd. Saken

er sendt fylkesnemnda innen fastsatt tidsfrist.

• Meldingen ble behandlet som akuttsak etter barnevernlovens §§ 4-25 jf 4-24. Saken er
sendt fylkesnemnda Innen fastsatt tidsfrist.

5.1.3 Revisors vurdering
Barnevernet har saksutredet meldingen til fylkesnemnda innen tidsfristene fastsatt i
barnevernloven.
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5.2 Er saksutredningen tilstrekkelig utredet og begrunnet?

Saksbehandling etter forvaltningslovens bestemmelser
Etter forvaltningsloven § 17 skal forvaltningsorganet sørge for at en sak er så godt opplyst
som mulig. Videre bør partene gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det
må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter
forvaltningsloven § 18 jf. § 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Etter § 24 skal vedtaket
grunngis og etter § 27 skal partene underrettes om vedtaket så snart som mulig og det skal gis
opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og nrermere fremgangsmåte ved klage.
Etter § 28 kan vedtaket påklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket.

Standardmal som vedlegg til enkeltvedtaket
Barneverntjenesten benytter seg av en standardmal for framgangsmåte ved klage over
administrativt fattede enkeltvedtak. 1-ler opplyses det om at:

vedtaket kan påklages, klagefrist og at barnevernet kan were behjelpelig ved å sette opp en
klage, og at klagen må vise til det vedtak/avgjørelse det klages over, og inneholde de
endringer som ønskes gjort i vedtaket.
klage kan framsettes muntlig eller skriftlig til barneverntjenesten
adgang til å søke fritt rettsrådievent også advokathjelp.
veiledningsplikt etter fvl § 11.
adgangen til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter §§ 18 og 19.
Adgangen til å få tilkjent saksomkostninger etter forvaltningslovens § 36.
barn over 15 år har selvstendige partsrettigheter og  klageadgang.

Saksbehandlingen 1 undersøkelsesperioden
Vi har sett på et utvalg meldinger i undersøkelsesperiodensom er avsluttet med enkeltvedtak i
form av frivillig hjelpetiltak og tvangsvedtak.

e in •

in

in •
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5.2.1 Revisors vurdering
Barnevernet har gode rutiner for saksopplysning, underretning om klageadgang, klageinstans
og nærmere framgangsmåte ved klage. Det opplyses om veiledningsplikt og adgangen til fri
rettshjelp. En av meldingene er tvangsvedtak etter § 4-25 jf § 4-24.. Det er her opplyst om
barns rettigheter under melding samt gitt vedkommende barn mulighet til å gi uttrykk for sitt
syn i saken.

Det foreligger en utredelse I forkant av enkeltvedtaket gjerne basert på en eller flere
foreldresamtaler, og utfyllende dokumentasjon i forhold til andre støtteenheter. Begrunnelsen
for vedtaket synes å være utfyllende beskrevet.

6 OM BARN MED T1LTAK FØLGES OPP PÅ TILSTREKKEL1G MÅTE

6.1 Utarbeides det tiltaksplaner?

Saksbehandling etter 4-4 og 4-5
Etter barnevernlovens § 4-4 skal barnevernet bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og
utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Dette kan være hjelpetiltak i form av
støttekontakt, avlastningstiltak i hjemmet, besøkshjem eller lignende. Når slike hjelpetiltak
vedtas skal det etter § 4-5 i barnevernloven utarbeides en tidsavgrenset tiltaksplan.

Barn med tiltaksplaner i undersøkelsesperioden
Av de undersøkte meldingene er fire avsluttet med frivillig hjelpetiltak. Enkeltvedtakene som
er avsluttet med fosterhjemsplasseringer og/eller akutt-, og insitusjonsplasseringer inngår ikke
i denne oversikten.

Tillaksplan 1:  Tiltaksplanen er bygd opp med klientens historikk, hovedmål samt tiltak og
aktiviteter som inngår i planen.
Tiltaksplan 2:  Tiltaksplanen er bygd opp med viktige opplysninger om klienten og de
foresatte, hva disse trenger hjelp til, og barnevernets vurdering knyttet til dette, hovedmål og
en rekke delmål, samt aktiviteter som inngår I planen.
Tiltakzplan 3; Tiltaksplanen er bygd opp med viktige opplysninger om klienten og de
foresatte, hva disse trenger hjelp til, og barnevernets vurdering knyttet til dette, hovedmål
samt tiltak og aktiviteter som inngår i planen.
Tiltaksplan 4:  Tiltaksplanen er bygd opp med viktige opplysninger om klienten og hva denne
trenger hjelp til, og barnevernets vurdering knyttet til dette, hovedmål samt tiltak og
aktiviteter som inngår i planen,

6.1.1 Revisors vurdering
Revisor vurderer det slik at barnevernet har gode rutiner for oppfølging av barn under tiltak.
Det er utarbeidet tiltaksplaner til samt lige barn under frivillig hjelpetiltak.
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6.2 Følges fosterbjemsbarn opp på en tilstrekketig måte?

Saksbehandling etter fosterhjemsforskriften
Plassering i fosterhjem er et omsorgstiltak hvor lovgiver stiller strenge krav til oppfølgingen
av barna. Krav til oppfølging er lovhjemlet i forskrift for fosterhjem og i barnevernloven.

Etter fosterhjemforskriftens § 7 har barneverntjenesten ansvar for å følge opp og føre kontroll
med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Barnevernet skal opprette tilsynsfører til det
enkelte barn ved godkjenning av fosterhjemmet. Tilsyn er en kontroll med fosterhjemmet som
kommer i tillegg til den kontrollen barneverntjenesten selv skal utføre.

I forskriftens § 8 heter det at barnevernet skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem
fra plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Barneverntjenesten skal i den
forbindelse oppnevne en lokal tilsynsfører til det enkelte barn.

Etter forskriftens § 9 skal tilsynsfører føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig, men
minimum fire ganger i året. Etter fylte 15 år kan antall tilsyn reduseres til to ganger i året hvis
barnevernet vurderer forholdene i hjemme som gode og at barnet samtykker til dette.

Etter § 4-15 i barnevernsloven skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets
omsorgsargssituasjon. Senest 2 år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjenesten
vedta plan for barnets framtidige omsorgssituasjon. I god tid før barnet fyller 18 år, skal
barneverntjenesten 1 samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skal opprettholdes, eller
om barnet skal motta andre hjelpetiltak. Dersom barnet samtykker skal barneverntjenesten
utarbeide en plan for framtidige tiltak.

Kommunens fosterhjemsbarn
Tana kommune har pr 21.0.20101 barn frivillig plassert i fosterhjem etter § 4-4, femte ledd.
• barn er tvangplassert i fosterhjem etter § 4-12, hvorav  111 av disse er plassert på
institusjon.

Om Innholdet i de undersøkte fosterhjemsplasserIngene
Vi har valgt å se på I av barneverntjenestens oppfølging av fosterhjemsbarna i 2009.
Gjennomgang av saksmapper og klientjournaler viser at:

osterh'emsb rn 1:

• Det er oppnevnt tilsynsfører, og det er utarbeidet to tilsynsførerrapporter i 2009.
Barneverntjenesten har etterspurt tilsynsfører om rapporter for 3. og 4. kvartal, men
tilsyn er ikke gjennomført i henhold til planen. Tilsynsfører sa opp sin stilling i mars
2010. Det er tegnet avtale med ny tilsynsfører

• Det er utarbeidet tiltaksplan.
• Det ble oppnevnt foreløpig samviersplan.
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F te

• Det er oppnevnt tilsynsfører. Første tilsyn finner sted i andre halvdel av 2010.

6.2.1 Revisors vurdering
Det er oppnevnt tilsynsfører og det er utarbeidet tilsynsførerrapporter
undersøkelsesperioden. Det er dokumentert at barneverntjenesten har ført tilsyn med barn
hjemmet titstrekkelig antall ganger etter lovens krav. Det er i tillegg gjennomført en rekke
samarbeidsmøter som ikke er hjemlet i krav nedfelt i lovtekst.
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7 VEDLEGG

UTVALGTE LOVBESTEMMELSER

Lov om barneverntjenester

§ 3-1. Barneverntjenestens forebyggende virksombet
Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge
omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Bameverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle
problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette.

