
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 15.12.2011
Tidspunkt: 10:00

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

07.12.2011 

Frank M. Ingilæ 
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 117/2011 Godkjenning av innkalling
PS 118/2011 Godkjenning av saksliste

PS 119/2011 Godkjenning av protokoll fra 17.11.2011
PS 120/2011 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-

2015
2010/1892

PS 121/2011 Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet 2011/2370

PS 122/2011 Inndekning primæringsfond 2010/1568
PS 123/2011 Årsberetning og særregnskap 2010 - TKE KF 2011/1373

PS 124/2011 Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 TKE KF 2011/2731
PS 125/2011 Årsudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 2011/1968

PS 126/2011 Navneendring Norasenteret 2011/2536
PS 127/2011 Retningslinjer for barn og unges representant i 

behandling av plansaker
2011/2252

PS 128/2011 Valg av Dispensasjonsutvalg 2011-2015 2011/2257

PS 129/2011 Valg av Havneutvalg 2011 - 2015 2011/2256
PS 130/2011 Valg av representanter til representantskapet og styret 

i ØFAS - 2011-2015
2011/2500

PS 131/2011 Valg av representant til representantskapet i Finnmark
kommunerevisjon IKS 2011-2015

2011/2636

PS 132/2011 Valg av representant/vararepresentant til styre og 
representantskapet i Norasenteret IKS - 2011-2015

2011/2460

PS 133/2011 Valg av kommunal takstnemnd - 2011-2015 2011/2639

PS 134/2011 Valg av overtakstnemnd - 2011-2015 2011/2639
PS 135/2011 Valg av overformynderiet 2011/2137

PS 136/2011 Valg av medlemmer til kommunal Heimevernsnemnd 2011/2442
PS 137/2011 Valg av samarbeidsutvalget ved skolene og 

barnehagene - 2011-2015
2011/2640

PS 138/2011 Valg av kommunal representant til styret i Tana 
Montessoriskole - 2011-2015

2011/2641

PS 139/2011 Referatsaker/Orienteringer 2011/3

RS 22/2011 Status evaluering av økonomiavdelingen i Tana 
kommune

2011/2288

RS 23/2011 Melding om vedtak - Samiske rettigheter 2011/2787
RS 24/2011 Møteplan 2012 (ver 011211) 2011/2816

RS 25/2011 Protokoll Kontrollutvalget 30.11.2011 2011/601
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RS 26/2011 Møteprotokoll ELD 031111 2008/1034
RS 27/2011 Møteprotokoll ELD 061211 2008/1034

RS 28/2011 Møteprotokoll ungdomsrådet 24.november 2011 2010/135
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Side 5

PS 117/2011 Godkjenning av innkalling

PS 118/2011 Godkjenning av saksliste

PS 119/2011 Godkjenning av protokoll fra 17.11.2011



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 145

Arkivsaksnr: 2010/1892-15

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 44/2011 07.11.2011
Oppvekst- og kulturutvalget 53/2011 07.11.2011
Helse- og omsorgsutvalget 50/2011 28.11.2011
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 48/2011 29.11.2011
Oppvekst- og kulturutvalget 61/2011 30.11.2011
Formannskapet 124/2011 01.12.2011
Eldrerådet 32/2011 06.12.2011
Kommunestyret 120/2011 15.12.2011

Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

Saksprotokoll saksnr. 32/2011  i Eldrerådet - 07.12.2011 

Behandling

Fellesforslag fra Olav E. Johansen, Ruth Johnsen, Erna Fjelldahl, Per Holm Varsi og Gerd Åse 
Dervo:

Eldrerådet tiltrer uttalelsen til Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 fra Tana 
Pensjonistforening, som lyder som følger:

Kommuneplanens handlingsdel 2011-2014 – Høring
Saken er behandlet i styret i Tana pensjonistforening 16. sept. 2011.
Tana pensjonistforening uttaler seg først og fremst om kap. 9.8 som omhandler helse og omsorg 
og kap 9.8.3 om boforhold.

Mat 
I retningslinjene sies det blant annet at kommunen vil sette større fokus på kosthold. 
På bakgrunn av at man stadig hører om tilfeller av underernæring blant eldre i institusjoner, er 
det riktig å være bevisst på dette. På TV har vi hørt om såkalte blindtester av institusjonsmat. På 
disse har maten kommet dårlig ut. Man burde ikke være fremmed for slike tester også her, slik at 
man er sikker på at den maten som serveres her er både velsmakende og nærende. Dette er 
særlig viktig i institusjoner fordi de eldre ikke har valgmuligheter når det gjelder det som blir 
servert.
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En annen sak er at vi har erfaring for at eldre ikke alltid får nødvendig hjelp til å innta mat når 
de ikke selv klarer å ordne med maten. 

Uten at vi vet hva "Matprosjektet" på omsorgsboliger er, håper vi at det skal gi positive 
ringvirkninger også i tiden fremover. 

Tannhelse 
Kommunen bør også være pådriver i arbeidet med å gjøre det rimeligere og enklere for eldre i 
institusjon å få tilsyn av tannlege. Tennene, om det er egne eller proteser, er jo tross alt en viktig 
del når det gjelder både inntak av mat og fordøyelse. 

Hjemmetjenesten 
bør styrkes slik at flest mulig kan bo hjemme. Spesielt bør kommunen prioritere 
tjenestemottakere 80 år og eldre slik at de i størst mulig grad kan bo hjemme, eventuelt i 
tilpassede boliger med sentral beliggenhet. 
Ingen skal tvinges til å bo hjemme. Alle skal ha reelle valg. 

Aktivitetstilbud 
Når det gjelder aktivitetstilbud til eldre, mener vi at denne siden bør styrkes. Forebyggende 
tiltak av forskjellig slag virker gunstig på eldres helse og har som resultat at flere kan klare seg 
selv lengre. 

I hovedmålsettinger nevnes ”fysisk aktivitet” som viktig.  Vi bør alle i fellesskap være opptatt 
av hvordan vi kan aktivisere også den eldre del av befolkningen rent fysisk.
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Tilbudet til demente bør også styrkes. En sansehage må bli en naturlig del av dette tilbudet. 

Bekymringsmeldinger 
Det finnes eksempler på at eldre i Tana mangler det mest elementære som vann og toalett i eget 
hjem. Vi vet også om tilfeller hvor eldre lever meget kummerlig og under uverdige forhold, men 
ikke vil melde fra om egne behov. 
Hvordan skal folk som vet om slikt, gjøre for å få meldt fra? Hvem skal man kontakte med 
bekymringsmeldinger? Hvem i kommunen sørger for å løse denne type problematikk? 

Informasjon 
Vi har grunn til å tro at mange ikke vet hvilke tilskuddsordninger som gjelder når det gjelder 
tilpasning av egen bolig med tanke på å bo hjemme lengst mulig. Det må satses mer på 
informasjon. 

Eldreombud 
Kommunestyret bør ellers vurdere om det skal opprettes et lokalt brukerutvalg for eldreomsorg. 
Utvalget kan bestå av eldre og pårørende med kommunalt sekretariat. Alternativt kan det 
vurderes om et slikt utvalg kan legges inn under Øst-Finnmark regionråd og på den måten dekke 
flere kommuner. 

Økonomi 
Pensjonistforeningen er glad for de tiltakene som er nedfelt for å nå målene. Men vi er likevel 
litt bekymret fordi vi ikke kan se at det er satt av midler til tiltakene. Det gjelder for eksempel 
transportordninger, aktivitetstilbud og frivillighetssentral. (jfr kap. 11). 
Vi ber om at “Transportordninger” og “Aktivitetstilbud” flyttes opp av “BØR”- til “MÅ”-tiltak. 

Votering

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Eldrerådet tiltrer uttalelsen til Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 fra Tana 
Pensjonistforening, som lyder som følger:

Kommuneplanens handlingsdel 2011-2014 – Høring
Saken er behandlet i styret i Tana pensjonistforening 16. sept. 2011.
Tana pensjonistforening uttaler seg først og fremst om kap. 9.8 som omhandler helse og omsorg 
og kap 9.8.3 om boforhold.

Mat 
I retningslinjene sies det blant annet at kommunen vil sette større fokus på kosthold. 
På bakgrunn av at man stadig hører om tilfeller av underernæring blant eldre i institusjoner, er 
det riktig å være bevisst på dette. På TV har vi hørt om såkalte blindtester av institusjonsmat. På 
disse har maten kommet dårlig ut. Man burde ikke være fremmed for slike tester også her, slik at 
man er sikker på at den maten som serveres her er både velsmakende og nærende. Dette er 
særlig viktig i institusjoner fordi de eldre ikke har valgmuligheter når det gjelder det som blir 
servert.
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En annen sak er at vi har erfaring for at eldre ikke alltid får nødvendig hjelp til å innta mat når 
de ikke selv klarer å ordne med maten. 

Uten at vi vet hva "Matprosjektet" på omsorgsboliger er, håper vi at det skal gi positive 
ringvirkninger også i tiden fremover. 

Tannhelse 
Kommunen bør også være pådriver i arbeidet med å gjøre det rimeligere og enklere for eldre i 
institusjon å få tilsyn av tannlege. Tennene, om det er egne eller proteser, er jo tross alt en viktig 
del når det gjelder både inntak av mat og fordøyelse. 

Hjemmetjenesten 
bør styrkes slik at flest mulig kan bo hjemme. Spesielt bør kommunen prioritere 
tjenestemottakere 80 år og eldre slik at de i størst mulig grad kan bo hjemme, eventuelt i 
tilpassede boliger med sentral beliggenhet. 
Ingen skal tvinges til å bo hjemme. Alle skal ha reelle valg. 

Aktivitetstilbud 
Når det gjelder aktivitetstilbud til eldre, mener vi at denne siden bør styrkes. Forebyggende 
tiltak av forskjellig slag virker gunstig på eldres helse og har som resultat at flere kan klare seg 
selv lengre. 

I hovedmålsettinger nevnes ”fysisk aktivitet” som viktig.  Vi bør alle i fellesskap være opptatt 
av hvordan vi kan aktivisere også den eldre del av befolkningen rent fysisk.

Tilbudet til demente bør også styrkes. En sansehage må bli en naturlig del av dette tilbudet. 

Bekymringsmeldinger 
Det finnes eksempler på at eldre i Tana mangler det mest elementære som vann og toalett i eget 
hjem. Vi vet også om tilfeller hvor eldre lever meget kummerlig og under uverdige forhold, men 
ikke vil melde fra om egne behov. 
Hvordan skal folk som vet om slikt, gjøre for å få meldt fra? Hvem skal man kontakte med 
bekymringsmeldinger? Hvem i kommunen sørger for å løse denne type problematikk? 

Informasjon 
Vi har grunn til å tro at mange ikke vet hvilke tilskuddsordninger som gjelder når det gjelder 
tilpasning av egen bolig med tanke på å bo hjemme lengst mulig. Det må satses mer på 
informasjon. 

Eldreombud 
Kommunestyret bør ellers vurdere om det skal opprettes et lokalt brukerutvalg for eldreomsorg. 
Utvalget kan bestå av eldre og pårørende med kommunalt sekretariat. Alternativt kan det 
vurderes om et slikt utvalg kan legges inn under Øst-Finnmark regionråd og på den måten dekke 
flere kommuner. 

Økonomi 
Pensjonistforeningen er glad for de tiltakene som er nedfelt for å nå målene. Men vi er likevel 
litt bekymret fordi vi ikke kan se at det er satt av midler til tiltakene. Det gjelder for eksempel 
transportordninger, aktivitetstilbud og frivillighetssentral. (jfr kap. 11). 
Vi ber om at “Transportordninger” og “Aktivitetstilbud” flyttes opp av “BØR”- til “MÅ”-tiltak. 
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Saksprotokoll saksnr. 124/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

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

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel av 15.11.2011 vedtas som kommuneplanens 
handlingsdel for økonomiplanperioden 2012-2015.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende tilleggsforslag: 

Prosjektet ”lindrende behandling, ved livets slutt”, innarbeides som tiltak i kommuneplanens 
handlingsdel 2012-2015 under kap. 9.8 Helse og omsorg, s. 59. 

Votering
Formannskapet innstilling: Enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra H: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel av 15.11.2011 vedtas som kommuneplanens 
handlingsdel for økonomiplanperioden 2012-2015.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

Prosjektet ”lindrende behandling, ved livets slutt”, innarbeides som tiltak i kommuneplanens 
handlingsdel 2012-2015 under kap. 9.8 Helse og omsorg, s. 59. 

Saksprotokoll saksnr. 61/2011  i Oppvekst- og kulturutvalget - 30.11.2011 

Behandling
Matti Sipinen (AP) fremmet følgende forslag:
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Tiltak som må gjennomføres:

Pri 9.
 Vennskapskommuneavtalen må komme med.  Det er kultur å bringe og hente der, for eksempel 
Tana markedet, Tana vintermarked osv.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tiltak som må gjennomføres:

Pri 9. 
Vennskapskommuneavtalen må komme med.  Det er kultur å bringe og hente der, for eksempel 
Tana markedet, Tana vintermarked osv.

Saksprotokoll saksnr. 48/2011 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 29.11.2011 

Behandling
Helge Samuelsen (H) tiltrådte møtet kl. 10:35 under behandling av saken. Det var seks
representanter til stede under behandling og votering. 

Nestleder Ansgar Aslaksen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Miljø,-
landbruks- og utmarksutvalgets innstilling: 

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel av 15.11.2011 vedtas som kommuneplanens 
handlingsdel for økonomiplanperioden 2012-2015.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

Gielddaplána doaibmaoasi álgoevttohus dahkkon 15.11.2011, mielddusin dás, mearriduvvo leat 
gielddaplána doaibmaoassi ja mii gusto ekonomiijaplána áigodahkii 2012-2015.

Jos jahkebušeahta/ekonomiijaplána meannudeame olis ii leat várri A-doaimmaide gielddaplána 
doaibmaoassái mii eaktuda ruđa gielddabušeahtas, de sirdit daid  B-doaimmaide. Dát 
heivehuvvojit dalle dan loahpalaš doaibmaplánaid.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel av 15.11.2011 vedtas som kommuneplanens 
handlingsdel for økonomiplanperioden 2012-2015.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

Mearrádus: Evttohus gielddastivrii
Gielddaplána doaibmaoasi álgoevttohus dahkkon 15.11.2011, mielddusin dás, mearriduvvo leat 
gielddaplána doaibmaoassi ja mii gusto ekonomiijaplána áigodahkii 2012-2015.