§ 3-2.  Samarbeid med andre deler av forvaltningen
Bameverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer.

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse
oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser
og råd, og delta i den kommunale og fylkeskommunate planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som
blir opprettet.

§ 4-2. Om meldinger til barneverntjenesten.
Bameverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om
meldingen skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3.

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.
Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet,
skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9.

Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres
mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt
unødig.

Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse som nevnt i første ledd blir
gjennomført ved besøk i hjemmet.

Barneverntjenesten, og sakkyndige som den har engasjert, kan kreve å fåsamtale med barnet i enerom. Hvis det
foreligger mistanke om at barnet btir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, jf. § 4-12
første ledd bokstav c, kan barneverntjenesten gi pålegg om at barnet skal bringes til sykehus eller til annet sted
for undersøkelse.

§ 4-4. Hjelpetiltak for harn og barnefamilier.
Barneverntjenesten akal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning
og hjelpetiltak.

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i bjemmet eller av andre grunner har merlig behov for
det, aørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og famillen, f.eks. ved å oppnevne støttekontakt, ved å sørge
for at barnet iår plass i barnehage, ved besøkshjetn, ved avlastningstiltak i hjenunet eller andre foreldrestøttende
tiltak. PA samme måte skal barneverntjenesten også søke å sette i verktittak som kan stimulere barnets
fritidsaktivitet, eller bidra til at barnet fir titbud om utdanning eller arbeid, eller anledning til å bo utenfor
hjemmet. Bameverntjenesten kan videre sette hjemmet under tilsyn ved at den oppnevner tilsynsfører for barnet.

Barneverntjenesten kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet.

Fylkesnemnda kan om nødvendig beslutte at tiltak som opphold i bamehage eller andre egnede dagtilbud, skal
settes i verk ved pålegg til foreldrene. Fylkesnemnda kan gi pålegg om tilsyn når vilkårene i § 4-12 er til stede.
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For barn som har vist alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24 første ledd, eller som er i ferd med å utvikle slike
alvorlige atferdsvansker, kan fylkesnemnda vedta at foreldrestøttende tiltak som har som formålå redusere
barnets atferdsvansker kan gjennomføres uten barnets samtykke. Slike foreldrestøttende tiltak kan også
gjennomføres uten barnets samtykke når tiltakene iverksettes som ledd i avslutningen av et Institusjonsopphold
med hjemmel i § 4-24. Foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke kan ikke opprettholdes utover seks
måneder fra fylkesnemndas vedtak.

Når vilkårene i annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak, kan
barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon, omsorgssenter for mindreårige eller i senter for
foreldre og barn. Hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, bør
det likevel vurderes om det med en gang skal vedtes at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet etter
§ 4-12 første ledd, framfor frivillig plassering etter denne paragraf.

§ 4-5.  Oppfølging av hjelpetiltak.
Når hjelpetiltak vedles, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal
holde seg orientert om hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om
det er nødvendig med nye tiltak.

§ 4-6. Midlertidige vedtak 1 akuttsituasjoner.
Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er  syke  eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal
bameverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes
mot foreldrenes vilje.

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens
leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere
barnet utenfor hjemmet.

Barnevemadministrasjonens leder kan i et slikt tilfelle også treffe midlertidig vedtak etter § 4-19.

Er det truffet vedtak etter annet ledd, skal begjtering om tiltak som nevnt i § 7-11 sendes fylkesnemnda snarest,
og senest innen seks uker, men Innen to uker hvis det gjelder tiltak etter § 4-24.

Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnde innen fristene som nevnt i fjerde ledd, faller vedtaket bort.

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle.
Innenfor den ramme som er fastsatt i § 4-14 skal stedet for plassering velges ut fra hensynet til barnets egenart
og behov for ornsorg og oppltering i et stabilt miljø. Det skal også tas tilbørlig hensyn til at det er ønskelig med
kontinuitet i barnets oppdragelse, og til bamets etniske, religlese, kulturelle og språklige bakgrunn. Det skal
videre tas  hensyn  til hvor lenge det er trolig at plasseringen vil vare, og til om det er mulig og ønskelig at barnet
har satmner og annen kontakt med foreldrene.

1 sitt forslag til fylkesnemnda skal barnevemtjenesten redegjøre for de synspunkter som bør legges til grunn for
valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle. I sitt vedtak kan fylkesnemnda stille vilkår når det gjelder
plasseringen. Kan barnet ikke plasseres slik det ble forutsatt i forslaget eller vedtaket, skal saken forelegges
fylkesnemnda på nytt.

Allerede ved omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets omsorgssituasjon. Senest to
år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets framtidige omsorgssituasjon som
ikke skal endres uten at forutsetningene for den er falt bort.

I god tid før barnet fyller 18 Ar, skal barnevemtjenesten i samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skat
opprettholdes eller om barnet skal motta andre hjelpetiltak etter fylte 18 Ar. Dersom barnet samtykker skal
barneverntjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak. Planen kan endres.

§ 4-16. Oppfolging av vedtak om omsorgsovertakelse.
Berneverntjenesten skal nøye følge utviklingen til de barn som det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for,
og likeledes utviklingen til deres foreldre. Barneverntjenesten skal kort tid etter en omsorgsovertakelse kontakte
foreldrenemed tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som
en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser.
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§ 4-24. Plassering og tilbakehold i Institusjon uten eget samtykke.
Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker

• ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet,
- ved vedvarende misbruk av rusmidier eller

på annen måte

kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i en institusjon for
observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i
vedtaket.Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med opptil fire nye uker.
Er det trolig at et barn som nevnt 1 første ledd har behov for mer langvarig behandling, kan det treffes vedtak om
at barnet skal plasseres 1 en behandlings- eller oppheringsinstitusjon i opptil tolv måneder uten eget samtykke
eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet. Ved nytt vedtak kan plasserIngstiden i seerlige tilfelle
forlenges med opptil tolv nye måneder. Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, og vurdere
tiltaket på nytt når plasseringen har vart i seks måneder.
Dersom plasseringen er satt i verk før barnet fyller 18 år, kan tiltak etter første og annet ledd gjennomføres slik
som fylkesnannda har bestemt, selv om vedkommende fyller 18 år i løpet av plasseringstiden.
Et vedtak etter første og annet ledd kan bare treffes dersom institusjonen faglig og materielt er i nand til å tilby
barnet tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med plasseringen.

§ 6-9. FrIster og ileggelse av mulkt.
En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I nerlige tilfelle kan fristen
vtere seks måneder.
En undersøkelse cr gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er besluttet
henlagt. I de tilføller tiltaket hører under fylkesnemndas myndighelsområde, regnes undersøkelsen som
gjennomført når barnoverntjenesten har framlagt begjtering om tiltak for fylkesnemnda i henhold til § 7-11.
Ved oversittelse av fristene kan fylkesmannen ilegge kommunen mulkt. Det samme gjelder ved oversittelse av
fristen nevnt i § 4-2. Departementet kan gi forskriller om gjennomføringen av  ordningen og om mulktens
størrelse.

§  7-3. Hovedprinsippene for saksbehandlingen i fylkesneninda
Fylkesnemndas saksbehandling skal vtere betryggende, rask og tillitskapende. Den skal vtere tilpasset tiltaket og
sakens art, omfang og vanskelighetsgrad, og støtte opp under lovens grunnleggende hensyn.
For å oppnå målene i første ledd, skal

a) fylkesnemnda sørge for at bevisførselen gir et forsvarlig faktisk avgjørelsesgrunnlag,
b) partene i saken bli hørt, normalt ved muntlige forklaringer umiddelbart for nemndene,
c) det legges til rette for kontradiksjon,
d) partene i saken likebehandles og få den nødvendige veiledning,
e) fylkesnemnda fnreta en selvstendig og reell vurdering av avgjørelsesgrunnlaget, og
1) avgjørelser om tiltak og andre viktige avgjørelser begrunnes.
Nemndsleder har ansvaret for at saksbehandlingen skjer i samsvar med første og annet ledd, og skal i dette
øyemed planlegge og lede saksforberedelse, forhandlingsmøte og rådslagning, og påse at saksbehandlingen står
forhold til det som skal avgjøres.

Forskrift om fosterhjem

§ 7.  Barneverntjenestens oppfolging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i
fosterhjemmet. Det skal blant annet sees hen til barnets tiltaksplan, jf. barnevernloven § 4-5 eller plan for barnets
omsorgssituasjon, jf. barnevernloven § 4-15.

Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det
enkelte barn så lenge plasseringen varer.

Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle ansvaret etter første
og annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom barnevemtjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet
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som gode kan barnevemtjenesten vedta at antall besøk skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som
har vært plassert i fosterhjem i mer enn 2 år.

§  8. Tilsyn med fosterhjemmet
Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år.

Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de
forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fidgt opp.

Barnevemtjenesten i fosterhjemskommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn. 13ameverntjenestene
fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at barneverntjenesten i omsorgskommunen
skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn. Avtalen skal være skriftlig. Blir det inngått slik avtale plikter
bameverntjenesten i omsorgskommunen å melde fra til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om
eventuelle misforhold i fosterhjemmet.

Barneverntjenesten skal oppnevne en sterskilt tilsynsfører til det enkelte barn ved godkjenning av fosterhjemmet.
Det skal legges vekt på å finne frem til en person som barnet har, eller kan få nødvendig tillit til og som har
særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet. Det skal videre legges
vekt på å finne frem til  en  person som kan utføre tilsynsoppgaven over tid og som har en uavhengigrolle
forhold til bameverntjenesten og fosterforeldrene.

Barn som er fylt 7 kr, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis
anledning til å uttale seg før tilsynsfører velges. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og
modenhet.

Barneverntjenesten skal orientere både barnet og fosterforeldrene om hvem som er oppnevnt som tilsynsfører for
barnet. Barnet skal informeres om at det når som helst kan taopp med tilsynsfører eventuelle problemer i forhold
til fosterhjemmet eller barneverntjenesten.

§ 9. Utføring av tilsyn og rapporterIng
Tilsynsfører skal ved utføring av tilsynet ha en uavhengig funksjon i forhold til barneverntjenesten og
fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til beste for barnet.

Tilsynsfører skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet etter § 8 annet ledd,
men minimum 4 ganger i året. Dersom bameverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og
barnet samtykker, kan barnevemtjenesten vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn
som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år.

Tilsynsfører skal få adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig, jf. annet ledd første punktum. Tilsynet skal
tilrettelegges slik at barnet kan ta opp eventuelle problemer med tilsynsfører uten at fosterforeldrene er tilstede.

Tilsynsfører skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal sendes til barnevemtjenesten i den
kommunen som har ansvaret for at det blir ført tilsyn, jf. § 8, tredje ledd, og i kopi til barneverntjenesten 1
omsorgskommunen, dersom det ikke er den som har ansvaret.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

§  11. (velledningsplikt).
Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen
skal væreå gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte.
Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kspasitet fil å påta seg
slik virksomhet.

Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller fiere private parter, skal av eget tiltak vurdere partenes
behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold gir grunn til det,
skal forvaltningsorganet gl velledning om:

a) gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og
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b) regler for saksbehandlingen, sterlig om patters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om mulig bør
forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet sterlig kan få betydning for
resultatet.

Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi veiledning som nevnt i annet
ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for ham.

Dersom noen henvender scg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar henvendelsen, om mulig
vise vedkommende til rett organ. lnneholder en henvendelse til ct forvaltningsorgan feil, misforståelser,
unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette.
Organet bør samtidlg gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres.

Kongen kan gi mermere bestemmelse om utstrekningen av veiledningsplikten og om den måten veiledningen
skal ytes på.

§ 12. (advokat eller annen fullmektig).
En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen.

Som fullmektig kan brukes eahver myndig person eller en organisasjon som vedkommende er medlem av.
Forvaltningsorganet kan likevel tilbakevise den som uten å veere advokat, søker erverv ved å opptre for andre i
forvaltningssaker, men ikke i saker der vedkommende har rett til å yte rettshjelp etter domstolloven § 218.
Tjenestemann tilsatt ved forvaltningsorgan innenfor det forvaltningsområde som saken hører under, kan ikke
opptre som fullmektig.

Alle henvendelser i en sak kan gjøres ved fidlmektig, og parten har rett til å ha med seg fullmektig når han møter
personlig for forvaltningsorganet. Alle meddelelser og henvendelser fta forvaltningsorganet skal skje til partens
fullmektig forsåvidt forholdet dekkes av fullmakten. Når det finnes hensiktsmessig, kan parten også underrettes
direkte. Parten kan kreve å bli underrettet ved siden av efter i stedet for fullmektigen.
Fullmektig som Ikke er advokat, skal legge frem skriftlig fullmakt. Advokat behøver ikke å legge frem skriftlig
fullmakt, med mindre forvaltningsorganet finner grunn til å kreve det.

§  16. (forhåndsvarsling).
Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg I saken, skal varsles før vedtak treffes og gis
høve til å uttale seg innen en mermere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir
representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt,
når ikke annet uttrykkelig er sagt.

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på
forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. 1 regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Det skriftlige forhåndsvarslet kan gis
ved bruk av elektronisk kommunikasjon når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette og har oppgitt den
elektroniske adressen som skal benyttes for slikt formål. Er det tnerlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan
underretningen gis muntlig eller på annen måte.

Forhåndsvarsling kan unnlates dersorn:

a) slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres,

b) parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid can rimelig i forhold til
partens interesser og til betydningen av varslet,

c) vedkommende part allerede på annen måte har litt kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig
foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig.

§ 17.  (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt).
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at
mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad deer i stand tit å danne seg egne
synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og
modenhet.
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Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller
planlegger, og parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges
ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når

a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert I anledning av saken eller
parten ikke har kjent oppholdssted,

b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser,

c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig
eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene
ved melding om vedtaket.

Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har
grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved
avvelningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynct til parten er tilstrekkelig varetatt
på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter §§ 18 til 19 til å se sakens dokumenter.

Dersom en mindreirig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i
annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreirige har erkbert at det ikke er
nødvendig.

§ 18. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter).
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til
19. Dersom en mindreårig er part i saken og blir representert av verge, gjelder dette også den mindreårige selv.
Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken. En mindreårig under 15 Ar skal ikke gjøres
kjent med opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt eller delvis
innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til parten veler tyngre enn behovet for unntak.

§ 24. (når enkeltvedtak skal grunngis).
Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes.
I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en
søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil viere misfornøyd med vedtaket. Det samme gjelder i saker
om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. En part kan likevel kreve begrunnelse gitt
etter at vedtaket er truffet. Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av klagefristen eller om ingen klagefrist
løper - senest 3 uker etter at parten mottok underretning om vedtaket. Bestemmelsene i §§ 29, 30 og 31 gjelder
tilsvarende.
Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysning som parten etter § 19
ikke har krav på å bli kjent med. 1 tilfelle som går inn under § 19 første ledd bokstav c, skal begrunnelse på
anmodning gis en representant for parten når ikke sterlige grunner taler mot det, likevel slik at muntlig
orientering kan tre istedenfor skriftlig grunngiing.
Kongen kan for szerskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiing kan unnlates når sterlige forhold gjør
det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som går inn under første ledd skal grunngis etter
reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går inn under annet ledd skal grunngis etter reglene i første ledd.

§ 27.  (underretning om vedtaket).
Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som
mulig. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal organet også underrette
den mindreårige selv. Underretning skal gis av det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, hvis ikke szerlige
grunner tilsier at dette overlates til et annet organ. I regelen gis underretning skriftlig. Den skriftlige
underretningen kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette og
har oppgitt den elektroniske adressen som skal benyttes for slikt formål. Er det særlig byrdefullt for
forvaltningsorganet å gi skrifflig underretning, eller haster saken, kan underretning gis muntlig eller på annen
måte. I så fall kan en part kreve å få vedtaket skriftlig bekreftet. Underretning om vedtaket kan helt unnlates for
så vidt underretning må anses åpenbart unødvendig og vedtaket ikke medfører skade eller ulempe for
vedkommende part.