Jos jahkebušeahta/ekonomiijaplána meannudeame olis ii leat várri A-doaimmaide gielddaplána 
doaibmaoassái mii eaktuda ruđa gielddabušeahtas, de sirdit daid  B-doaimmaide. Dát 
heivehuvvojit dalle dan loahpalaš doaibmaplánaid.

Saksprotokoll saksnr. 50/2011 i Helse- og omsorgsutvalget - 28.11.2011 

Behandling
SP v/Viktoria Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag:

Punkt 12 i Retningslinjer (strategier) for å nå målet (for Helse og Omsorg):
Tilføyelse et punkt til:

- Innføre stimulerende tiltak for å vekke interesse og tilrettelegge for utdanning innenfor 
helsesektoren 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Punkt 12 i Retningslinjer (strategier) for å nå målet (for Helse og Omsorg):
Tilføyelse et punkt til:

- Innføre stimulerende tiltak for å vekke interesse og tilrettelegge for utdanning innenfor 
helsesektoren 
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Saksprotokoll saksnr. 53/2011  i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.11.2011 

Behandling

Fellesforslag fra Solbjørg Ravna SFP/NSR, Nancy Porsanger, (SP), Matti Sipinen (AP), 
Liz Utsi (AP), Cathrine Erke (FE/OL) og Bjørn Vidar Dalan (H):

Saken behandles i neste møte. OKU må se på planen i forbindelse med budsjettarbeidet.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken behandles i neste møte. OKU må se på planen i forbindelse med budsjettarbeidet.

Saksprotokoll saksnr. 44/2011 i Helse- og omsorgsutvalget - 07.11.2011 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt HOU pr. e-post 04.11.2011 og utdelt i møtet. 

Innspill fra HOU til planen:

Helsedelen i handlingsdelen er for lite preget av nye utfordringer innenfor helse og omsorg. 
HOU forutsetter at administrasjonen fletter inn tiltak som angår bl.a samhandlingsreformen og 
endringer i pleie- og omsorg.

Side 60: Hva er systemrettede tiltak i skolen?
Side 62: Boligsituasjonen er ikke så god
Side 63: Strategier for å tilpasse boliger for funksjonshemmede mangler i lista over 

retningslinjer
Side 65: Er det hensiktsmessig å samle boliger til rusmisbrukere innefor ett geografisk 

område?

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag:

Innspill fra HOU sendes administrasjon. Saken sendes tilbake til HOU for ny behandling før 
endelig behandling i kommunestyret. 
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innspill fra HOU sendes administrasjon. Saken sendes tilbake til HOU for ny behandling før 
endelig behandling i kommunestyret. 

Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel av 15.11.2011 vedtas som kommuneplanens 
handlingsdel for økonomiplanperioden 2012-2015.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i 
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned 
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Gielddaplána doaibmaoasi álgoevttohus dahkkon 15.11.2011, mielddusin dás, mearriduvvo leat 
gielddaplána doaibmaoassi ja mii gusto ekonomiijaplána áigodahkii 2012-2015.

Jos jahkebušeahta/ekonomiijaplána meannudeame olis ii leat várri A-doaimmaide gielddaplána 
doaibmaoassái mii eaktuda ruđa gielddabušeahtas, de sirdit daid  B-doaimmaide. Dát 
heivehuvvojit dalle dan loahpalaš doaibmaplánaid.

Saksopplysninger
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) pålegger alle kommuner 
å ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år
eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.
For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. § 11-1, skal kommunen innhente
synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av 
tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før
kommunestyrets behandling.

Handlingsdelen til kommuneplanen skal rulleres årlig. Dersom det er behov for å gjøre større
endringer i kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) så skal dette avklares gjennom
utarbeidelse av planstrategi (kapittel 10 i plan- og bygningsloven). 

Handlingsdelen er ikke et juridisk bindende dokument, men et førende for utvikling av 
kommunen som samfunn og organisasjon. Planen kan ses på som et arbeidsdokument, 
grunnlagsdokument for fordeling av ressurser og som et politisk styringsdokument i forhold til 
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hvilken retning man ønsker kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon skal 
arbeide mot.

Oppbygging av planen
Handlingsdelen følger oppbyggingen av kommuneplanens samfunnsdel med samme
innsatsområder, mål og retningslinjer og opplisting av tiltak. Forskjellen er at handlingsdelen er
mer beskrevet i forhold til gjennomføring herunder organisatoriske rammebetingelser samt
status på tiltak.

Handlingsdelen prioriterer tiltakene etter følgende modell:
A. Tiltak som må gjennomføres neste fire år (gjelder for eksempel allerede vedtatte tiltak).
B. Tiltak som bør gjennomføres når man har ressurser til det.
C. Tiltak som vi vil vente med fordi man mener at andre behov er viktigere å dekke først.

Forholdet til årsbudsjett og økonomiplan
Årsbudsjett og økonomiplan omfatter hele kommunens virksomhet, mens kommuneplanens 
handlingsdel ikke gjør det. Kommuneplanen omfatter i større grad kommunen som samfunn. 
Kommuneplanens handlingsdel utgjør også på mange måter en virksomhetsplan for deler av 
kommunen som organisasjon gjennom planens retningslinjer, føringer og tiltak. 

Dagens kobling til årsbudsjett/økonomiplan kan vises i følgende figur:

Årsbudsjett/økonomiplan = grå og svart felt
Kommuneplanens handlingsdel = svart, grønn, gul og beige felt (A, B og C tiltak)
A-tiltak i kommuneplanens samfunnsdel = svart og grønn felt
Svart felt = A-tiltak i kommuneplanens samfunnsdel med finansiering over kommunens 
årsbudsjett og økonomiplan.

Det bør være samsvar mellom A tiltakene som trenger bevilgning fra kommunen og tiltakene i 
årsbudsjett/økonomiplan som i budsjettvedtaket har fått bevilgning, dvs. svart felt.
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Høring og offentlig ettersyn

Kommuneplanens handlingsdel ble behandlet som høringsutkast i juni 2011 og sendt ut på 
høring og lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1. oktober 2011.

Det foreligger høringsuttalelser fra Polmak og Tana kirkelige fellesråd, Sandlia og omegn 
bygdelag, Fylkesmannen i Finnmark, Tana næringsforening, Tana saueavlslag, Tana 
pensjonistforening og ungdomsrådet eksternt. I tillegg uttalelser internt fra miljørådgiver og 
bygg- og anleggsavdelingen.

Høringsuttalelser med kommentarer (redigert og forkortet)

Hvem som har uttalt seg Kommentarer

Tana saueavlslag
- Ønsker å være med på planlegging av 

Harrevannområdet og at lageret som er satt over veien 
som går nordover blir flyttet.

Innspilles tas inn i forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplan for 
Harrevann området.

Sandlia og omegn bygdelag
- Har muntlig uttalt seg at de vil være med på 

utarbeidelse av reguleringsplan for 
Harrevannområdet.

Innspilles tas inn i forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplan for 
Harrevann området.

Tana pensjonistforening
1. Mat

Kjenner ikke innholdet i ”matprosjektet” for 
omsorgsboliger, men uttaler seg at det er særlig 
viktig at maten er velsmakende og nærende i 
institusjoner da de eldre ikke har valgmuligheter for 
hva som blir servert. 

2. Tannhelse
Kommunen bør også være pådriver i arbeidet med å 
gjøre det rimeligere og enklere for eldre i institusjon 
å få tilsyn av tannlege.

3. Hjemmetjenesten
Bør styrkes slik at flest mulig kan bo hjemme. 
Kommunen bør spesielt prioritere tjenestemottakere 
over 80 år med tjenester eller tilgang på sentral 
beliggende tilpassede boliger. Alle skal ha reelle 
valg.

4. Aktivitetstilbud
Bør styrkes. Tilbud til demente bør også styrkes.

5. Bekymringsmeldinger. 
Foreningen savner et kontaktpunkt for 
bekymringsmeldinger i forhold til eldre, hvor de kan 
ta opp forhold vedrørende tjenester uten bekymringer 
over at det skal gå ut over de eldre.

Ses i sammenheng med punkt 7 og 
eldrerådet bør kunne ta opp saken om 
bekymringsmeldinger og eldreombud.

6. Informasjon
Det bør gis mer informasjon om støtteordninger for å 
tilpasse egen bolig med tanke på å bo hjemme lengst 
mulig.

Er inne i handlingsplanen under kap 9.8.3 
Boforhold, hovedmål 3. Ansvar Pleie- og 
omsorgssonene, Bygg- og anleggsavd.
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7. Eldreombud
Kommunestyret bør vurdere å opprette et eget lokalt 
brukerutvalg for eldreomsorg evt. i samarbeid med 
andre kommuner eks. via regionrådet.

Ses i sammenheng med punkt 5 
Bekymringsmeldinger. Saken bør først 
legges frem for eldrerådet.

8. Økonomi
Glad for tiltakene i planen, men bekymret over 
gjennomføring av tiltak, da det ikke synes at det er 
satt av penger til disse. Det gjelder for eksempel 
transportordninger, aktivitetstilbud og 
frivillighetssentral (jfr. kap 11). Transportordninger 
og aktivitetstilbud bes prioritert som A-tiltak.

Det er en politisk oppgave å prioritere 
mellom tiltak i planen.

Eldreombud og kontaktpunkt kan vurderes 
som nye tiltak. De øvrige uttalelsene 
knytter seg til utførelse av dagens tjeneste. 
Det forutsettes at gjeldende politisk utvalg 
og sektoradm. følger disse videre opp.
Punktene 1-6 er oversendt avd. for 
oppfølging.

Tana næringsforening
1) Varehandel i stagnasjon

Bør til omvendt handelslekkasje bla. som følge av 
nytt supermarked i Nuorgam

Næringslivet, næringsforeningen og 
næringshagen forutsetter å ha ansvar for 
dette. Tas ikke inn som et nytt tiltak i 
planen.

2) Reiseliv
a) Mer tydelig markedsføring basert på egne 

fortrinn.
b) Skape tilbud til laksefiskeres familie
c) Nødvendig med grunnleggende avklaring mellom 

reiseliv og lokalbefolkningen
d) Bedre rammebetingelser for bruk av 

motorkjøretøyer innen turisme, gjerne i 
samarbeid med lokalsamfunn

e) Økende fugletittingsturisme som bør utnyttes.
f) Reiselivsforum bør på nytt forsøkes etablert
g) Turistinformasjon. Mangelfull informasjon på 

den nettbaserte turistinformasjonen 
www.visittana.no

h) Joddu-prosjektet. Bør videreføres
i) For få gründere. Legge bedre til rette for unge 

gründere.
j) Transport. Sørge for økt lengde og vektgrenser 

mellom Utsjok og Tana for kjøretøy.
k) Forsere arbeidet med å tilrettelegge for flere 

næringstomter.

Ansvar for a, b og bør ligge hos 
turistinformasjonen og næringsliv. Dette er 
en del av produktutvikling som bør ligge 
hos aktørene. Ikke nødvendig med nye 
tiltak i planen for det. 
Punkt c) er inne i planen. Bør prioriteres 

høyere.
d) er inne i planen, se også uttalelse fra 

Fylkesmannen. 
f) Næringshagen forutsetter å ta et økt 

ansvar for forum. Flyttes fra C til B-
tiltak.

g) Turistinformasjon er inne som tiltak i 
planen. 

h) Er inne som tiltak i planen.
i) Næringshagen har ansvar for 

førstelinjetjeneste iht. driftsavtale. 
j) Tas inn som nytt tiltak.

k) Det arbeidet med dette i dag.

Fylkesmannen i Finnmark
"Å sikre forutsigbarhet i forhold til dispensasjoner til 
motorisert ferdsel i utmark" er et såkalt A-tiltak for å nå 
hovedmålet "Tana skal være et attraktivt sentrum i Øst-
Finnmark for etablering av alle typer 
næringsvirksomheter.

Fylkesmannen forutsetter at dispensasjoner som gis for 
motorferdsel i næringslivssammenheng er i tråd med 
bestemmelsene i motorferdselloven med forskrifter og 
veiledere. 
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Om bygging i strandssonen:
"Hyttebygging i strandsonen følger den praksis 
kommunen har etablert i de senere år slik at 100-
meterssoner ikke blir en tvangstrøye for utvikling i 
kommunen."

De nasjonale miljømålene for arealforvaltning, friluftsliv 
med mer er gitt i St.meld. nr. 26
(2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 
miljøtilstand. Her heter det bl.a.:

• Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes 
gjennom økt kunnskap om verdier og bevisst 
planlegging og arealpolitikk.

• Fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med 
vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og 
estetikk.

• Strandsonen skal bevares som et natur- og 
friluftsområde tilgjengelig for alle.

• Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig 
arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, 
vassdragsbelter og vannressurser.

Vi minner i denne forbindelsen også om Flerbruksplanen 
for Tanavassdraget hvor det heter følgende under temaet 
arealplanlegging:

"Bygging i 100 meters beltet langs vassdraget tillatelses i 
utgangspunktet ikke. Det innvilges dispensasjon ved 
særskilte grunner. Det føres en streng
dispensasjonspraksis."

En spredt og planløs utbygging i strandsonen er i strid 
med nasjonal politikk, jf. plan- og bygningslovens § 1-8 
og de nasjonale miljømålene i St.meld. nr. 26 (2006-
2007), og Flerbruksplan for Tanavassdraget.

Ny plan- og bygningslov som trådte i kraft 
1. juli 2009 skjerper bestemmelsene om 
bygging i strandsonen, jfr. pbl § 1-8:

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 
fasadeendringer kan ikke settes i verk 
nærmere sjøen enn 100 meter fra 
strandlinjen målt i horisontalplanet ved 
alminnelig høyvann.

Forbudet etter andre ledd gjelder så langt 
ikke annen byggegrense er fastsatt i 
kommuneplanens arealdel eller 
reguleringsplan.

       Forbudet etter andre ledd gjelder ikke 
der kommunen i kommuneplanens arealdel 
har tillatt oppføring av nødvendige 
bygninger, mindre anlegg og opplag som 
skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, 
akvakultur eller ferdsel til sjøs. 

       For områder langs vassdrag som har 
betydning for natur-, kulturmiljø- og 
friluftsinteresser skal kommunen i 
kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 
5 fastsette grense på inntil 100 meter der 
bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være 
tillatt. 

Etter ny lov må byggesaker i strandsonen 
behandles via overordnede planer.
Planens formulering må endres for å være i 
samsvar med de nye statlige 
bestemmelsene. Forslag til ny tekst:
- Bygging i strandsonen skal skje 

planmessig iht. areal-/reguleringsplan.