26

Side 113



I saker der begrunnelsen etter § 24 skal gis samtidig med vedtaket, bør grunnene gjengis i underretningen. Der
dette på grunn av sterlige forhold ikke kan gjennomføres, og likeledes der partene kan kreve grunngling etter §
24 annet ledd, skal det 1 underretningen isteden gis opplysning om på hvilken måte partene kan bli kjent med
begrunnelsen.

/ underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den mermere
fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter § I 8Jfr § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan
tenkes gjennomført til skade for parten før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres merksam på adgangen til å
be om at gjennomføringen utsettes, jfr. § 42 første ledd. Er det etter § 27 b i loven her eller etter sterskilt
lovbestemmelse et vilkår for søksmål at klageadgangen er nyttet, eller at søksmålet anlegges innen en viss frist,
skal parten 1 underretningen om vedtaket også gjøres oppmerksom på dette. I motsatt fall kommer slike vilkår for
søksmål ikke til anvendelse overfor parten.

1 tillegg til veiledningen etter tredje ledd skal underretningen om enkeltvedtak til sakens parter opplyse om
følgende når forholdene gir grunn til det:
a) adgangen til å søke fritt rettsråd,
b) forvaltningsorganenes veiledningsplikt etter § 11 og forskrifter gitt i medhold av den, og
c) adgangen til å ti tilkjent sakskostnader etter § 36.

§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans).
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan
(klageinstansen) som er ntermest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og
fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse,
formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere sterskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller
fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget.
Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig
forvaltningsorgan.

Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i klagesak ikke påklages.
Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, unntatt:
a) når også underinstansen traffvedtak om å avvise klagen,
b) når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er tii
stede,
c) når Kongen vil være klageinstans,
d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd.
Er det klagerett over et vedtak om å awise en klage som er truffet av et kommunalt eller fylkeskommunalt organ
som klageinstans, går klagen til fylkesmannen.

For sterskilte saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker fra reglene i dette kapittel.
Forskrift som begrenser klageretten eller som ellers vesentlig endrer reglene til skade for partsinteresser, kan
bare gis når tungtveiende grunner taler for det.
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Notat
n Kontrollutvalget i Tana kommune

Aw Distriktsrevisor Amt-B aronsen

Dala 21 juni 201 1

Eninø: Henlagte meldinger i barneverntjenesten i Tana kommune

F MARK
KOM NEREV N 1KS

Vi viser til henvendelsen fra Kontrollutvalgan IS (brev av 1. juni 2011) hvor sekretariatet ber
Finnmark kommunerevisjon IKS om å klargjøre forholdet omkring antallet henlagte meldinger
bamevemtjenesten i Tana kommune. Dette på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten
Marneverntjenesten — forebyggende arbeid, saksbehandlingsruliner og oppfølging av barn
med hjelpetiftek" hvor det framkommer at 15 av totalt 30 meldinger i 2009 ble gjennomgått av
barnevernet, men henlagt uten ytterligere undersøkelser.

Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget i Tana kommune behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 31. mars
2011, sak 05/11, med følgende enstemmige vedtak:

"Rapporten sendes tilbake tit revisjonen. Kontrollutvalget vil at det skai framkomme av rapporten om
bekymringsmeldingene som er henlagt uten ytterligere undersøkelser, er forsvarlig behandlet før de ble
henlegt".

Innfallsvinkel
Revisor har i dette notatet gjort en vurdering om i hvilken grad de henlagte meldingene i 2009
er forsvarlig behandlet av barnevemtjenesten i Tana kommune. Revisor har i den forbindelse
gjennomført ett møte med fagansvarlige for barnevemtjenesten.

Om innholdet  I de henlagte meldingene
Vi har sett på de 15 meldingene som ble henlagt av barnevernet 12009. Syv av disse var etter
bekymringsmelding fra skole, fire etter bekymringsmelding fra legetjenesten, tre meldinger fra
forelder og en melding fra nabo. Barnevernet vurderte innholdet av meldingene og henviste
fire av meldingene videre til famillevernkontoret, fire til PP-tjenesten, mens to meldinger ble
henvist videre til legetjenesten. De fem resterende meldingene ble henlagt etter oppklarende
samtaler med foreldre selv ogieller etter samtaler med barnets øvrige pårørende.

De henlagte meldingene handler enten om misforståelser omkring forholdene til barnet i hjemmet,
eller at bamevemet ikke er rette instans for behandling av de innkomne bekymringsmeldingene. I de
tilfeller hvor meldingen er henvist videre til PP-tjenesten handler disse om barn med generelle
atferdsvansker. Til meldingene henvist videre til legetjenesten handler disse om selvskading og
depresjon, mens meldinger henvist videre til familievernkontoret omhandier foreldres samlivsbrudd.
I de øvrige titfellene er det ifølge barnevernet snakk om misforståelse fra innmelder med hensyn til
manglende omsorgsevne i hjemmet.
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Bamevemet medgir for øvrig i samtale med revisor, og på generelt grunnlag, at de har erfaring med
at mange meldinger henlegges fordi skole/barnehage ikke konsulteres før bekymringsmeldingen
oversendes bamevemet. Ifølge barnevernet ville mange av disse sakene blitt avklart uten
bamevemets innblanding hvis en slik konsultasjon faktisk hadde funnet sted. Det ville også ifølge
bamevemet endret statistikken med hensyn til henlagte bekymringsmeldinger.

Revisors vurdering
Bamevemet kontakter rutinemessig melder, pårørende og/eller andre hjelpeinstanser til samtlige
innkomne bekymringsmeldinger uavhengig av om det blir registrert sak eller ikke. Imidlertid er det
slik at bekymringsmeldinger som henlegges uten ytterligere undersøkelse etter lovverket ikke
defineres som et enkeltvedtak. I bame- og likestillingsdepartementets rutinehåndbok for
barneverntjenesten i kommunene stadfestes det at dersom bamevernet mottar en melding
som vurderes som ubegrunnet, skal den henlegges uten at meldingen registreres
saksbehandlingssystemet, og det vil heller ikke foreligge noen sak. Videre heter det av
retningslinjene at bamevemtjenesten på selvstendig grunnlag, og uten innblanding fra andre parter,
kan vurdere hvorvidt en melding skal henlegges eller ikke. Det betyr at barnevemets
reafitetsvurdering av henlagte meldinger er suveren, og kan følgelig ikke påklages.

Revlsors kon kl usjon
Revisor er av den oppfatning at de henlagte bekymringsmeldingene er forsvarlig behandlet av
barneverntjenesten i Tana kommune.
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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 101/2011 17.11.2011

Bidrag til TV-aksjon 2011 / Tillegg til delegasjonsreglementet

Saksprotokoll saksnr. 106/2011 i Formannskapet - 27.10.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

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. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
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. 
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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. 

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: 2011/2180-8

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 113/2011 10.11.2011
Kommunestyret 102/2011 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. 
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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

______________________________________________________________________
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/1569-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 4/2011 25.08.2011
Kommunestyret 103/2011 17.11.2011

Suppleringsvalg av mannlig meddommer nr. 17 til Indre Finnmark tingrett

Saksprotokoll saksnr. 4/2011 i Valgnemnd - 25.08.2011 

Behandling

Leder Else M. Utsi (AP) fremmet følgende forslag:

Som ny mannlig meddommer nr. 17 til Indre Finnmark tingrett for resten av valgperioden 
(01.05.08 – 31.12.12) velges: Bjørn Kajander.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Som ny mannlig meddommer nr. 17 til Indre Finnmark tingrett for resten av valgperioden 
(01.05.08 – 31.12.12) velges: Bjørn Kajander.
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Rådmannens forslag til vedtak
Som ny mannlig meddommer nr. 17 til Indre Finnmark tingrett for resten av valgperioden 
(01.05.08 – 31.12.12) velges: ………………………………………………………………..

Saksopplysninger
Indre Finnmark tingrett har i brev av 15.06.11 opplyst at Svein Arne Johansen i retten 14.06.11 
er fritatt for sitt verv som meddommer i domssognet da han har meldt flytting. Johansen var 
innvalgt som medlem nr. 17. 

Det er da nødvendig å foreta suppleringsvalg av ny mannlig meddommer til Indre
Finnmark tingrett for resten av valgperioden 01.05.08 – 31.12.12.

Det vises Domstolloven § 70 at 
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.

For øvrig må en ved supplering også ta hensyn til Domstolloven § 71-72 om utelukking fra valg
grunnet stilling og vandel:

§ 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,
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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.

Videre bes det om at det føres kontroll med at ingen velges i strid med domstolloven §§
70-72, jfr. domstolloven § 73.

Under henvisning til domstolloven § 65 er antallet på meddommere for Tana kommune 20
kvinner og 20 menn. Følgende mannlige meddommere er valgt til Indre Finnmark tingsretten i
valgperioden: 

Menn: 
1. Reidar Larsen Vestertana 
2. Gunnar Søderstrøm Ivarjok 
3. Øystein Hauge Austertana 
4. Joleiv Hagalid Masjok 
5. Svein Henriksen Austertana 
6. John Soini Seida 
7. Tor E. Kristiansen Austertana 
8. Olaf Trosten Holmesund 
9. Arne Skjåvik Masjok 
10. Viktor Skjærvik Austertana 
11. Åsmund Johansen Boftsa 
12. Magnus Varsi Sirma 
13. Jan Oskar Dervo Seida 
14. Aleksander Lyngberg Lavonnjarg 
15. Oddmund Aslaksen Skipagurra 
16. Jakob Lanto Boftsa 
17. 
18. Gisle Pettersen Rustefjelbma 
19. John Øystein Jelti Fingervann 
20. Nils Erik Guttormsen Vestre Seida

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2010/2072-7

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 5/2011 25.08.2011
Kommunestyret 104/2011 17.11.2011

Suppleringsvalg av kvinnelig meddommer nr. 18 til Indre Finnmark tingrett

Saksprotokoll saksnr. 5/2011  i Valgnemnd - 25.08.2011 

Behandling

Som ny kvinnelig meddommer nr. 18 til Indre Finnmark tingrett for resten av valgperioden 
(01.05.08 – 31.12.12) velges: Hege Tajana Pedersen.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Som ny kvinnelig meddommer nr. 18 til Indre Finnmark tingrett for resten av valgperioden 
(01.05.08 – 31.12.12) velges: Hege Tajana Pedersen.

Rådmannens forslag til vedtak
Som ny kvinnelig meddommer nr. 18 til Indre Finnmark tingrett for resten av valgperioden 
(01.05.08 – 31.12.12) velges: ………………………………………………………………..
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Saksopplysninger
Indre Finnmark tingrett opplyser at Ann-Wibeke Porsanger er fritatt for sitt verv som 
meddommer i domssognet da han har meldt flytting. Porsanger var innvalgt som medlem nr. 18. 

Det er da nødvendig å foreta suppleringsvalg av ny kvinnelig meddommer til Indre
Finnmark tingrett for resten av valgperioden 01.05.08 – 31.12.12.

Det vises Domstolloven § 70 at 
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.

For øvrig må en ved supplering også ta hensyn til Domstolloven § 71-72 om utelukking fra valg
grunnet stilling og vandel:

§ 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.
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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.

Videre bes det om at det føres kontroll med at ingen velges i strid med domstolloven §§
70-72, jfr. domstolloven § 73.

Under henvisning til domstolloven § 65 er antallet på meddommere for Tana kommune 20
kvinner og 20 menn. Følgende kvinnelige meddommere er valgt til Indre Finnmark tingsretten i
valgperioden: 

Kvinner: 
1. Kirsten Andersen Bonakas 
2. Arnhild Anthi Sirma 
3. Marianne Balto Holmesund 
4. Elle 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. 
19. Sonja Guttorm Sirma 
20. Inger Marie Sabbasen Tanabru 

Vurdering
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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
Valgnemnda 18/2011 15.11.2011
Kommunestyret 105/2011 17.11.2011

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

Saksprotokoll saksnr. 105/2011 i Formannskapet - 27.10.2011 

Behandling
Fred Johnsen (SP) var ikke tilstede under behandling/votering av saken. Det var 6 representanter 
til stede under behandling/votering. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet første setning i rådmannens forslag til vedtak som 
formannskapets innstilling:

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

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

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

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Rita Pedersen innvilges fritak som meddommer til Indre Finnmark tingrett for resten av 
valgperioden (01.05.2008-31.12.2012).

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

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
Saksopplysninger lagt til i saksframlegg etter formannskapets møte 27.102011:
Formannskapet sin innstilling til kommunestyret er at Pedersen fritas. Det valgnemnda skal er å 
gi innstilling til kommunestyret på ny kvinnelig meddommer. 

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. 

§ 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, 
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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 
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 
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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: 033

Arkivsaksnr: 2011/2252-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 114/2011 10.11.2011
Kommunestyret 106/2011 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: 033

Arkivsaksnr: 2011/2284-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 10/2011 15.11.2011
Kommunestyret 107/2011 17.11.2011

Valg av eldreråd 2011-2015

Valgnemndas innstilling 
Kommunestyret velger følgende medlemmer med personlige varamedlemmer til eldrerådet for 
perioden 2011-2015:

Faste medlemmer: Personlige varamedlemmer: 
Fra Tana pensjonistforening Fra Tana pensjonistforening 
1. Olav E. Johansen 1. Hjørdis Pedersen
2. Gerd Åse Dervo 2. Knut Hildonen
3. Johanne Løvoll Smette 3. Erna Fjelldahl

Politisk valgt Politisk valgt 
4. ……………………………………. 4. ………………………………….
5. ……………………………………. 5. ……………………………….....

Saksopplysninger
Eldrerådet er opprettet ihht. lov 1991-11-08 nr. 76-lov om kommunale og fylkeskommunale 
eldreråd. 

Eldrerådet skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Alle medlemmer med 
varamedlemmer skal oppnevnes av kommunestyret. 3 av medlemmene og deres varamedlemmer 
oppnevnes etter forslag fra Tana pensjonistforening.

Tana pensjonistforening har foreslått følgende medlemmer og personlige varamedlemmer til 
eldrerådet for perioden 2011-2015:
Faste medlemmer: Personlige varamedlemmer: 
1. Olav E. Johansen 1. Hjørdis Pedersen
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2. Gerd Åse Dervo 2. Knut Hildonen
3. Johanne Løvoll Smette 3. Erna Fjelldahl

De to siste medlemmene med personlige varamedlem skal være politisk valgt. 

Eldreådet velger selv leder og nestleder. Begge disse skal være alderspensjonister og foreslått av 
pensjonistforeningen. 

Sammensetning av eldrerådet for perioden 2007-2011:
Faste medlemmer: Personlige varamedlemmer: 

Fra Tana pensjonistforening Fra Tana pensjonistforening 
1. Birger Dervo 1. Henry Astrup 
2. Ole Einar Olsen 2. Haldis Kollstrøm 
3. Margit Gaski 3. Birgit Daniloff 
Politisk valgt Politisk valgt 
4. Per Holm Varsi 4. Hilda Olsen 
5. Jorund Bordi 5. Bjørn Breivik

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2281-2

Saksbehandler: Anny Haugmann

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 13/2011 15.11.2011
Kommunestyret 108/2011 17.11.2011

Valg av representanter til rådet for funksjonshemmede 2011-2015

Valgnemndas innstilling 
Kommunestyret velger følgende representanter med personlig vararepresentant til rådet for 
funksjonshemmede for valgperioden 2011-2015:

Fast representant Personlig vararepresentant 
1. Lillian Walle

(fra Helsesportslaget IL Forsøk)
Odd Johansen

2. Arne Røberg
(fra Helsesportslaget IL Forsøk)

Jonny Bjørklund 

3. Liv Hammer 
(fra Norges Handikapforbund avd Tana)

Kjell Roger Johansen 

4. …………………………………………
(politisk valgt)

………………………………………………

5. …………………………………………
(politisk valgt)

………………………………………………

Saksopplysninger
I h.h.t. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for 
menneske med nedsett funksjonsevne, m.m., ble alle kommuner pålagt å ha et slikt råd i 2007. 
Tana kommune har siden den tid hatt 2 utnevnte representanter til rådet uten at den har vært i 
aktiv virksomhet.