Denne teksten erstatter eksisterende tekst 
både i handlingsplanen og langsiktig del.

Fylkesmannen ønsker å berømme kommunen for godt 
arbeid med punkt 9.1 Landbruk i handlingsdelen. 
Fylkesmannen ønsker også å berømme kommunens fokus 
på klimautfordringene, trafikksikkerhet og vannkvalitet i 
handlingsdelen.

Polmak og Tana kirkelige fellesråd

Kirke ved Tana bru
Til ”sterkt kommunesenter” hører også en sentralt plassert 
kirke (9.3 Infrastruktur). De ønsker følgende under 
retningslinjer for å nå målet: Tilrettelegging for etablering 
av kirkebygg ved Tana bru” og tas inn som et MÅ tiltak 
(A-tiltak nr 11).
- Denne saken strekker seg tilbake før 1993 da en 

stiftelse ble opprettet for å bygge både barnehage og 
arbeidskirke. I 1993 ble barnehagen overført Tana 

Tatt inn i handlingsplanen.

Ny A-tiltak 11 tatt inn i 
handlingsplanen.
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kommune, men gjenværende tomtearaler for lite til å 
planlegge ny kirke. Fellesrådet ønsker regulert området 
rundt menighetshuset til formålet og har sendt dette til 
Tana kommune. 

Vei- og trafikksikkerhet
Fellesrådet ønsker anlagt parkeringsplass både ved Seida 
kirke og Birkestrand kirkegård under budsjettmessig 
bevilgning fra kommunen. Dette ønsker de som Må-tiltak 
i perioden.
Nytt 12 Anlegg av parkeringsplass ved Seida kirke
Nytt 13 Anlegg av parkeringsplass ved Birkestrand 

Gavplass
Nytt 14 Utvidelse av parkeringsplass ved Polmak kirke

Tatt inn som B-tiltak under 9.3 
Infrastruktur

Gravplass ved Tana bru
Behandlet av fellesrådet i 2008 og oversendt kommunen. 
Ønsker dette som et Må-tiltak 
Nytt 15 Gravplass ved Tana bru

Tatt inn som B-tiltak under 9.3 
Infrastruktur

Barne- og ungdomsprosjekt
Ønsker etablert et prosjekt der hele mennesket blir 
ivaretatt, åndelig, sjelelig og fysisk. Delmål:
- Motivere til trosopplæring i hjemmene
- Gi muligheter for fellesskap, samt styrke identitet og 

tro
- Bidra til tospråklighet blant barn og unge
- Iverksette rusforebyggende tiltak
- Etablere barne- og ungdomslokaler i kjelleren på 

menighetshuset
- Støtte til unge hjem i krise
- Støtte ved samlivsbrudd/skilsmisse

Prosjektet ønskes inntatt under innsatsområdene 9.6 Barn 
og unge, 9.7 Kultur, 9.8 Helse og omsorg.

Tas inn som et B-tiltak under 9.6 Barn 
og unge

Ungdomsrådet

Tiltak som MÅ gjennomføres neste fire år:
1) Nærmiljøanlegg (ballbinge) i skolene som ikke har 

det
2) Helgeåpent flerbrukshall kr 50 000
3) Sykkelbane i sentrumsområdet
4) Kunstgressbane ved sameskole/flerbrukshall
5) Rulleskiløype ved Tana bru
6) Etablering av dansetiltak for ungdom
7) Nytt basseng
8) Endre åpningstider for svømmebassenget i Seida 

slik at det blir mer tilgjengelig for ungdom
9) Nytt skolebygg ved Tana bru
10) Sommerarbeidsplasser for ungdom
11) Ungdomsråd
12) Utvikle nye tiltak innenfor grendeskole
13) Nordisk barneteaterfestival
14)

1) Er inne som må-tiltak.

2) Tas inn som nytt B-tiltak
3) Nytt B-tiltak
4) Nytt B-tiltak
5) Nytt B-tiltak
6) Nytt B-tiltak
7) Nytt C-tiltak
8) Nytt B-tiltak

9) Stående som C-tiltak

 10-13) Er inne som må-tiltak
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Fjerning av tiltak:

a. Etablering av 3-årig videregående skole tilbud ved 
Tana bru.

Ungdomsrådets vurdering:
Tilbudene ved Tana videregående skole med 
naturbruk er viktig å beholde. Det bør heller rustes 
opp slik at skolen møter forventninger fra ungdom. 
Like viktig er det å styrke LOSA fremfor å bygge ny 
videregående skole ved Tana bru.

b. Innendørs ridehall.
Ungdomsrådets vurdering:
Tilbudet er allerede etablert og da er det unødvendig at 
den står på lista over prioriterte tiltak.

c. Tilbud til ungdom i bygdene
Ungdomsrådets vurdering:
Tiltaket fjernes fra lista. Tilbudene ved Tana bru bør 
tilrettes slik at ungdommene fra bygdene kan delta i 
disse. Det gjelder kulturskolen, ungdomsklubben og 
eventuelt andre ungdomstiltak.

Tiltak under punkt B og C ble ikke gjennomgått på grunn 
av tidsmangel

Tatt ut av planen

Tatt inn som retningslinjer i planen 

Tatt ut av planen

Tatt ut av planen.

Tatt inn som forslag til ny retningslinjer 
for å nå målet.

Miljørådgiver
Infrastruktur: 
 Pkt 7. Plan for friluftsliv. Er det behov for en egen 

plan? Kan dette tas inn i kommunedelplan for idrett 
og friluftsliv? Behov for en slik plan bør kanskje 
vurderes i planstrategien?

 Pkt 5. Utviklingsplan for fysisk infrastruktur langs 
Tanavassdraget. Jeg anbefaler at dette omformuleres-
at det ikke lages en plan, men utføres årlige drifts og 
vedlikeholdstiltak på eksisterende rasteplasser. I 
tillegg foreslår jeg følgende nye tiltak: 

 Oppgradering av friluftsområdet ved Kaldbakknes, 
som oppfølging av reguleringsplan for Gavesluft-
Kaldbakknes

 Iverksetting av et natur-og kulturprosjekt for 
Gavesluft med hovedformål skilting og tilrettelegging 
for friluftsliv og kulturminneopplevelser. 
Samarbeidspartner: Finnmark fylkeskommune. 

Planbehovet vurderes i forbindelse med 
planstrategien.

Tatt ut av planen.

Nytt tiltak i planen (nr 6)

Nytt tiltak i planen (nr 7)

Elva, laksen og fjorden. 
 Pkt 1. Lokal forvaltning. Dette er gjennomført.
 Pkt 2. Kartlegging av utslipp i landbruket. Jeg 

foreslår å ta dette ut av handlingsprogrammet. 
Årsaken er at jennom vannområdearbeidet nå går 
systematisk gjennom alle utslipp til vann. Det er en 
usikkerhet mht om en slik kartlegging er nødvendig å 
utføre. 

 Pkt 3. Kantvegetasjon: Jeg forelår å omdøpe dette 
tiltaket til: Tiltakplan for kantsonen langs 
Tanavassdraget (Interreg-prosjektet som NVE har tatt 

1) Tatt ut som tiltak.
2) Tatt ut som tiltak.

Endret
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initiativ til). 
 Med bakgrunn i pkt 2 og 3 foreslår jeg å ta ut pkt 4. 

Leplanting blir dekket gjennom henholdsvis pkt 2 og 
3. 

Tatt ut som tiltak i planen.

Bygg og anleggsavdelingen

9.3.1 Arealbruk
B: Tiltak som bør gjennomføres:

Tiltak 8 Ny plan for bruk av Lismavannområdet.
Vannet er hovedvannkilde for Tana. Det finnes allerede 
vernebestemmelse som gjelder for området. BA 
avdelingen har i noen år arbeidet med nye 
klausuleringsbestemmelser for området som medfører 
enda større begrensninger i bruk av området. Tiltaket 
burde endret navn til Klausulering av Lismavannområdet.

Tiltak 9
Er egentlig to tiltak, som kan flyttes til C: Endring og 
tiltak vi vil vente med å utføre.

Endret

Flyttet til C

Fritidsbebyggelse
Nytt tiltak som kan vurderes: Innføre 
renovasjonsordning for hytter og fritidseiendommer.

Nytt B-tiltak under 9.3.1 Infrastruktur

Avløp

Retningslinjer og strategier:
Kulepunktene bør omskrives til:

- I de områder uten kommunalt avløpsnett er det 
generelt behov for å få oppgradert oversikten over 
separate avløpsanlegg.

- Det bør utarbeides retningslinjer for saksbehandling 
av utslippssøknader fra mindre avløpsanlegg.

- Ny slamforskrift utarbeides.
- Utbedrings- og saneringstiltak skal vurderes der det 

er behov for å redusere mengden fremmedvann og 
for å øke kapasiteten.

Tiltak for å nå målene:
Konkrete tiltak vil bli tatt med i Hovedplan avløp. 

Endret

Endret. Tiltak tatt ut av handlingsplanen.
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9.3.2 Vann og avløp
Hovedplan for vann er vedtatt av kommunestyret. 
Hovedplan avløp er under utarbeidelse.

Retningslinjer og strategier:
Kulepunktene er litt for detaljerte. Hvis det likevel skal 
punktes opp må tekst fra hovedplan vann benyttes.
 Lekkasjeandelen på ledningsnett skal ikke overstige 

30%.
 Alle kommunale vannverk i Tana skal levere vannn 

…. (ok)
 Alle de kommunale vannforsyningsanleggen skal 

være godkjent av Mattilsynet (punktet strykes)
 Vannkvaliteten for vannverk …. (strykes)
 Alle kommunale vannverk skal levere vann… (ok)
 Alle vannverk som forsyner mer enn 50 personer, 20 

husstander eller hytter ……. (endres til å gjelde alle 
vannverk, ikke kun private).

 Vannforsyningen må kunne opprettholdes (punktet 
strykes)

Kommunen vil på forespørsel… (punkte str A: Tiltak 
som må gjennomføres de kommende 4 år.
Pri 1: Hovedplan vannforsyning er ferdig og tas ut av 
listen

Nytt Pri 1: Gjennomføre handlingsplanen i Hovedplan 
vannforsyning.
Pri 2: Nødstrøm Østre Seida vannverk er på plass i år og 
tas ut.
Pri 3: Sikkerhets og beredskapsplan endres til ROS 
analyse og beredskapsplan.
Pri 5: Utarbeide klausuleringsbestemmelser endres til 
Iverksette tiltak som følge av ROS analysen
Pri 6: Tiltaket er tatt ut av hovedplan vannforsynig og tas 
ut av prioriteringslisten.

B Tiltak som bør gjøres de neste fire årene
Se Hovedplan vannforsyning.

C Endringer og tiltak som vi vil vente med å 
gjennomføre
Se Hovedplan vannforsyning.

Endret

Endret

9.3.6 Årsbudsjett /økonomiplan
Investeringsbudjettet vann og avløp må være i samsvar 
med Hovedplan vann og hovedplan avløp. Behandles i 
Fsk og Kst i november 2011.

Og i samsvar med årsbudsjett og 
økonomiplan, jfr. forslag til vedtak.

9.4 Styrke bygdene
Bølgedempere i Sjursjok, Torhop og Smalfjord er lagt ut i 
2011.
Flytebrygge i Torhop er etablert.

Korrigert og tiltakene tatt ut av planen.
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9.7 Idrett og kultur
Både kunstgressbane og miniatyrskytebane må omtales. Kunstgressbane er inne under 9.6 Barn og 

unge. Miniatyrskytebane anses som et tiltak 
i handlingsplanen for idrett- og fysisk 
aktivitet 9.7.1 og tas derfor ikkje inn i 
denne handlingsplanen.

Planlegger, næringsrådgiver
Hovedprosjekt ”Matkommunen Tana”
Liten interesse blant gårdsbrukere omkring dette. 
Tiltaket flyttes ned som C-tiltak

Endret

9.2 Næringsutvikling
Tiltak under planlegging flyttes til B-tiltak. 
Prosjektene ”hittiloss” og studentlink videreføres som A-
tiltak nr. 8.
Samarbeidsavtale, matkommunen og reiselivsutvikling i 
primæringene flyttet til C. Forsøksvirksomhet innen 
bioenergi er under landbruk og tatt ut av dette kapitlet.

Endret

Kapittel om utleiehytter under 9.3.1 Infrastruktur tas ut av 
planen. Retningslinjene står i sterk kontrast til ønske om 
og tilrettelegging for hyttefelt. Det er også liten interesse 
omkring bygging av utleiehytter i dag.

Kapittel om Utleiehytter tatt ut av planen 
frå 9.3.1 Infrastruktur. Formuleringene blir 
stående under 9.4 Styrke bygdene.

Politisk behandling:

Helse- og omsorgsutvalget sak 44/2011 den 7.11.2011

Uttalelse/innspill Kommentarer/endringer
Helsedelen i handlingsdelen er for lite preget av 
nye utfordringer innenfor helse og omsorg. HOU 
forutsetter at administrasjonen fletter inn tiltak 
som bla. angår samhandlingsreformen og 
endringer i pleie- og omsorg

Det er innarbeidet et kort kapittel om 
samhandlingsreformen og om behovet for 
strukturendringer innenfor pleie- og 
omsorgssektoren (RO-analysen).

Side 60 Hva er systemrettede tiltak i skolen? I plan for forebygging av rus- og psykiatri fremgår 
det at systemrettede tiltak i skolen gjelder i forhold 
til fagvansker og atferdsvansker. PPT sørger for 
vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak, 
bistå elever med ulike vansker, evt. iverksette 
individrettede tiltak og bistå skolene med å utvikle 
systemrettede tiltak (side 15 og 16).
I handlingsdelen er setningen endret til: 
systemrettede tiltak i skolen i forhold til 
fagvansker og atferdsvansker.

Side 62 Boligsituasjonen er ikke så god Endret teksten fra: ”Den generelle 
boligsituasjonen i Tana anses å være god. 
Imidlertid er det enkelte grupper som kan ha 
problemer med å bosette seg og bli boende i en 
bolig”.

til
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Boligsituasjonen i Tana er stort sett bra, men 
enkelte grupper kan ha problemer med å bosette,
skaffe seg bolig eller bli boende i en bolig.