Nå ønsker Tana kommune å konstituere rådet, slik at kommer i full drift parallelt med det nye 
kommunestyret. Råd for funksjonshemmede skal arbeide for å sikre funksjonshemmede full 
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deltakelse og likestilling i alle saker som berører deres situasjon. Hovedsakelig gjelder dette 
spørsmål om tilgjengelighet, fravær av diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
kvalitet på tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Definisjon på nedsatt funksjonsevne er forklart slik i Rundskriv A-28/2007:

”Nedsett funksjonsevne vil seie tap av eller skade på ein kroppsdel eller i ein av 
kroppsfunksjonane. Det kan til dømes dreie seg om nedsett rørsle, syns- eller 
høyrslefunksjon, nedsett kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsetjinger på grunn av 
til dømes allergi, hjartesjukdommar, lungesjukdommar, nevrologiske sjukdommar eller 
psykiske lidingar. (Jr.St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende 
barrierer, side 8). Nedsett funksjonsevne treng ikkje resultere i avgrensingar når det gjeld 
samfunnsmessig deltaking dersom tilkomsten til barnehagar, utdanning, arbeid, 
transport, bygningar, bygdemiljø, uteområde, informasjon og kommunikasjon, produkt, 
kultur og fritidstilbod, ferie, hjelpemiddel, helse- og sosialtenester osv. er gode nok. 
(med henvisning til Ot.prp. nr. 87 (2004-2005), kap. 14, merknad til § 1.).

Funksjonshemming kan også ses som et misforhold mellom individets forutsetninger og 
omgivelsenes utforming eller krav til funksjon.

Rådets funksjon.
Rådet skal være et rådgivnings- og uttalelsesorgan i alle aktuelle saker som er under utarbeiding 
i kommunen. Dette gjelder overgripende saker som økonomiplan, årsbudsjett og kommunal 
planlegging, men også samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og 
omsorgstjenester, jmfr. Ot.prp.nr. 87 (2004-2005).

Kommunen skal gjennom rådets virksomhet fremme målsettingen om brukermedvirkning.
Medvirkningen skal etter loven være åpen, bred og tilgjengelig. Det skal legges til rette for reell 
medvirkning ved at saker som er viktige for funksjonshemmede blir gjort kjent for rådet. 
Uttalelser fra rådet må også gjøres kjent for de som arbeider med den aktuelle saken i 
kommunen. Rådet må samarbeide med de funksjonshemmedes organisasjoner.

God tilgjengelighet for funksjonshemmede skal sikres ved nasjonale målsettinger om universell 
utforming i all kommunal planlegging og byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. 
Deltakelse i disse prosessene vil være en sentral oppgave for det kommunale rådet for 
funksjonshemmede. Rådet skal opptre samlet og ikke ved tilfeldig kontakt mellom 
enkeltmedlemmer og kommunen. Rådet kan heller ikke gi innspill i saker som gjelder 
enkeltindivider eller til å fatte vedtak på kommunale saksområder. I tillegg til saker det får seg 
forelagt, kan rådet ta opp saker på eget initiativ.Rådet tar initiativ til å bedre samarbeidet og 
samordningen av saker av betydning for funksjonshemmede i kommunen og til å drive 
informasjonsarbeid overfor allmennheten.

Rådets funksjonstid følger den kommunale valgperioden.

Rådets sekretariat er administrativt tilknyttet Serviceavdelingen.

Sammensetning.
Kommunestyret utnevner rådet for funksjonshemmede som et fast utvalg i h.h.t. § 10 i 
kommuneloven. Kommunstyret velger også leder og nestleder i rådet, jmfr. § 6 i lov om råd for 
menneske med nedsett funksjonsevne.
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Råd for funksjonshemmede består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer, 2 er 
representert av kommunens politiske organer og 3 av funksjonshemmedes organisasjoner. Ved 
utnevning fra funksjonshemmedes organisasjoner skal organisasjonene ha forslagsrett. I Tana er 
det Helsesportslaget v/idrettslaget Forsøk som organiserer flest funksjonshemmede med ca. 35 
medlemmer. Dernest følger Norges handikapforbund med flere brukerorganisasjoner. 
Brukerrepresentantene i rådet skal være så representative som mulig for kommunens innbyggere 
med nedsatt funksjonsevne.

Helsesportlaget IL Forsøk har kommet med følgende forslag på repr/vararepr.:
Fast: Lillian Walle Personlig vara: Odd Johansen
Fast: Arne Røberg Personlig vara: Jonny Bjørklund

Norges Handikapforbund avd. Tana har kommet med følgende forslag på repr/vararepr.:
Fast: Liv Hammer Personlig vara:Kjell Roger Johansen 

Møter og møteplan.
Rådet for funksjonshemmede holder møter etter behov, men minst 4 ganger i året. Lederen har 
ansvar for at rådet blir innkalt til møte. For øvrig innkalles rådet når minst 2 av medlemmene 
krever det. Innkalling skjer normalt med 5 virkedagers varsel.

Saksdokumenter sendes rådets medlemmer/varamedlemmer og andre med møterett. Det føres 
vedtaksprotokoll. Rådet utarbeider årsrapport som sendes formannskapet, sektorer, 
funksjonshemmedes organisasjoner og andre instanser som rådet vil informere. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2496-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 12/2011 15.11.2011
Kommunestyret 109/2011 17.11.2011

Valg av medlemmer til Næringsfondsstyret 2011-2015

Valgnemndas innstilling
Kommunestyret velges følgende politiske medlemmer og varamedlemmer til 
Næringsfondsstyret for perioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Frank M. Ingilæ (ordfører) – Leder 1. ……………………………………………

2. ………………………………….
(fra formannskapet)

2. ……………………………………………

Saksopplysninger
Næringsfondsstyret består av fire medlemmer med varamedlemmer etter følgende
sammensetning;

Ordfører med varamedlem
En representant fra formannskapet med varamedlem
To representanter fra næringslivet med varamedlemmer

Næringslivsrepresentanten utpekes av næringsforening eller næringsforeninger i fellesskap i 
kommunen som har åpent medlemsskap for alle næringsdrivende i kommunen som driver egen 
bedrift innenfor bransjer som ikke mottar årlig driftsstøtte ved avtaler med det offentlige. 
Dersom slik(e) forening(er) ikke finnes i kommunen så velges næringslivets representant på eget 
møte i kommunen som er behørig kunngjort av kommunen. Valgbar og stemmeberettiget er alle 
fremmøtte som oppfyller kriteriene for medlemsskap i næringsforening som beskrevet ovenfor. 
Valg av representant for næringslivet skal skje etter at det nye kommunestyret er konstituert og 

Side 139



senest 1 måned etter. Valgperioden skal følge kommunevalgperioden. Det kan likevel foretas 
nytt valg av representant for næringslivet etter 2 år dersom det i kommunen under valget ikke 
fantes næringsforening som beskrevet ovenfor og det etableres en.

Vedtak skjer gjennom flertallvedtak. Ordfører er leder. Den som eventuelt møter for ordfører er
leder. Leder har dobbel stemme ved stemmelikhet.

Fondsstyret fatter vedtak i alle saker som omfatter "lokal handlefrihet" i årsplan for 
næringsutvikling, herunder den bedriftsrettede støtten. Bevilgninger til kommunale prosjekter i 
strategisk næringsplan og årsplan for næringsutvikling foretas samtidig med behandling av 
årsplanen i kommunestyret. Næringsfondsstyret rapporter tilbake til formannskapet.

Næringsfondet omfatter virkemidler knyttet til næringsfond og evt. midler fra kommunens 
budsjett overført til næringsfondet. 

Formål
Hovedmålsettingen med virkemiddelbruken er å tilrettelegge for et variert og lønnsomt 
næringsliv basert på lokale tradisjoner og tilgjengelige ressurser. 

Bidra til utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i lokalsamfunn som fungerer godt 
gjennom næringsutvikling og omstillingstiltak. Virkemiddelet skal brukes i samsvar med 
nasjonale mål for en bærekraftig utvikling.

Følgende tiltak kan støttes

I Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur
(eks. regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, IKT-prosjekter 
og ulike utredninger/analyser)

II Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
(eks. planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, senteropprusting, 
reiselivsmessig infrastruktur og vannverk)

III Fysiske investeringer i bedrifter

IV Bedriftsutviklingstiltak så som:
 Produktutvikling
 Samarbeidstiltak/nettverksoppbygging
 Oppstarting av nye bedrifter
 Opplæring/kompetanseutvikling
 Planlegging og undersøkelser
 Markedsføring, forutsatt det foreligger en markedsføringsplan 

Disse eksemplene er ikke uttømmende. Retningslinjene som Kommunal- og 
regionaldepartementet, fylkeskommunen og Innovasjon Norge har utarbeidet for de ovennevnte 
formål skal legges til grunn ved søknadsbehandlingen, bortsett fra bestemmelsene om 
støtteandel.

Side 140



Næringsfondsstyret i forrige valgperiode:

Politisk valgte; Varamedlemmer 
1. Ordfører Frank M. Ingilæ Hartvik Hansen 
2. Kåre Breivik Rebeke Tapio 

Fra Næringsforeningen; Varamedlemmer 
1. Kurt Johnsen 
2. Håvald Hansen

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2498-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 15/2011 15.11.2011
Kommunestyret 110/2011 17.11.2011

Valg av lønnspolitisk utvalg 2011-2015

Valgnemndas innstilling 
Kommunestyret velger følgende tre representanter blant administrasjonsutvalgets
arbeidsgiverrepresentanter (formannskapet) til lønnspolitisk utvalg for perioden 2011-2015:

1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….

Saksopplysninger
Det vises til delegasjonsreglementet, punkt 2.7:

2.7 Delegert myndighet til lønnspolitisk utvalg 
Lønnspolitisk utvalg består av 3 representanter valgt av og blant administrasjonsutvalgets 
arbeidsgiverrepresentanter. Utvalget velges av kommunestyret etter forholdsvalgprinsippet. 
Utvalget fastsetter lønn for rådmann. Utvalget gir føringer til rådmannen for lønnsnivået i 
kommunen, både når det gjelder lederlønninger, men også stillinger som er vanskelig å 
beholde/rekruttere. 

Rådmannen gis myndighet til å gjennomføre ovennevnte lokale forhandlinger, samt foreta 
drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene ut fra lov, forskrift og hovedavtalene i arbeidslivet.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2499-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 11/2011 15.11.2011
Kommunestyret 111/2011 17.11.2011

Valg av Politiråd 2011-2015

Valgnemndas innstilling 
Kommunestyret velger følgende representanter til Politirådet for perioden 2011-2015:
1. Ordfører Frank M. Ingilæ 
2. Varaordfører Hartvik Hansen
3. Leder i MLU: Ulf Ballo
4. Leder i OKU: Solbjørg Ravna
5. Leder i HOU: Laura Kjølås
6. Fra opposisjonen ………………………………………………..
7. Fra administrasjonen: Rådmannen (eller den han utpeker)

Saksopplysninger
Det vises til Rundskriv 2007/005 fra Politidirektoratet der det heter: 

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et mer formalisert samarbeid mellom
politidistriktene og kommunene, jf. omtalen i St.prp. nr. 1 ( 2006-2007) side 92. Det skal
opprettes lokale politiråd som samler politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid
og felles idèdugnader. Dette gir en arena for å omsette kunnskap om lokale problemer til en
samordnet innsats, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) side 14-15.

Politiråd defineres som et samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og i kommunen som
har et ansvar i forhold til ” trygghet og trivsel” i kommunen. 

Formålet med samarbeidet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse
og få kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og beslutninger
som må foretas innenfor den enkelte sektor.
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Politirådene skal være lokalt forankret. Selv om ordningen er frivillig for kommunene,
forventes det at de enkelte kommuner er positive til innføringen av et slikt formalisert
samarbeid.

I forrige valgperiode var det følgende representasjon i politirådet fra kommunenes side:
1. Ordfører Frank M. Ingilæ 
2. Varaordfører Hartvik Hansen 
3. Leder av Oppvekst- og kulturutvalget Terese Nyborg 
4. Leder av Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Ulf Ballo 
5. Leder av Helse- og omsorgsutvalget Randi Lille 
6. Kåre Breivik fra opposisjonen 
7. Rådmannen og den/de han utpeker.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2497-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 14/2011 15.11.2011
Kommunestyret 112/2011 17.11.2011

Valg av representanter til Øst-Finnmark Regionråd 2011-2015

Valgnemndas innstilling
Kommunestyret velger følgende representanter til Øst-Finnmark Regionråd for perioden 2011-
2015:

Representanter Vararepresentanter 
1. Frank M. Ingilæ (ordfører) 1. ……………………………………………..

2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..

2. ……………………………………………
(fra opposisjonen)

1.
2. 

……………………………………………..
……………………………………………..

Saksopplysninger
Det vises til vedtektene til Øst-Finnmark Regionråd, §§ 1-4:

§1. Deltakerkommuner 
Rådet er et fellesorgan for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, 
Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig 
herunder interkommunale løsninger. Finnmark fylkeskommune innbys til å ha observatørstatus 
med tale og forslagsrett.

§ 2. Formål og organisasjonsform
Rådet skal med hovedfokus på Øst-Finnmark bidra til å gjøre Finnmark fylke til en 
konkurransekraftig region næringsmessig og bostedsmessig. Rådet skal diskutere og beslutte 
felles strategiske anliggender for Øst-Finnmark. Rådet skal samarbeide med Finnmark 
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fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, næringsliv og organisasjoner. En hovedoppgave 
skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte bidrar til å styrke eksisterende 
næringsliv og/eller utvikle ny virksomhet og nye arbeidsplasser.

Rådet skal holde kontakt med Vest-Finnmark Regionråd og Avjovarri Urfolksregion for å kunne 
samarbeide om aktuelle saker/prosjekter. Når rådet finner det hensiktsmessig kan det påta seg 
oppdrag for en eller et begrenset antall deltakerkommuner, eventuelt for bedrifter/institusjoner.

§ 3. Medlemmer til regionrådet
Hver av kommunene deltar med tre medlemmer til rådet.
Rådet består av:
Ordførere i de deltakende kommuner.
Representant oppnevnt fra opposisjon med varamedlem valgt av kommunestyret.

Rådmann/administrasjonssjef deltar i rådsmøtene med tale og forslagsrett.
Regionrådets funksjonstid er fire år og sammenfaller med kommunestyreperioden.

§ 4. Styre til regionrådet
Regionråd organiseres med et eget styre på 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Styret 
rapporterer til regionrådet.

I forrige valgperiode var følgende valgt:

Faste representanter: Varamedlemmer: 
Frank Ingilæ 1. Hartvik Hansen 

2. Else Utsi 
3. Einar Johansen 

Kåre Breivik 1. Rebeke Tapio 
2. Fred Johnsen 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 255

Arkivsaksnr: 2011/1951-5

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 16/2011 15.11.2011
Kommunestyret 113/2011 17.11.2011

Valg av representant og vararepresentanter til IKA Finnmark IKS for 
perioden 2011-2015

Vedlegg
1 Selskapavtale IKA Finnmark IKS vedtatt 15..03.2011

Valgnemndas innstilling
Kommunestyret velges følgende representant med tre vararepresentanter til IKA Finnmark IKS 
for perioden 2011-2015:

Representant Vararepresentanter 
1. …………………………………………... 1. ……………………………………………..