Side 63 Strategier for å tilpasse boliger for 
funksjonshemmede mangler i lista over 
retningslinjer

Nytt punkt under retningslinjer:
Bidra til at funksjonshemmede har tilfredsstillende 
boliger

Side 65 Er det hensiktsmessig å samle boliger til 
rusmibrukere innenfor ett geografisk 
område? (Hovedmål 4)

I planen fremgår det følgende tiltak ”Føre opp 
boliger til rusmisbrukere i et område som er 
hensiktsmessig for denne gruppen”.  Dette er ikke 
debattert og gjort noen vedtak på. Heller foreligger 
det ikke konkrete planer å samle de i et område. 
Tiltaket her som strategi å tilby et differensiet 
botilbud til rusmisbrukere. Siden det ikke 
foreligger konkrete planer for å samle dem i et bo-
områd endres teksten i tiltaket til:
”Føre opp hensiktsmessige boliger i gode 
bomiljøer for rusmisbrukere”. 

Basert på høringsuttalelsene så er endringene i planen utført med blå og kursivskrift.

Side 24



2010/1892 rev. 6 av 15.11.2011 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              KOMMUNEPLANENS   
              HANDLINGSDEL 2012-2015 

                      
 

 15.11.2011 

[INNARBEIDET I 
DETTE DOKUMENTET 
ER INNSPILL FRA 
HELSE- OG 
OMSORGSUTVALGET 
07.11.2011] 

Side 25



KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 

2010/1892 rev. 6 av 15.11.2011 2

KOMMUNEPLAN 
 
Kommunen skal ha en kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta 
både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver og bør omfatte alle viktig mål og 
oppgaver i kommunen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal legges til grunn for 
sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Planen skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne 
mål og strategier skal gjennomføres i egen virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlig organer og 
private.  
 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som skal viser hvordan kommuneplanen skal følges opp de 
påfølgende fire år og revideres årlig. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, 
planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. I 
rulleringen skal kommunen innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har 
ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen.  
 
Figuren under viser hvilke plandokument som inngår i en samlet kommuneplan. Forholdet til 
økonomiplanen er også vist. 
 

 
 
Økonomiplanen kan inngå i kommuneplanens handlingsdel. Tana kommune har en separat årsbudsjett og 
økonomiplan. 
 
 
 
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 
 
Handlingsdelen bygger på kommuneplanens samfunnsdel med samme målsettinger, innsatsområder, 
retningslinjer og tiltak. Samme kapittel nummerering er beholdt i begge dokumentene. I handlingsdelen er 
det gitt mer utfyllende beskrivelser av rammebetingelser for gjennomføring av tiltak, status for ulike tiltak, 
prioritering av ulike tiltak samt ressursbehov til tiltakene. Innsatsområdene er også noe mer fyldig 
beskrevet enn i kommuneplanens samfunnsdel.   
 
Retningslinjer (strategier) for å nå visjon eller mål skal virke styrende for kommunens daglige arbeid 
innenfor innsatsområdene. Det er noe det skal arbeides kontinuerlig med og legges til grunn ved f.eks. 
utviklingsoppgaver, forvaltning og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Retningslinjene (strategiene) er 
de samme som i langsiktig del av kommuneplanens samfunnsdel og har et lengre tidsperspektiv enn 
tiltakene.  
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Tiltak kan anses som en ”ekstrainnsats” og hva som konkret skal gjøres for å oppnå målsettingene og 
visjonene i kommuneplanens samfunnsdel. Tiltakene kan avgrenses mht. tid og ressurser og gjerne 
gjennomføres som et eget prosjekt.  
 
Handlingsdelen prioriterer tiltak etter følgende modell: 
 
A.  Tiltak som må gjennomføres neste fire år. Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i 

følge lov og regelverk, avtaler og tidligere vedtak. Merk at ikke alle A tiltak er lovpålagte, men anses 
som selvpålagte ut fra tidligere avtaler og vedtak. 

 
B.  Tiltak som bør gjennomføres når man har ressurser til det. Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi 

ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og 
målsettinger 

 
C.  Tiltak som vi vil vente med fordi man mener at andre behov er viktigere å dekke først. Dette gjelder 

endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som likevel vil 
vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden 

 
Innenfor A, B og C prioriteringene er også tiltakene prioritert med nummerering. Denne nummereringen 
viser hvilke tiltak som man mener er viktigst å iverksette først. Endring av prioriteringene gjøres samtidig 
med årlig rullering av handlingsprogrammet.  
 
 
 
FRA PLAN TIL HANDLING OG ÅRLIG RULLERING 
 
Det er en stor utfordring å oppfylle ambisjonene i kommuneplanens samfunnsdel og i kommuneplanens 
handlingsdel. I mange tilfeller vil det være behov for ekstra ressurser for å kunne gjennomføre ønskede 
tiltak. Ressurser må da tilføres gjennom egne midler fra budsjettet og/eller med ekstern finansiering. I 
årsbudsjettet og økonomiplanen avsetter kommunen ressurser til gjennomføring av tiltak. Handlingsdelen 
bør derfor rulleres og ses i sammenheng med økonomiplan- og årsbudsjettarbeidet.  
 
Siden handlingsdelen må bygge på de økonomiske og ressursmessige forutsetninger kommunen har, 
innebærer det at prioriteringene i handlingsdelen må justeres og prioriteres i forhold til tilgang på ressurser. 
En god sammenkobling mellom handlingsdelen og årsbudsjett/økonomiplan er når alle A-prioriterte tiltak i 
handlingsprogrammet som krever ekstra ressurser fra kommunen også er i årsbudsjettet og økonomiplanen. 
B-tiltak er noe man tar sikte på å få inn i økonomiplanen dersom ressurssituasjonen skulle tillate det. 
Dersom det i økonomiplanperioden ikke vil være ressurser til å gjennomføre A-prioriterte tiltak, bør en 
flytte disse fra A og til B-prioritering i kommuneplanens handlingsdel. 
 
I en del tilfeller kan tiltakene i handlingsprogrammet gjennomføres uten tilførsel av ekstra ressurser fra 
kommunens budsjett. Disse er ikke gjenstand for behandling i årsbudsjett/økonomiplan. Tiltak som ikke 
trenger ekstra ressurser fra budsjettet kan likevel påvirke kommunens handlingsrom ved at de binder opp 
personellmessige og organisasjonsmessige ressurser. Manglende eller begrenset kapasitet kan medføre at 
også gjennomføring av A-tiltak må gjennomføres senere enn først planlagt.  
 
 
Forsidefoto:  
Øverste bilde: Raymond Hildonen ”Skiippagurra festival”.  
Nederste bilde: May-Britt Johnsen ”Lykkelig med årets første laks”. 
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2. TILBAKEBLIKK OG MULIG UTVIKLING VIDERE 
 
2.1 Sentrale utviklingstrekk de siste årene 
 
Siden 2006 har befolkningstallet gått nedover med 94 personer. Dette er en nedgang på tre prosent. Inn- og 
utflyttingstallene har ikke vært spesielt høye sammenlignet med tidligere år, men viser jevnt over høyere 
utflytting enn innflytting. Fødselstallene er gjennomgående lavere de siste fem årene enn i tidligere år.  
 
Det er forskjeller i befolkningsutviklingene i de ulike grunnkretsene i kommunen. Befolkningsutviklingen 
viser en sentrum-periferi mønster, der de mest perifere grunnkretsene har størst befolkningsnedgang. Men 
også enkelte grunnkretser nært kommunesenteret har hatt befolkningsnedgang. Grunnkretser som har hatt 
positiv befolkningsutvikling siden 2006 er Boftsa/Rustefjelbma, Østre-Seida, Skiippagurra, Tana bru og 
Båteng/Laksjok. Befolkningen er de siste fire årene blitt mer sentralisert og konsentrert i området Tana bru, 
Østre-Seida og Skiippagurra som har økt sin befolkningsandel fra 41 % til 43 % siste fire år. 
 
Kommunedel/år 1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 

Øvre del – gamle Polmak kommune 1067 1021 1070 1047 959 957 920 

Kommunesenteret Tana bru 2 121 513 499 604 605 616 

Nedre del – gamle Tana kommune 2212 1893 1735 1647 1511 1444 1376 

         

Sentrumsområdet[1] 479 571 992 1112 1256 1223 1241 

Øvrige kretser 2803 2490 2352 2124 1818 1783 1671 

Sum innbyggere 3282 3061 3344 3236 3074 3006 2912 

 

Befolkningsandel i sentrumsområdet [1] 15 % 19 % 30 % 34 % 41 % 41 % 43 % 

[1]  Grunnkretsene Tana bru, Skiippagurra og Østre-Seida 
 
Tabell 1: Befolkningsutvikling etter geografiske områder i kommunen 1960-2010 (Kilde: SSB) 
 
 
2.1.1 Befolkningsstruktur 
Det er gjennomgående flere innbyggere i yrkesaktive alder og med barn som flytter ut enn det som flytter 
inn. Det medfører en økende skjevhet og jevnt over en mer aldrende befolkning. 
 

  1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 
Endring i % 

2006-2010 

0-6 år (0-5 år) 417 420 333       227        222        199           161       -19  

6-15 år (7-15 år) 615 467 611       415        399        399           373         -7  

16-19 år 240 254 224       273        160        157           161          3  

0-19 år 1 272 1 141 1 168 915 781 755 695        -8  

20-44 år     1 164      1 048        974           872       -10  

45-66 år             724        848        853           886          4  

20-66 år 1 690 1 635 1 832     1 888      1 896      1 827        1 758         -4  

67-79 år 209 223 268       300        275        307           340        11  

80 år og over 62 67 76         92        122        117           119          2  

Over 67 år 271 290 344 392 397 424 459         8  

SUM   3 233    3 066    3 344      3 195      3 074      3 006        2 912         -3  
Tabell 2: Antall personer i ulike aldersgrupper 1960-2010 (Kilde: SSB) 
 
Tabell 2 viser at mens befolkningstallet har gått ned med tre prosent, så er det blitt fire prosent flere i 
aldersgruppen 45-66 år og åtte prosent flere over 67 år. Disse tallene indikerer en kommende eldrebølge.  
Det er blitt 19 prosent færre barn i aldersgruppen 0-6 år, åtte prosent færre under 19 år og 10 % færre i 
aldersgruppen 20-44 år. De siste tretti år er antall barn under 15 år nær halvert. 
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Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst (MMMM) 
 
  2010 2015 2020 2025 2030 2010 - 30 i % 

0-5 år              161  159 154 157 154                -4  

6-15 år              373  328 282 274 274              -27  

16-19 år              161  150 136 110 114              -29  

0-19 år 695 637 572 541 542 -22 

20-44 år              872  783 708 682 660 -24 

45-66 år              886  869 841 776 738 -17 

20-66 år           1 758  1652 1549 1458 1398 -20 

67-79 år              340  385 434 461 422 24 

80 år og over              119  136 156 189 221 86 

Over 67 år 459 521 590 650 643 40 

SUM           2 912            2 810            2 711            2 649            2 583               -11  
Tabell 3: Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst (Kilde: SSB) 
 
SSBs befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst viser en fortsatt utvikling med reduksjon i 
befolkningstallet.  Antall småbarn forventes ikke å gå vesentlig ned, mens barn i skolepliktig alder (6-15 år) 
forventes redusert med 100 personer (-27 %). Den yrkesaktive gruppen på 20-66 forventes også å bli 
redusert med om lag 20 prosent, mens antall eldre over 67 forventes å øke kraftig. Prognosen tilsier økt 
kamp om arbeidskraften i aldersgruppen 20-66 år, samt at behovet for tjenester for befolkningen over 67 år 
vil øke betydelig de neste 20 år. Samtidig vil behovet for grunnskoleplasser gå ned.  
 
2.1.2 Bostedspreferanser 
Flyttemotiver er sammensatte og motivene er gjerne ulike fra person til person. Arbeid trekkes ofte frem 
som den viktigste faktor for flytting. Men stedskvaliteter er blitt stadig viktigere for valg av bosted. Det har 
gitt grobunn for offentlig satsing på bolyst og stedsutvikling.  
 
Undersøkelser viser at reiseavstand til sentra har betydning for befolkningsutviklingen. For små sentra med 
mellom 1 000 og 10 000 innbyggere er befolkningsutviklingen positiv i grunnkretser innenfor en 
reiseavstand på ca. 10 minutter fra senteret. Dette ser også ut til å passe for utviklingen i Tana. 
 
En undersøkelsen Norsk Monitor har utført indikerer at det er betydelig færre som vil bo i bygd eller 
spredtbygd strøk enn som er oppvokst i slike strøk. Omtrent 40 % av de spurte var oppvokst i 
bygd/spredtbygd strøk, men bare ca 40 % av disse foretrekker å bo i et slikt strøk. Det er flere som ønsker å 
bo på et tettsted i en landkommune enn det er personer som er vokst opp på et slikt sted. Disse preferansene 
tilsier en ytterligere sentralisert bosetting omkring kommunesenteret.  
 
I følge avisa Nationen kunne nesten halvparten av den norske bybefolkningen tenkt seg å flytte til distrikts-
Norge og mer enn 400 000 nordmenn kunne tenkt seg et småbruk. Det er livstilskvaliteter som frihet, plass, 
nærhet til dyr og natur, gode oppvekstvilkår med mer som det traktes etter. En hindring er at det er få 
småbruk til salgs i forhold til interessen nasjonalt og mange vil av ulike grunner ikke vil selge når de legger 
ned gårdsdrift. Ønskene presentert i avisa Nationen representerer et tilflyttingspotensial. 
 
2.1.3 Tilflytting 
I følge forskning vil ikke tilbakeflytting av tidligere utflyttede være nok til å demme opp for 
befolkningsnedgang. Fokus må vris på ”tilflytting”. Det er den potensielle tilflytteren som må nås. I følge 
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Lønning (2008)1 handler det om ”samfunnsutvikling, tilrettelegging, dialog med dei interesserte og om å 
gjera eigne komparative fortrinn og særtrekk kjende og tilgjengelige”. Lønning og Teigen (2009)2 mener at 
å arbeide for tilflytting innebærer at en tar på alvor bolyst og menneskets frihet til å bosette seg der en vil. I 
tillegg markedsføre eget sted der en får fram fortrinnene ved å bo her og legge best mulig til rette for de 
som kommer. 
 
2.1.4 Næringsutvikling og attraktivitet 
Tana kommune er best av de samiske kommunene i NæringsNM siste fem år og nr 61 i landet av 430 
kommuner. NæringsNM måler nyetableringer, vekst og lønnsomhet i næringslivet. Det er særlig på 
indikatorene lønnsomhet og vekst i næringslivet kommunen gjør det bra og plasserer kommunen helt i 
landstoppen. Det som hindrer en enda bedre plassering er at det er forholdsvis få nyetableringer og at 
næringslivets andel av samlet sysselsetting i kommunen kunne vært større. 
 