2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..

Saksopplysninger
IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om 
interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 med senere endringer. Finnmark fylkeskommune, 
kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i selskapet. Tana 
kommune er deltaker i IKAF IKS. 

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og 
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som 
arkivdepot for eierne. Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt 
motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. Selskapet kan delta i andre selskap som tjener 
hovedformålet. IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og 
arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet
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Hver kommune har en fast representant i representantskapet med tre nummeriske vararepresentanter. 

Det vises til selskapsavtalen (vedlagt).

I forrige periode var følgende valgt:
Repr. Frank M. Ingilæ Vararepr. Hartvik Hansen 

Vurdering
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SELSKAPSAVTALE FOR IKA FINNMARK IKS  
 Vedtatt 15.03.2011 av representantskapet. 

 

 

§ 1 Selskapets navn 
IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i  

lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 med senere endringer. Finnmark 

fylkeskommune, kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan 

være deltakere i selskapet. 
 

 

§ 2 Deltakere 
Selskapet har følgende deltakere: 

  

1. Finnmark fylkeskommune /Finnmárkku fylkkagielda 

2. Alta kommune 

3. Berlevåg kommune 

4. Båtsfjord kommune 

5. Deanu gielda/Tana kommune 

6. Gamvik kommune 

7. Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune 

8. Hammerfest kommune 

9. Hasvik kommune 

10. Kárášjoga gielda / Karasjok kommune  

11. Kvalsund kommune 

12. Lebesby kommune 

13. Loppa kommune 

14. Måsøy kommune 

15. Unjárgga gielda/Nesseby kommune 

16. Nordkapp kommune 

17. Porsanger kommune / Porsáŋggu gielda/ Porsangin komuuni  

18. Sør-Varanger kommune 

19. Vadsø kommune 

20. Vardø kommune 

 

§ 3 Hovedkontor 
Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune. 

 

§ 4 Formål 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, 

funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 

bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne.  

  

Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, 

oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. 

 

Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet. 

  

IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og 

arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet. 
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§ 5 Eierandeler og tilskudd 
Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i 

representantskapet. Grunnlaget for utregningen av tilskudd skal være folketall og en 

fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For eiere som ikke kan legge 

folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av 

representantskapet. 

 

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet basert på folketall 1.1.2010. 
Nr Kommune Andel 

2002 Vardø kommune 2,499 

2003 Vadsø kommune 7,178 

2004 Hammerfest kommune  11,440 

2011 Guovdageainnu suohkan/ 

Kautokeino kommune 3,469 

2012 Alta kommune 21,977 

2014 Loppa kommune 1,279 

2015 Hasvik kommune 1,099 

2017 Kvalsund kommune 1,207 

2018 Måsøy kommune 1,491 

2019 Nordkapp kommune 3,747 

2020 Porsanger kommune / Porsáŋggu gielda / 

Porsangin komuuni 4,695 

2021 Kárášjoga gielda /  

Karasjok kommune 3,281 

2022 Lebesby kommune 1,579 

2023 Gamvik kommune 1,187 

2024 Berlevåg kommune 1,228 

2025 Deanu gielda /Tana kommune 3,426 

2027 Unjárgga gielda / 

Nesseby kommune 1,040 

2028 Båtsfjord kommune 2,435 

2030 Sør-Varanger kommune 11,457 

 Sum Finnmark    

2000 Finnmark fylkeskommune / 

Finnmárkku fylkkagielda 14,286 

   

Eierandeler skal justeres hvert 4. år på grunnlag av endret folketall.  Første gang pr. 

01.01.2015 basert på folketall pr. 01.07.2014. Andelene justeres også ved ev. inn- og 

utmeldinger. 

 
§ 6 Representantskapet 
Det øverste organet for virksomheten er representantskapet. 

Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik 

stemmegivning; Finnmark fylkeskommune og Alta kommune sine representanter har 

tre stemmer, Sør-Varanger kommune og Hammerfest kommune sine representanter 

har to stemmer mens de andre kommunenes representanter har én stemme hver. 

Deltakerne oppnevner tre nummeriske vararepresentanter til sin representant. 

 
§ 7 Styret 
Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og har 5 

medlemmer og 5 nummererte varamedlemmer. 

 

Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet 

for 2 år om gangen. Første gangen velges nestleder, et styremedlem og  
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tre varamedlemmer for 1 år. Representantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når 

det finner det påkrevd. 

 

En representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når styret behandler saker 

som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de tilsatte jfr. reglene i 

kommunelova § 26 . nr. 1. 

 
§ 8 Valgkomitè 
Valgkomitè velges av representantskapet hvert år og består av tre medlemmer. 
 
§ 9 Låneopptak 
Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak må ikke overskride  

2 millioner kroner. J fr. lov om interkommunale selskaper § 22.  

 
§ 10 Selskapets regnskap 
Regnskapet til selskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper. 

 
§ 11 Nye deltakere  
Nye deltakere som tilfredsstiller kravene i § 1  kan tas opp etter søknad til styret innen 

1. august. Opptak av nye medlemmer krever enstemmighet fra samtlige deltakere.   

 
§ 12 Uttreden 
Bindingstiden er satt til 2 år. Etter dette kan en deltaker tre ut av selskapet med et års 

skriftlig varsel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar.  
 

§ 13 Øvrige bestemmelser 
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2589-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 15.11.2011
Kommunestyret 114/2011 17.11.2011

Valg av representant og vararepresentant til Polmak og Tana kirkelig 
fellesråd 2011-2015

Valgnemndas innstilling 
Kommunestyret velges følgende representant og vararepresentant til Polmak og Tana kirkelig 
fellesråd for valgperioden 2011-2015:
Representant: …………………………………………………………………
Vara: …………………………………………………………………

Saksopplysninger
Fra kommunen skal det velges en representant med vara til Polmak og Tana kirkelig fellesrådet. 
Representant med vara velges for 4 år (2011-2015). I følge kirkeverge i Polmak og Tana 
kirkelig fellesråd, Kirsten Biti Johansen, er det et ønske at ordfører og varaordfører velges. Valg 
av ordfører og varaordfører til fellesrådet er også blitt mer og mer vanlig i andre kommuner. 

Bestemmelser om sammensetning av kirkelig fellesråd står kirkeloven § 12:
§ 12. Sammensetningen av kirkelig fellesråd.
       Kirkelig fellesråd består av: 

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte 
menighetsråd, 

b) en representant valgt av kommunen, og 
c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom 

det er valgt inn en prest etter bokstav a. 
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Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert
menighetsråd. Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 
4 år. Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. Biskopen har rett til å ta 
del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle andre til å ta del i 
forhandlingene, men uten stemmerett. 

I kirkeloven § 14 står det følgende om Kirkelig fellesråd sine oppgaver:

§ 14. Kirkelig fellesråds oppgaver.
       Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, 
utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom 
menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 
       Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: 

a) bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b) anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder, 
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, 
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, 
e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, 
f) - – –
g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. 

       Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som 
lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende 
menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å 
utøve tilsettingmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville 
ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd 
myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom 
soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte. 
       Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som 
utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å 
løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av 
departementet. 
       Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen 
eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd. 

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
Valgnemnda 17/2011 15.11.2011
Kommunestyret 115/2011 17.11.2011

Oppnevning av voksenkontakter til ungdomsrådet

Saksprotokoll saksnr. 107/2011 i Formannskapet - 27.10.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

Saken oversendes valgnemnda.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken oversendes valgnemnda.

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet gir sin innstilling på medlemmer til ungdomsrådet til kommunestyret før valget.
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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
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: 2011/3-7

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 116/2011 17.11.2011

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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RS 19/2011 Melding om vedtak - Tana kontrollutvalgs sak 23/11 - Rapport om

eierskapskontroll i Tana arbeidsservice as

RS 20/2011 Kirkegårdsbefaring i Polmak og Tana sokn i Indre Finnmark prosti

- Rapport

RS 21/2011 Brev til de nyvalgte politikerne
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