I attraktivitetsmodellen inngår attraktivitet som bosted, besøkssted og attraktivitet for bedrifter i 
basisnæringer. I forhold til bostedsattraktivitet kommer kommunen ut som nr. seks blant de samiske, men 
kun som nummer 260 på landsbasis. Når det gjelder besøksnæringer og basisnæringer så havner 
kommunen ca. midt på treet på landsbasis og som nr. åtte blant de samiske kommunene.  
 
I forhold til samlet attraktivitet havner Tana på en fjerdeplass blant de samiske kommunene og på en 193 
plass i landet. Bosettingsattraktiviteten trekker ned. Kommunen har hatt større befolkningsreduksjon enn 
det utviklingen i næringslivet skulle tilsi. For mer informasjon om NæringsNM se http://naringsnm.nho.no. 
 
 
2.2 Viktige utfordringer de neste årene 
 
De sentrale langsiktige utfordringene finnes i kap. 5 til langsiktig del av kommuneplanens samfunnsdel.  
 

 Økt entreprenørskap og kreativitet 
 Flere etablerere innen næringsvirksomhet 
 Flere og mer allsidige arbeidsplasser 
 Rekruttering av arbeidskraft, økt tilflytting 
 Gode tjenestetilbud, herunder også møte en forventet ”eldrebølge” 
 Bærekraftig utvikling og forholdet til klimaendringer 
 Attraktivt samfunn og bosteder, skape trivsel og bolyst 
 Kommunens profilering og omdømme utad 

 
I neste kapittel fremkommer mål og visjoner for kommunesamfunnet som helhet. Det er valgt å beholde 
samme kapittel inndeling og nummerering som i kommuneplanens samfunnsdel. 

                                                
1 Lønning, Dag Jørung 2008: Fra permanens til endring. Ein alternativ bygdeutviklingsmodell med utgangspunkt i 
Heraklit sine 2500 år gamle tanker. I Almås, Hauge, Villa og Ryde (Red.): Den nye bygda. Trondheim: Tapir 
akademisk forlag. 
2 Lønning, Dag Jørung og Håvard Teigen 2009: Tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar? Ein 
kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009. Rapport på oppdrag av 
Kompetansesenteret for Distriktsutvikling. 

Side 31



KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 

2010/1892 rev. 6 av 15.11.2011 8

7. MÅL OG VISJON FOR KOMMUNESAMFUNNET 
 
Hovedmål/visjon: 
 
Et samfunn hvor alle kan leve det ”gode liv” gjennom trygge omgivelser, gode 
arbeidsplasser, kulturelt mangfold, sterk Tana identitet, et sunt liv og natur i 
økologisk balanse. 
 
Målsetninger i planperioden: 
 
Etablering av 100 nye offentlige arbeidsplasser i Tana kommune i planperioden. Etablering av flere 
samiske og norske justisarbeidsplasser. Satsing på lærlingplasser både i det offentlige og innen privat 
næringsliv. Etablere mange flere arbeidsplasser innen kultur og reiseliv. Sikre og styrke primærnæringene i 
kommunen. Være aktiv innen næringspolitikken både gjennom støtte og tilrettelegging. 
 
 
Gjennomgående prinsipper for kommunal planlegging og virksomhet: 
 
For å sikre reell og likeverdig deltakelse i opplæring, arbeidsliv, kulturlivet og samfunnslivet skal 
”universell utforming” bli integrert i alle ledd og på alle nivå, og fra oppstart til sluttføring av alle nye 
tiltak. ”Universell utforming” skal legges til grunn og være et premiss i all offentlig virksomhet, all 
tjenesteyting, alle nye offentlige bygg, uterom og i offentlig transport, og ved opprusting av eksisterende 
bygg og tiltak i kommunen. 
 
Kommuneplanens visjoner og målsettinger følges opp gjennom åtte innsatsområder. Under hvert 
innsatsområde fremgår det retningslinjer og tiltak for å nå målsettingene. 
 

8. INNSATSOMRÅDER 
 

1. Landbruk 
2. Næringsutvikling 
3. Infrastruktur 
4. Styrke bygdene 
5. Elva, laksen og fjorden 
6. Barn og unge 
7. Idrett og kultur 
8. Helse og omsorg 

 
 
Tverrsektorielle tiltak 
 
Enkelte av innsatsområdene (programområdene) griper inn i hverandre. Et tiltak som ”matkommunen 
Tana” kan både være et landbruks- eller næringsutviklingsprosjekt og samtidig styrke bygdene. 
Kulturskolen kan f.eks. også gi et bedre oppveksttilbud til barn og unge og fysisk aktivitet eller fysiske 
anlegg kan bidra til bedre folkehelse og kanskje gi grunnlag for en bedriftsetablering. Tiltak må derfor ikke 
leses helt isolert, men ses i sammenheng til andre innsatsområder og i forhold til overordnede mål og 
visjoner for samfunnet vårt. Samme tiltak kan noen steder forekomme under flere innsatsområder. 
Infrastruktur berører de fleste innsatsområdene og en kan derfor finne henvisninger til dette innsatsområdet 
fra de andre satsingsområdene.  
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Handlingsprogrammet for idrett- og fysisk aktivitet er ikke inkludert i dette handlingsprogrammet. Lokal 
utviklingsplan for Tana 2006 ble høsten 2007 innarbeidet i handlingsprogrammet 2008-2011. 
 
 
Handlefrihet 
 
Kommunen har fått økt sin handlefrihet på en rekke områder. Den statlige styringen av kommunesektoren 
foregår i økende grad gjennom rammebevilgninger til kommunene. I 2011 blir for eksempel de øremerkede 
tilskuddene til barnehagedrift inkludert i kommunens rammeoverføringer. Kommunen står fritt til å 
disponere rammene, men må følge nasjonale føringer på tjenestekvalitet gjennom eksempelvis lovgivning 
med tilhørende forskrifter. Lovgivning setter således rammer som kommunen kan handle innenfor. Økt 
rammestyring gir større muligheter for kommunen til å tilpasse sine tjenester til befolkningens behov og i 
forhold til lokale politiske prioriteringer. Staten følger opp rammestyringen av kommunene med ulike 
tilsynsordninger og krav. 
 
Fra 2011 ble det innført en ny nasjonal kostnadsnøkkel for kommunene. Kostnadsnøkkelen anslår hva det 
koster å produsere pålagte tjenester og legges til grunn ved utmåling av statens overføringer til kommunen. 
Tana kommune kommer bedre ut med ny kostnadsnøkkel for 2011. Kommunen får en økning i frie 
inntekter på ca. 1,7 % eller ca 3 millioner kroner etter forventet prisstigning og lønnsøkninger. Økning av 
frie inntekter kan brukes til styrking av kommunens tjenestetilbud og til utvikling av samfunnet.  
 
Selv om kommunen i 2011 får økning i frie inntekter, vil det ikke være tilstrekkelig til å oppfylle alle 
ønskede tiltak i kommuneplanens handlingsdel. For å oppfylle politiske ambisjoner om utvikling av 
samfunnet og kommunens tjenester vil det ofte være nødvendig å foreta kostnadskutt for å gjøre plass til 
nye ønskede tiltak og investeringer. Kommuneplanens handlingsdel tar ikke stilling til kostnadskutt. Det er 
noe som må tas i forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan. 
 
De neste kapitlene konkretiserer satsingsområdene i kommuneplanens langsiktige del i form av ulike tiltak.  
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9.1 LANDBRUK 
 
Tana kommune er Finnmarks nest største landbrukskommune med 93 aktive gårdsbruk. Av disse er det 83 
med husdyr. Tana kommune klassifiseres som en landbrukskommune da mer enn 10 % av skatteinntektene 
kommer fra landbruket.  
 
Landbruket er og har vært en del av forutsettingen for at hele kommunen er i tatt i bruk. For å bidra til 
bosetting i bygdene i Tana er det viktig at kommunen støtter opp om utviklingen av landbruksnæringen. I 
Tana er det stor videreforedling av meieriprodukter, mens innen kjøtt er det lav foredlingsgrad lokalt. Å 
skape større lokal foredling er viktig for å skape nye arbeidsplasser og være med å bidra til å redusere 
klimagassutslippene. Det er viktig at det er et miljø rundt gården for i de områder der det er få gårdbrukere 
er det større sannsynlighet for nedleggelse. Det er også en utfordring i større grad å integrere landbruk i 
øvrig samfunnsutvikling. 
 
Tilgrensende innsatsområder er ”næringsutvikling”, ”infrastruktur”, ”styrke bygdene” og ”elva, laksen og 
fjorden”. 
 
 
”SWOT/SOFT”-ANALYSE 

 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 

 Ung bondestand. 
 Sterk landbruk. 
 Flere nyetableringer og 

generasjonsskifter senere 
år. 

 God infrastruktur rundt 
landbruket (meieri, 
forsøksring, felleskjøp, 
maskinringer mm) 

 Videregående skole 
 Bra finansieringsordninger 

ved nybygg og 
generasjonsskifter 

 I området med godt drevne 
bruk, blomstrer 
kringliggende bruk. 

 

 Arealgrunnlaget er 
i noen områder 
begrensende for 
videre utvikling 
innen tradisjonelt 
landbruk.  

 Nedgang i primær-
næringene.  

 Lite verdiskaping 
fra primær-
næringene. 

 Videreforedling 
av produktene. 

 Småskala 
matproduksjon. 

 Grønn 
omsorg/”inn på 
tunet” 

 Turisme som 
tilleggsnæring.  

 

 Bygningsmasse som er 
nedslitt og foreldet og 
ikke møter 
morgendagens krav. 
 Lønnsomheten svært 

avhengig av kraftfôr og 
mineraler utenfra til 
melk- og 
kjøttproduksjon. 
 Stor uforutsigbarhet i 

primærnæringene pga. 
regelverk/lov. 
Globalisering. 
 Nedleggelse i 

landbruket og andre 
primærnæringer. 

 
 
 

HOVEDMÅL 
 
Tana kommune skal være den ledende landbrukskommunen i Finnmark.  
 
Kommune har som mål å bli en foregangskommune i Finnmark for utvikling av 
produksjon og forbruk av økologiske matvarer.  
 
 
Retningslinjer (strategier) for å nå målet 
 Landbruket skal sikres nødvendig og rasjonelt areal for videreutvikling. 
 Følge opp de nyetablerte unge bøndene med veiledning innen økonomi og drift.  

Side 34



KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 

2010/1892 rev. 6 av 15.11.2011 11

 Tilrettelegge for natur- og kulturbasert turisme koblet opp med landbruket. 
 Satsing på å styrke næringsmiddelindustrien i kommunen  
 Jobbe for å fremme lokal småskala matproduksjon i samarbeide mellom utmarksnæringer, 

primærnæringene og Tana videregående skole.  
 
 

 
ORGANISASJON OG HANDLINGSROM 
 
Personell ressurser 
Kommunen har i dag to hele stillinger innen landbruk. Personellressursen brukes i hovedsak til dagens A-
tiltak. 
 
Økonomi 
Kommunens økonomiske ressurser kommer fra kommunens driftsbudsjett. I tillegg har det vært bevilget 
midler fra kommunens budsjett til primærnæringsfond i de år kommunen har hatt økonomisk handlefrihet 
til dette.  
 
Kommunalt handlingsrom 
Kommunen har begrenset handlingsrom til å iverksette nye tiltak. Mesteparten av personellressursene 
brukes i dag til A-tiltakene (20 av 24 månedsverk). Nye tiltak må i stor grad gjennomføres gjennom 
tilføring av ekstra ressursene enten internt eller eksternt.  
 
Øvrige aktører og ressurser 
Andre lokale og regionale aktører er Tana videregående skole, Innovasjon Norge, Finnmark 
fylkeskommune, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Sametinget. De gjennomfører prosjekter av 
betydning lokalt samt bidrar med finansiering til gjennomføring av prosjekter.  
 
 
 
Tiltak for å nå målet 
 
Utførte tiltak 2009-2010 
 
Det er i perioden kommet noen nye tiltak som ikke var med i planen.  
 
Sau- og reindriftsnæringen har opplevd økt tap til rovvilt. Det er derfor brukt tid på møter med næringen, 
Rovviltnemnda for region 8 og prosjektet Leve i naturen. Lokale jegere er nå med i det regionale 
fellingslaget.   
 
”Inn på tunet” har fått økt fokus og det er søkt om, og innvilget midler, fra den nasjonale satsingen ”Inn på 
tunet-løftet” til et prosjekt over to år. Tilsagnet er på kr. 504 000,-, 50 % av prosjektkostnader.  
 
Økte melkekvoter har ført til større behov for dyrkede arealer og det er brukt mye tid på søknader om 
nydyrking.  
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A. Tiltak som må gjøres/er under gjennomføring eller gjennomført 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 

 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 

1 Behandle søknader om 
produksjonstilskudd 
- klagebehandling 

Utv. avd Utføres kontinuerlig 4 månedsverk 

2 Administrasjon av klinisk 
veterinærvakt  

Utv. avd Arbeid og godtgjørelse er 
delt mellom veterinær og 
kommune.  

60 000,- (adm 
tilsk) deles 50/50 
mellom kommune 
og veterinær. 

3 Gårdskart 2010 – 2012 Utv. avd Kart er sendt ut og retting 
påbegynt.  

4 månedsverk 
Kr. 80.000 i 2011 

4 Saksbehandling etter delingsloven, 
jordloven, konsesjonsloven og 
odelsloven 

 Utføres kontinuerlig 4 månedsverk 

5 Søknader om avløsertilskudd ved 
sykdom, ferie fritid 

Utv. avd Utføres kontinuerlig 1 månedsverk 

6 Behandle tilskuddsøknader til FMLA 
herunder:  
- Regionale miljøtilskudd 
- Tilskudd til kompetansetiltak 
- Tilskudd til praktikant 
- Tilskudd til tidligpensjon for 

gårdbrukere 

Utv. avd Utføres kontinuerlig 
 

2 månedsverk 

7 Behandle søknader om SMIL-
tilskudd 

Utv. avd Utføres kontinuerlig 1 månedsverk 

8 Søknader om nydyrking og grøfting Utv. avd Utføres kontinuerlig. Det har 
vært en økende 
søknadsmengde. 

1 månedsverk 

9 Søknader om avlingsskade Utv. avd Utført.  Avhenging av 
skadeår 

10 Saksbehandling av søknader til 
primærnæringsfondet 

Utv. avd Utføres kontinuerlig ½ månedsverk 

11 Saksbehandling av søknader til BU-
fond, Innovasjon Norge og Sameting 

Utv. avd. Utføres kontinuerlig 2 månedsverk 

12 Veiledning tilleggsnæringer  Utv. avd.  Utføres kontinuerlig 1 månedsverk 
13 Veiledning lov- og arealforvaltning, 

kart o lign 
Utv. avd Utføres kontinuerlig 2 månedsverk 

14  Årsmelding, landbruksstatistikk, 
infoskriv og webinfo 
 

Utv. avd.  Utføres kontinuerlig ½ månedsverk 

15 Rovvilt  Utv. avd Deltakelse på møter om 
rovviltforvaltning. Lokale 
jegere med i fellingslag.  

1 uke 

 Landskapspleie – forskjønningstiltak Utv. Avd. Det er innvilget midler til 
rydding av piggtråd og avfall 
i natur samt tynning av skog.  
 

 

 Økonomisk driftsplanlegging Utv. avd. tok 
initiativ ovenfor 
Innovasjon Norge 
og 
Regnskapskontor 
og det ble avholdt 
kurs i 
driftsplanlegging. 

Kommunen samarbeider 
med Tana regnskapskontor 
som utfører 
driftsplanleggingen. 
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Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 
 Utbedring av landbruksveier Utv. avd Flere har i perioden fått 

oppgradert veier.  
 

 Kompetanseheving innen økologisk 
landbruk  

Utv. avd. har tatt 
initiativ og 
informert 
gårdbrukere om 
muligheter inne 
økologisk 
produksjon.  

I perioden er det kommet to 
nye øko. godkjente 
gårdsbruk i Tana.  

Forsøksring og 
Debio har 
informasjons- og 
godkjenningsansv
ar av ordningen. 
Kommunen gir 
veiledning.  

 Samarbeid med Innovasjon Norge og 
FMLA om ordninger for 
oppgradering av driftbygninger 

Utv. avd Det er avholdt seminar om 
driftsbygninger i landbruket.  

 

 Oppfølging av nyetablerte bønder 
innen drift og økonomi 

Utv. avd.  Generell veiledning. Det er 
behov for kurs i 
foretaksøkonomi i 
kommende periode.  

 

 Avholde seminar om Grønn 
omsorg/Inn på tunet 

FMLA har 
prosjektledelse 
Utv. avd. tar 
initiativ 

Det er søkt om og innvilget 
prosjektmidler fra ”Inn på 
tunet-løftet”.  Tilskudd 50% 
av prosjektkostnad.  
Prosjektet er ikke 
fullfinansiert. 

50% 
prosjektstilling 
Trenger økt 
egenandel fra 
kommunen.  

 Forsøksvirksomhet innen bioenergi Utv. avd. følger 
opp prosjekter hos 
gårdbrukere 

Interesserte gårdbrukere har 
vært på studietur med 
tilskudd fra Innovasjon 
Norge - 
kompetansehevingsmidler.  

 

 ”Inn på tunet” Et nasjonalt 
pilotprosjekt som er et aktivitets- 
og/eller arbeidstreningstilbud på 
gårdsbruk for enkeltmennesker eller 
grupper gjennom helse- og 
omsorgstjenesten og barnehager og 
skoler. 

Utv. avd. Prosjektet delfinansiert og 
igangsatt. 

174.000 i 2011. 

 SUM  23,5  mndverk 
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B. Tiltak som bør gjøres 
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 

 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 

     
 
 
   
C. Endringer og tiltak vi vil vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 

 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 
 Bevisstgjøre om mulighetene for 

kombinasjonsbruk 
Utv. Avd   

 Hovedprosjekt ”Matkommunen 
Tana” 

 Det er liten interesse 
blant gårdbrukere i Tana 
på området. 
Samarbeidskommunen 
Nesseby har flere 
prosjekter, kommunen 
gir veiledning i 
finansieringssaker.  

 

 Forprosjekt – reiselivsutvikling i 
primærnæringene 

Utv. Avd.   

 Profilere de gode sidene med 
landbruk 

Utv. Avd.    

 Utvikle landbruksmiljøet gjennom 
gårdsbesøk, skogdager med mer  

Utv. Avd. tar initiativ. 
Samarbeid med 
forsøksring 

  

 Landbruksmuseum ved Polmak 
museum 

Utv. avd tar initiativ.  
Samisk museumsnettverk 

Museums-
konsolideringen er ikke 
fullført.   

 

 Styrke tilbud på Tana videregående 
skole 

Utv. Avd   
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9.2 NÆRINGSUTVIKLING 
 
Næringslivet består av mange små bedrifter. To av tre bedrifter har bare en ansatt. Kun 12 av 190 bedrifter 
har mer enn 10 ansatte. Næringslivet preges av stabilitet mht. omsetning, lønnsomhet, sysselsetting og det 
er sjeldent konkurser. Næringslivet står foran et betydelig generasjonsskifte i årene som kommer. 
 
Aksjeselskapene omsatte for ca. 800 millioner kroner i 2009. Dette er en økning på 70 % siden 2005. Disse 
selskapene driver godt og mer enn tre av fire hadde et positivt driftsresultat. Samlet resultat før skatt var på 
ca. 60 millioner kroner. Det er nær en fordobling siden 2005. Næringslivet i Tana er på topp i fylket når det 
gjelder lønnsomhet i følge NHOs Nærings-NM. De mest lønnsomme bransjene er nærmiddelproduksjon, 
bergverksdrift og eiendomsdrift. Disse stod for 2/3 av samlet resultat før skatt. Bransjer som har lavere 
lønnsomhet i forhold til andre er hotell- og restaurant, agentur og annen butikkhandel enn 
dagligvarebutikkene. 
 
Kommunedelplan for reisemålsutvikling (reiselivsplanen) 2007-2011 
Reiselivet er en vekstnæring globalt. Det forventes fortsatt at antall reisende kommer til øke i årene som 
kommer som følge av velstandsutvikling, mer fritid, høyere levealder og befolkningsvekst kombinert med 
enklere, billigere og mer tilgjengelige kommunikasjoner 
 
”Ekte opplevelser i storlaksens rike” er visjonen for utvikling av Tana som reisemål. Hovedmål med 
reiselivssatsingen er flere arbeidsplasser innen reiselivet og økt omsetning og driftsmargin for 
reiselivsbedriftene.  
 
En kritisk faktor i realisering av Tana som reiselivsmål er samarbeid og lokal forankring. De fleste 
reiselivsaktørene lokalt er relativt små. For å kunne utnytte ressursene bedre og tilby helhetlige opplevelser 
er samarbeid en vei å gå. Tana vil også tjene på at nabodestinasjoner øker sin attraksjon. Det er derfor også 
ønskelig med samarbeid på tvers av kommunens grenser. Men det er også viktig at reiselivssatsingen i 
kommunen har forståelse og aksept fra lokalbefolkningen og lokale organisasjoner. Et godt samarbeid med 
bygdelag og lokale fiskeforeninger omkring reiselivssatsingen er nødvendig for å realisere tiltak og målene 
i planen. Tiltakene i reiselivsplanen er med i dette satsingsområdet. 
 
”SWOT/SOFT”-ANALYSE 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Næringsmiljø innen bygg og 

anlegg, transport og nærings-
middelproduksjon. 

 Sterkt kommunesenter. 
 Variert næringsliv.  
 Flinke bedriftseiere – 

investerer i kommunen og gir 
flere arbeidsplasser. 

 Stabile arbeidsplasser. 
 Liten arbeidsledighet. 
 Knutepunkt i Øst-Finnmark. 
 Tanaelva. Kjent lakseelv. 
 Etter- og 

videreutdanningstilbud. 
 Konsulent- kompetansemiljø 

(næringshage, IFU/IFI, SEG 
mfl). 

 Kapitalmangel. 
Risikovillig – og 
egenkapital.  

 Gründermangel. Få 
gründere 

 Ensidighet i 
arbeidslivet. For få 
og varierte 
arbeidsplasser. 

 For få kompetanse-
arbeidsplasser. 

 Varehandel i 
stagnasjon. 

 Legge til rette for 
næringsutvikling. 
Gründere, nyetablerere, 
infrastruktur 
 Produksjon, 

videreforedling av lokale 
råvarer. 
 Kultur og 

opplevelsesturisme som 
nye satsingsområder 
(naturbasert reiseliv) 
 Småskala produksjon: 

Marine produkter, vilt, 
bær, jordbruk, 
innlandsfiske, husflid. 
 Utnytte geografisk 

beliggenhet. 

 Mangel på risikovillig 
kapital. Investorer 
(private og 
institusjoner). For 
kostbart å drive smått. 
 Næringslivet har lite 

kapital, mindre villig 
til å satse. 
 Nedlegging av: 

gårdsbruk, større 
hjørnesteinsbedrifter, 
reindrift, fiskeri. 
 Dumping av 

arbeidsplasser.  
 Handelslekkasjer. 
 Tap av arbeidsplasser, 

for eksempel ved Tana 
videregående skole. 
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HOVEDMÅL 
 
Tana skal være et attraktivt sentrum i Øst-Finnmark for etablering av alle typer 
næringsvirksomhet.  
 
Retningslinjer (strategier) for å nå målet: 
 Satse på våre unike natur- og flerkulturelle menneskeressurser.  
 Arbeide for flere høykompetansearbeidsplasser eller andre interessante arbeidsplasser for ungdom. 
 Utvikle entreprenørskap og gründerånd. Stimulere til entreprenørskap gjennom virkemidler, fond, 

støttemiljøer for etableringer så som etablererveiledning og -opplæring, fadderordning, elevbedrifter 
mm. Videreføre, etablere og utvikle nye arena for utvikling av entreprenørskap.  

 Entreprenørskap blir en del av undervisning i grunnskolen, videregående og i etter- og etterutdanning. 
 Tilrettelegge for kombinering av entreprenørskap med omsorg og familiesituasjon. God og fleksibel 

barnehagedekning er viktig i denne sammenheng.  
 Tilrettelegge for levedyktig næringshagemiljø. 
 Støtte opp omkring initiativ fra lokalsamfunn for økt entreprenørskap (eks. småsamfunnssatsing). 
 Satse på reiseliv med ekte opplevelser i storlaksens rike. ”Ekte opplevelser i storlaksens rike” er 

ambisjonsnivået i forhold til kvalitet (ekte opplevelser), og reiselivets hovedprofil (storlaksens rike). 
 Kundeløftet ”autentisk, flerkulturelt, helårig” skal være de viktigste prinsippene som skal legges til 

grunn for utvikling av Tana som reisemål. 
 Arbeide med å få fram kulturbaserte reiselivsattraksjoner 
 Satse på reindrift og fjordfiske. Tilrettelegge for alternativer til tradisjonelt fjordfiske, herunder 

tilrettelegge for nye reiselivsprodukter i Tanafjorden 
 Bidra til at reiselivsbedrifter får økt innflytelse i utmark for utmarksbaserte reiselivsprodukter.   

 
 
ORGANISASJON OG HANDLINGSROM 
 
Personell ressurser 
Kommunen har en næringsrådgiver i halv stilling Personellressursen brukes til kommunalt tiltaksarbeid, 
forvaltning av fond og planleggingsarbeid. 
 
Økonomi 
Kommunens økonomiske ressurser til disposisjon kommer fra årlige bevilgninger fra fylkeskommunen til 
kommunalt næringsfond og bevilgninger fra eget budsjett til stilling, egenandel i tiltaksprosjekter, egne 
bevilgninger til næringsfond og driftsstøtte til IFU/IFI og næringshagen. Fra og med 2010 er 
fylkeskommunens bevilgning til kommunalt næringsfond på ca 1 million kroner. Dette er en fordobling 
siden 2009. 
 
Kommunal handlingsrom 
Kommunen har fått økt handlingsrom til å finansiere nye tiltak. Men nær halvparten av næringsfondets 
ramme er de neste årene bundne opp i faste bevilgninger (se A tiltakene). Nye prosjekter må fremdeles i 
stor grad gjennomføres gjennom bruk av de personellressursene kommunen har i dag eller gjennom egen 
ekstern prosjekt finansiering. 
 
Øvrige aktører og ressurser 
Innenfor dette innsatsområdet finnes det både lokale og regionale ressurser og aktører.  
 Samisk Nærings- og Utredningssenter AS (SEG) utfører utrednings- og prosjektoppdrag både lokalt og 

regionalt. Selskapets formål er gjennom rådgivning, utredningsarbeid og kunnskapsformidling å styrke 
næringsutviklingen innenfor sitt geografiske satsingsområde samt bidra til å høyne kvaliteten i offentlig 
forvaltnings tjenesteyting. Kommunen er hovedaksjonær. Driftsstøtte gis til språksenteret. 

 Indre-Finnmark Utviklingsselskap as (IFU) og Indre-Finnmark Investeringsselskap as har som formål å 
få fram flere, bedre og mer lønnsomme forretningsmessige prosjekter i Indre-Finnmark og satse på 
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innovasjon og nyskaping i enkeltbedrifter med vekstpotensial. De har en stillingsressurs som dekker fire 
kommuner. Selskapet kjøper i stor grad tjenester eksternt. Kommunen er medeier og yter årlig driftsstøtte 
til selskapet. Driftstilskuddet er halvert til kr 200.000 i 2010 og faller bort i 2012. 

 Gáisá næringshage AS. Formål med næringshagekonseptet er å bygge opp et miljø for å fremme 
samarbeid mellom aktører med utviklingspotensial som har behov for kontakt og integrering med et 
større kompetansemiljø. Målet er økt sysselsettingsvekst i medlemsbedriftene. Fokusering på produkter 
som kan selges ut fra kommunen. Kommunen yter årlig driftsstøtte på kr 400.000,-, men er ikke medeier. 
Det er inngått en driftsavtale med næringshagen som innebærer at etablerere får gratis hjelp med sine 
prosjekter.   

 
Andre lokale og regionale aktører innen næringsutvikling er Tana videregående skole, Innovasjon Norge, 
Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Sametinget. De gjennomfører prosjekter 
av betydning lokalt samt bidrar med finansiering til gjennomføring av prosjekter. De private aktørene er 
svært viktig drivkraft lokalt i forhold til å initiere, utvikle og gjennomføre prosjekter og etableringer. 
 
 
Tiltak for å nå målet: 
 
Utførte tiltak 2009-2010 
 Det er inngått en driftsavtale med Gáisá næringshage som innebærer gratis bistand til etablerere. Det er 

også gjennomført drøftinger med næringshagen omkring rollen som reiselivskoordinator. Denne rollen 
er ikke aktuell for næringshagen uten at rammen til næringshagen økes.  

 Det ble tatt initiativ og invitert til etablering av reiselivsforum. Interessen fra reiselivsaktørene uteble 
og tiltaket har nå fått status som C-tiltak. 

 Å sikre kaia i Torhop til næringsformål ble prioritert opp politisk og er nå gjennomført og kaia under 
utbedring. I tillegg er det etablert flytebryggeplasser i Sjursjok for fiskere og andre. 

 Tana Reiseliv AS har overtatt ansvaret for drift og utvikling av turistinformasjonen og for 
informasjonstavlene langs innfartsveien inn til Tana. Turistinformasjonen har vært støttet årlig fra 
kommunalt næringsfond. 

 Joddu-prosjektet ble vedtatt etablert som en stiftelse.  
 Studiesenteret ble etablert i nye lokaler høsten 2009. Senteret tilbyr kurs/opplæring til næringsliv, 

privatpersoner, offentlig virksomhet mfl.  
 Sekretariatet for Finnmarkskommisjonen er etablert i Tana i tilknytning til Indre-Finnmark tingrett.  
 Kommunen har inngått medlemskap i Ungt Entreprenørskap Finnmark fra og med 2010. 
 Varangerporten som nasjonalpartsenter ble utarbeidet som et forprosjekt. Men nasjonale myndigheter 

gikk inn for et slikt senter i Nesseby. 
 
 Kompetanseutvikling:  

o Studiesenteret har fått økt sin stillingsressurs til 100%. Stor økning i antall kurs og studenter. 
o Tana er blitt med i et pilotprosjekt hvor man kan ta lærerutdanning via videokonferanseløsning. 
o Etableringen av Losa Tana, medfører at man tar grep i å legge forholdene til rette slik at flere 

Tanaungdom gjennomfører videregående skole. 
o Etablering av Digforsk Tana 

 Markedsføring overfor innflyttere og bedrifter. I samarbeid med Bring får alle personer som melder 
adresseforandring til Tana et velkomst brev på e-post og pr. post med info om kommune og 
kommunale tjenester 

 
 
Beskrivelse av avvik og hvorfor avvik har oppstått. 
Mange av tiltakene i dette innsatsområdet er med utgangspunkt i reiselivsplanen. I reiselivsplanen var det 
forutsatt at en reiselivskoordinator skulle ha en viktig rolle i gjennomføring av reiselivstiltakene. Dette er 
ikke blitt realisert pga. manglende ressurser til reiselivskoordinator. Kommunen ble invitert til å delta i 
Destinasjon Varanger og i felles turistinformasjon for Tana og Varanger. Dette måtte kommunen takke nei 
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til pga. manglende økonomiske ressurser. Det som skjer av tiltak innen reiselivsnæringen er nå i hovedsak 
prosjektbasert og prosjektfinansiert. 
 
Joddu-prosjektet ble vedtatt videreført i form av en stiftelse. Kommunen har avsatt penger til prosjektet, 
men arbeidet er stoppet opp pga. manglende prosjektledelse til å videreføre ideen. 
 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pr
i 

Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 

1 Driftsstøtte til Indre-Finnmark 
Utviklingsselskap/Indre-Finnmark 
Investeringsselskap. 

Utv. Avd. Videreføres med 
redusert driftsstøtte 

200.000,- 
Årlig over 
kommunens 
driftsbudsjett 

2 Driftsstøtte til Tana Næringshage. Utv. Avd. Videreføres. 
Driftsavtale 
inngått. 

400.000,- 
Årlig. Kr. 200.000,- 
finansieres fra 
driftsbudsjettet. 

3 Forvaltning og rapportering bruk av 
næringsfond, for midler tildelt fra 
fylkeskommunen.  

Utv. Avd. Videreføres Bruk av eget personell 

4 Fadderordning hos regnskapsfører. Utv. Avd.  Videreføres Ca 50.000 årlig. 
Finansieres fra 
næringsfond. 

5 Kompetanseutvikling 
(www.studiesenteret.no). 
Ha tilrettelagte studietilbud for næringsliv 
og for øvrig samfunnsliv. 

Tana kommune, 
info. og service 
avd/studiesenteret 

Etablert og i drift. 
Med i pilotprosjekt 
på lærerutdanning. 

Kurs finansieres med 
egenandel. 
Kommunen drifter 
senteret. 

6 Sikre forutsigbarhet i forhold til 
dispensasjoner til motorisert ferdsel i 
utmark.  

Kommunen i 
samarbeid med 
reiselivsaktørene og 
utmarksutøvere. 

Pågår Ingen. 

7 Medlemskap i Ungt Entreprenørskap 
Finnmark 

Utv. Avd. Med fra 2010. Kr. 10.000 årlig i 
avgift. 

8 Markedsføre og profilere kommunen for 
innflyttere og bedriftsetableringer. Målet er 
å øke innflyttingen og antall nye 
bedriftsetableringer og sørge for rekruttering 
av arbeidskraft. 

Tana kommune, 
næringsforening (er), 
næringshage. 

Kommunen har 
inngått samarbeid 
med portalen 
www.hittiloss.no 
  

Ca 15 årlig. 
Finansiering: 
næringsfond. 

9 3-årig hovedprosjekt ”De syv kaffekok”. 
Utvikling og salg av reiselivsprodukt. 

Gáisá næringshage Igangsatt i 2010. 
Stilt i bero i 2011. 

200.000 de neste to 
årene, fra 
næringsfond. 

 SUM 410.000,- 
 
Ingen av tiltakene under A) er lovpålagte men selvpålagte i henhold til tidligere avtaler og vedtak. 
Tildelinger til næringsfond fra fylkeskommunen medfører administrative forpliktelser knyttet til forvaltning 
og rapportering.  
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B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år 
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Elevbedrifter ved grunnskolene i Tana. 

Formålet er at elever skal vite og prøve ut 
etablering av egen virksomhet og få til flere 
bedriftsetableringer på lang sikt. 
 

Tana kommune, den 
enkelte grunnskole. 

I gang. 
Kommunen 
medlem i Ungt 
Entreprenørskap 
Finnmark. 

Opplæring av 
lærere.  
Materiell. 
Ca. 100.000,- 

2 Arbeide for økt lengde og vektbegrensning for 
transport mellom Tana bru og Utsjok. 

Statens vegvesen, 
politisk, næringsliv 

Igangsatt 
(nytt tiltak) 

Ingen ekstra 
behov. 

3 Etablere en møteplass for å sikre lokal forankring. 
De besøkende skal føle seg velkommen i 
kommunen og at alle deler av kommunen får 
nytte av reiselivssatsingen. 

Reiselivskoordinator. 
Samarb.part: 
reiselivsforum, 
bygdelag, foreninger 

Ble lagt på vent i 
fbm 
forhandlinger om 
driftsavtale med 
næringshagen.  

50.000,- årlig 
til møter/drift. 

4 Etablere reiselivsforum. 
Få til et aktivt samarbeid mellom aktørene i 
kommunen. Utvikle felles produktpakker.  

Næringshagen. Tiltak prioritert 
opp fra C. 

100.000,-. 
Til etablering 
og drift. 

5 Utvikle felles profil for reiselivssatsingen. 
Fremstå som helhetlig og attraktivt reisemål. 
Tydeligere profil utad. Flere besøkende. 

Reiselivskoordinator 
leder arbeider. 
Reiselivsaktørene er 
samarbeidspart.  

 100.000,-  

6 Utvikle felles informasjonsprodukter. 
Helhetlig informasjon (brosjyre, kart, internett). 

Reiselivskoordinator 
leder arbeider. 
Reiselivsforum er 
samarbeidspart. 

 50.000 – 
100.000 årlig. 

7 Utredning innhold i ”Joddu – kompetansesenter 
for laksefiske og elvesamisk kultur” prosjektet”.  
Mer verdiskapning av laksefiskerne/turistene. 
Flere produkter basert på elvesamisk kultur. 
Synliggjøre kommunen som flerkulturell. 

Utv. Avd.  
Samarbeidspart: 
reiselivsforum. 
Laksebreveier-
foreningen i Tana 
(LBT). 

 Penger er 
avsatt på fond. 

8 Gründer/-etablereropplæring. 
Målet er å kunne stimulere til etablering av egen 
bedrift. 

Næringshagen,  andre Tilbud gis av 
ulike aktører i 
løpet av året 

Ekstern 
finansiering. 

9 Kampanje for å stimulere til entreprenørskap. 
Målet er å få til flere bedriftsetableringer og økt 
nyskaping ut fra eksisterende bedrifter.  
 
 

Tana kommune, 
næringsforening, 
næringshage 

 Materiell, 
priser og 
lignende. 
Finansieres 
eksternt. 

10 Gravlegge ”janteloven”. 
Formålet er å stimulere til økt kreativitet, 
nyskaping og entreprenørskap.  

Utviklingsaktører i 
kommunen  

 
 

Krever 
vedvarende 
arbeid. 

11 Bedriftsfadderskap og mentorordninger. 
Formålet er å få til flere etableringer, etablerings 
miljø og nettverk. Skal også utvikle eksisterende 
bedrifter.  

Tana Næringsforening, 
næringshagen 

 Finansieres 
eksternt. 

     
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 

 SUM   200.000 årlig 

 
C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre 
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
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Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Ressursbehov 

 Inngå samarbeidsavtale med andre reiselivsdestinasjoner.  
Mer effektiv markedsføring og produktutvikling. 
Kompetanse og kvalitetsheving. Utvikling av nye 
(helhetlige) produkter.  

Reiselivskoordinator. 
Samarb.part: Reiselivsforum. 
Andre destinasjoner i Øst-
Finnmark. 

Uavklart. 

 Reiselivsutvikling i primærnæringene. 
Utvikle reiselivsprodukter. Bedre samarbeidet mellom 
primærnæringene og reiselivsaktørene.  

Reiselivsforum, Tana vgs, 
interesseorganisasjoner.  

30.000,- 

 ”Matkommunen Tana”. 
Få fram lokale produkter, drive produktutvikling, etablere 
salgskanaler og gjøre lokale matvarer og –tradisjoner til 
ressurs for reiselivet.  

Aktører: primærnæringene, 
utmarksnæringen, 
næringsmiddelindustri, 
reiselivsvirksomhet, Tana 
vgs.  
 

Uavklart. 

 Deltakelse i ”Destinasjon Varanger” (DV). Drift av felles 
turistinformasjon, markedsføring og profilering. 

 Ca. kr 300.000 årlig. 

 Utvikle nye regionale attraksjoner. 
Skal gi grunnlag for økt tilreisning (eksempelvis Joddu,  
”Syv kaffekok”, Varangerporten). 

Reiselivsforum, 
reiselivsaktører. Næringshage 
og –foreninger. 

Ekstern finansiering. 

 Reiselivskoordinator. 
Koordinere reiselivssatsingen i kommunen. Felles tiltak. 
Informasjon og salg av produkter. Utvikle nye produkter.  

Utv. Avd. 
Samarbeidspart: 
reiselivsforum 

Ca. kr 350.000 årlig. 

 Kvinnenettverk og etablerergrupper for kvinner. 
Formålet er å få fram flere etableringer med kvinner.  

Etablererbanken, næringsorg. 
næringshage 

50.000 årlig. 

 Utenriksministre for Tana kommune. 
Formålet er å få til økt positiv omtale av kommunen 
utenfor kommunen.  

Tana kommune. 10.000 årlig. 

 Utnytte muligheter som vil ligge i omlegging av E6 til 
etablering av ny virksomhet og utvikle eksisterende 
virksomhet. 

Næringsliv.  

 
 
9.2.1 Årsbudsjett/økonomiplan  
 
I tabellen nedenfor fremkommer behovet for ressurser over kommunens årsbudsjett/økonomiplan. 

 
 Tiltaksområde Priori-

tering 
2012 2013 2014 2015 SUM 

9.1 LANDBRUK 
Må 244.000    244.000 
Bør 0    0 
Kan vente      

 

9.2 NÆRINGS-
UTVIKLING 

Må 410.000 410.000 410.000 410.000 1 640.000 
Bør 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 
Kan vente 740.000 740.000 740.000 740.000 2.960.000 

 

 
NÆRINGS-
UTVIKLING OG 
LANDBRUK 

Må 654.000 410.000 410.000 410.000 1.884.000 
Bør 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 
Kan vente 740.000 740.000 740.000 740.000 2.960.000 

 
En god del av tiltakene under landbruk og næringsutvikling kan søkes finansiert gjennom eksterne midler. I 
de fleste tilfeller må det likevel påregnes kommunale egenandel til prosjektene. 
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9.3 INFRASTRUKTUR 
 
Dette innsatsområder omfatter fysisk infrastruktur og fysisk tilrettelegging samt forhold knyttet til bruk av 
arealene i kommunen. Dette innsatsområdet har betydning for de andre innsatsområdene.  
 
Beskrivelse 
Tana kommune er en langstrakt kommune hvor mesteparten av bebyggelsen er spredt. Spredt bebyggelse 
gir Tana kommune store utfordringer med tanke på tilrettelegging av infrastruktur. For å kunne tilby de 
ulike områdene en lik standard på infrastrukturen i fremtiden, har Tana kommune satt i gang/fått utarbeidet 
overordnende planer som prioriterer ulike tiltak. 
 
 
”SWOT/SOFT”-ANALYSE 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Infrastrukturen 

er bra.  
 Sentral 

beliggenhet i 
forhold til 
mange tjenester. 

 Knutepunkt i 
Øst-Finnmark.  

 Hytter og 
fritidsboliger. 
Positivt for 
kommune og 
næringsliv. 

 Sterkt 
kommunesenter. 

 Kommunens geografi – 
dyr å drifte. Kamp om 
ressurser. 

 Tana bru – brua 
gammel og utskiftbar. 

 Dårlig tilrettelagt for 
boligbygging i enkelte 
områder.  

 Gassanjarga. 
Sjenerende. Burde vært 
boligområde. 

 Dårlig infrastruktur: 
veier, flyplass, 
bussforbindelser etc. 

 Vei- og 
trafikksikkerhet. Mye 
gjennomgangstrafikk. 
Få/dårlig: gang og 
sykkelstier, gatelys, 
skilting, mangler gode 
rasteplasser. 

 Kommunikasjonen: 
Bredbåndstilgang..  
 Lik servicetilbud til alle. 
 Offensiv 

arealplanlegging 
(sjøbuer, hyttefelt, flere 
skuterløyper……) 
 Boligtomter i 

distriktene. 
 Trafikksikkerhet. 
 Hyttekommune nr. 1 i 

Øst-Finnmark. 
 Helårsveg over 

Ifjordfjellet. 
 Utvikle Tana som 

sentrum i Øst-Finnmark. 

 Rammebetingelser 
fra Staten til 
kommunene blir 
dårligere. 
 Avfolkingen av 

kommunen. 
Innbyggerne 
stopper ikke i 
Tana bru når de 
reiser fra bygdene. 
 Nasjonal 

sentralisering. 

 
 
 
HOVEDMÅL 
 
1. Kommunen skal ha en infrastruktur som gjør at mennesker kan trives, bo og 

arbeide i kommunen. Kommunal infrastruktur skal ha universell uforming. 
2. Tana kommune skal ha gode veiforbindelser til, langs og over Tanaelva i alle 

deler av kommunen.  
3. Tana skal forsterke sin rolle som et transportsentrum innen godstransporten i 

Øst-Finnmark.  
4. I Tana skal det være mulig å bli tilknyttet bredbånd uansett hvor man bosetter 

seg.  
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9.3.1 AREALBRUK 
 
Arealplanen (2002-2013) 
Planbeskrivelsen sammenfatter arealpolitikken i Tana kommune og grunnlaget for arealforvaltningen i 
kommunen. 
 
 
Hovedmål med arealforvaltningen 
Hovedmålet er en arealforvaltning som sikrer en langsiktig, bærekraftig areal- og ressursforvaltning som 
dekker dagens areal- og ressursbehov uten å redusere muligheten for å dekke framtidige generasjoners 
areal- og ressursbehov. En sentral utfordring er å ta hensyn til klimaendringer herunder økt fare for flom, 
mer nedbør, ras el. i bruk i all arealbruk. Viktige naturområder i kommunen skal ha enkel tilgjengelighet 
for kommunens befolkning.  
 
 
Retningslinjer (strategier) for å nå målet: 
 Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, nærings- og samfunnsliv. 
 Sikre og ivareta naturmiljø og -kvaliteter i Tanavassdraget og urørte naturområder, ut fra deres 

egenverdi, og som grunnlag for trivsel og velvær til befolkningen. 
 Mulige konsekvenser av klimaendringer skal tas hensyn i alle plan og byggesaker. 
 Inngrep i områder som er tilnærmet fri for tyngre tekniske inngrep skal unngås. 
 Områder med særlig verdifullt naturtype eller preg av urørthet skal bevares. 
 Sikre at det biologiske mangfoldet i kommunen opprettholdes. 
 Motorisert ferdsel skal begrenses i områder med arter av dyreliv på ”rødlista”. 
 Sikre og ivareta kulturlandskapet i elvedalen. 
 Sikre gode, trygge og utfordrende oppvekstvilkår for barn og unge.  
 Synliggjøre barn og unges interesser i areal og plansaker. 
 Ta vare på den kulturelle egenarten i bosettingsmønsteret, slik at folk får bo der de har røttene sine. 
 Sikre utviklingsmulighetene til både sentrumsområdene og distriktene, og fremme synergieffektene 

mellom senter og distrikt. 
 Tilrettelegge for et differensiert næringsliv. 
 Ved utbyggingstiltak skal det sikres at befolkningen får tilgang til Tanaelva eller andre tradisjonelle og 

viktige natur- og utmarksområder. 
 Tilrettelegge for etablering av kirkebygg ved Tana bru. 

 
 
Tiltak for å nå målene 
 
Utførte tiltak 2009-2011 
 
 Innført obligatorisk skjema i alle plan- og byggesaker for å vurdere risikoforhold. Skjemaet tatt i bruk 

høsten 2010.  
 Reguleringsplanen for Sieiddajohkguolbba Vest ble ferdig i 2009. Området er klar for bygging 
 Utarbeidet reguleringsplan for Gavesluft-Kaldbakknes 
 
Avvik 
Mange av tiltakene er ikke gjennomført eller igangsatt pga. manglende ressurser og kapasitet til både 
planlegging og gjennomføring. Kommunen har i 2010 styrket plankapasiteten med en arealplanlegger. 
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A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Kommunedelplan for Tana bru.  Utv. avd. Igangsatt.   
2 Regulering av industri-/næringsareal ved Tana 

bru 
Utv. avd. Delvis gjennomført Reg. 

plan for Grenveien 
m/utvidelse vedtatt 2009. 
Igangsatt ny regulering 
nord for eksisterende 

 

3 Legge forholdene til rette for at 
barnerepresentanten møter i det faste utvalg for 
plansaker for å synliggjøre barn og unges 
interesser i plansaker. 

Rådmannen Pågående  

4 Arealplanmelding – avklaring av området Seida 
– Skiippagurra 

Utv. avd. Igangsatt   

5 Digitalisering og ferdigsstillelse av 
reguleringsplaner som ledd i prosjektet 
”Oppgradering av 
geodataforvaltning”/”Geovekstavtale” (kst sak 
29-2009) 

Utv. avd. Igangsatt. Kart er 
digitalisert og tilgjengelig 
via kommunens 
hjemmeside. 

 

6 Kommunal planstrategi og rullering av 
kommuneplanens arealdel 

Utv. avd. Planstrategi 2011-2012 
Arealplan 2011-2012 

18 
månedsverk 

7 Delplan og planprogram for sentrumsområdet 
Lufjok/Tana – Tana bru – Skiippagurra 

Utv. avd. Startet opp. 9 
månedsverk 

8 Reguleringsplan for Harrevann friluftsområde Utv. avd Planarbeid varslet startet 
opp. 

 

9 Plan for massetak. Utvide og sikre massetak for 
næringsliv og befolkning. 

Utv. avd. i 
samarbeid med 
private 

Regulering av massetak i 
Lišmmajohka er i gang i 
regi av Rambøll Norge. 
Ikke igangsatt for øvrige 
massetak. 

 

10 Tilrettelegge for etablering av kirkebygg ved 
Tana bru 

Utv. avd i 
samarbeid med 
kirkelig fellesråd 

Fellesråd sendt 
henvendelse til 
kommunen. 

 

 
 
 
B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Reguleringsplan for Gilbagarggu, Seida  Utv. avd. Ikke igangsatt pga. 

manglende 
kapasitet 

 

2 Reguleringsplan for Seidastryket Utv. avd.   --------- ” ----------  
3 Turstier i Tana Utv. avd.  

Lag og 
foreninger 

Igangsatt  

4 Rullere og utarbeide temakart som grunnlag for 
arealdelen: reindrift, beiteområder, biologisk mangfold, 
viktige områder i sjøen, skogplan, kulturminner og 
friluftskart med adkomstvei til elv, sjø og utmark. 
 

Utv. Avd. Pågående. Temaer 
er tilgjengelig via 
www.nordatlas.no 
 

 

Side 47



KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 

2010/1892 rev. 6 av 15.11.2011 24

Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-
behov 

5 Informasjon og skilting av naturstier/badeplasser og 
andre naturfasiliteter. 

Utv. avd.   

6 Oppgradering av friluftsområdet ved Kaldbakknes som 
oppfølging av reguleringspanen for området 

Tana kommune, 
BA 

Nytt tiltak Ukjent 

7 Iverksetting av et natur-og kulturprosjekt for Gavesluft 
med hovedformål skilting og tilrettelegging for friluftsliv 
og kulturminneopplevelser. 

Tana kommune, 
fylkeskommunen  

Nytt tiltak Ukjent 

8 Plan for friluftsliv. Utv. avd. Behovet tas opp i 
forbindelse med 
utarbeidelse av 
planstrategi. 

 

9 Klausulering for Lišmavannområdet.  Utv. avd., Bygg 
og anleggsavd. 

Pågående  

10 Anlegging av parkeringsplass ved Seida kirke BA, fellesrådet   
11 Anlegging av parkeringsplass ved Birkestrand gravplass BA, fellesrådet   
12 Utvidelse av parkeringsplass ved Polmak kirke BA, fellesrådet   
13 Ny gravplass ved Tana bru Tana kommune, 

fellesrådet 
  

     
 
 
C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Ressurs-

behov 
 Parkeringsmuligheter ved utfartspunkter. Det omfatter 

parkeringsplasser utbedres ved eksisterende skuterløyper. Løypene 
utbedres ved kritiske punkt, for eksempel elver, bratte bakker. 

Bygg og anlegg.  

 Forsknings- og utredningsprosjekt for å kartlegge tradisjonell bruk av 
utmarka og tidligere gammeplasser. Skal nyttes som grunnlag for 
fremtidig lokalisering av gammer i kommunen.  

Utv. avd.  

 Utarbeide skogplan for kommunen. Utv. avd.  
 Skuterløyper: Tana bru Scooterløype fra sentrum til fjell Utv. avd., Bygg og 

anlegg 
 

 Tilrettelegging av adkomst til stranda i Seida samt parkeringsplasser. Utv. avd., Bygdelag, 
Bygg og anleggsavd.  

 

 Scooterløyper Polmak/Alleknjarg, Sirma. Utv. avd., Bygg og 
anleggsavd. 

 

 Rasteplasser. Bygg og anlegg, 
vegvesenet 

 

 Utvide parkeringsplassen ved rasteplassen i Polmak Bygg og anlegg  
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Boligbygging 
 
Tana kommune har som målsetting å opprettholde bosettingen i bygdene i kommunen. Samtidig vil en 
skape et sterkt og attraktivt sentrumsområde. Dette innebærer at kommunen i arealdelen legger ut områder 
til spredt boligbebyggelse i hele kommunen, mens utbyggingen i sentrumsområdet vil skje planmessig. I 
den grad det ikke går imot lovverk som for eksempel jordloven eller går på bekostning av andre interesser, 
skal folk få bygge der de vil. Boligbygging i LNF områder tillates likevel kun i det omfang som fremgår av 
områdene merket ”Bo” i arealkartet til kommuneplanens arealdel og etter arealplanbestemmelsens § 4. 
Landbruket skal sikres nødvendig og rasjonelt areal for videreutvikling. 
 
 
Retningslinjer (strategier) for boligbygging 
Kommunen skal ha en lempelig dispensasjonspraksis når det gjelder boligbygging i områder utenfor 
sentrumsområdet. Dette innebærer at kommunen, i enkeltsaker der ingen viktige allmenne interesser blir 
skadelidende og ingen av høringsinstansene har avgitt negativ uttalelse, som regel vil gi dispensasjon etter 
plan- og bygningslovens § 7.  
 
Områder i elvedalen som er viktige for primærnæringene, natur- eller kulturminnevernet skal ikke bygges 
ned. Det tillates ikke spredt boligbygging i området Veienden i Skiippagurra og Luftjok (Luovttejohka) på 
østsiden av Tanaelva og mellom Mohkeveaijohka i Vestre-Seida og Lismmajohka. Utbygging skal skje på 
basis av arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplan. Byggeområder må ikke sentreres til ”kunstige” 
bygdesentrum. 
 
 
Tiltak for å nå målene 
 
Utførte tiltak 2009-2010 
 
 Reguleringsplan for en privat eiendom mellom Seida og Tana bru. Utbygging er ikke startet. 
 Reguleringsplan for Sieiddájohguolbba Vest ble vedtatt i juni 2009. Området er ferdig tilrettelagt 

sommeren 2011 for utbyggere.   
 
Andre reguleringsplaner er ikke iverksatt pga. manglende kapasitet. Plankapasiteten er økt med en stilling i 
2010.  
 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 
1 Reguleringsplan for boligområdet på elvesida av 

vegstasjonen i Skiippagurra. 
Utv. avd. Ikke igangsatt. 1 månedsverk. 

2 Regulering av Sieiddájohguolbba Vest del. 2 Utv. avd. Ikke igangsatt 1 uke 
 
 
B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 
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Fritidsbebyggelse 
 
Tana kommune vil ha en offensiv og bevisst holdning til fritidsbebyggelse. Tillatelse til fritidsbebyggelse i 
LNF-områder vil likevel kun skje i det omfang som fremgår av kommuneplanens arealdel og i henhold til 
tilhørende arealplanbestemmelser.  
 
Retningslinjer (strategier) for fritidsbebyggelse 
 Primærnæringene (jordbruk og reindrift) skal sikres nødvendig arealer for videreutvikling 
 Lokalbefolkningen/bygdelag skal gis medbestemmelsesrett når hyttefelt reguleres. 
 I områdene som legges ut til fritidsbebyggelse skal det legges vekt på skjerming og terrengtilpassing.  
 Bygging i strandsonen skal skje planmessig iht. areal-/reguleringsplan. 
 Tana kommune vil åpne for en fornuftig fritidsbebyggelse i hele kommunen i samråd med 

bygdelagene.  
 
 
Utførte tiltak 2009-2011 
 
 Reguleringsplanen for Šuoššjohka hytteområde ferdig (2009). 
 Reguleringsplan Levajokmunningen hyttefelt er vedtatt (2011). 
 
 
Tiltak for å nå målene 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 
1     

 
 
B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 
1 Vurdere etablering av renovasjonsordning for 

hytter og fritidseiendommer 
Tana kommune, BA Nytt tiltak ukjent 

     

 
 
C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre 
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Ressursbehov 
 Tilrettelegge for flere områder for fritidsbebyggelse 

(hyttefelt). Behovet for flere området tas opp i forbindelse 
med planstrategi og rullering av kommuneplanens arealdel. 

Utv. avd/FeFo/private.   
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Primærnæringene og næringsarealer 
 
Primærnæringene er viktig for Tana. Disse næringene skal sikres nødvendig arealer for videreutvikling. I 
konfliktforhold skal primærnæringsinteresser prioriteres foran andre interesser som fritid, bolig, hytte, 
annen næringsvirksomhet osv. 
 
 
Retningslinjer: 
 Landbruket skal sikres nødvendig og rasjonelt areal for videreutvikling. 
 I enkelte områder, deriblant områder viktige for reindrifta, er det, med hjemmel i plan- og 

bygningsloven satt et forbud mot nybygging og vesentlige utvidelser av fritidsbygg, jfr. 
planbestemmelsene § 4 B i kommuneplanens arealdel.  

 
 
Tiltak for å nå målene 
 
Utførte tiltak 2009-2011 
 
Reguleringsplan for et utvidet Grenveien industriområde ble vedtatt av kommunestyret i juni 2009. 
Utvidelsen dekker behovene til mindre nyetableringer. Større etableringer har kommunen per i dag ikke 
areal til. På bakgrunn av dette blir arbeidet med kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru 
– Skiippagurra gjenopptatt, og det varsles oppstart av reguleringsarbeid for nytt industriområde om lag 500 
m nord for eksisterende bebyggelse ved flerbrukssenteret i oktober 2010. Samtidig startes omregulering av 
industriområdet nord for FFR for å gi rom for en utvidelse av kassefabrikken til Styronor og en bedre 
utnyttelse av arealene mellom FFR og Masternes AS. 
 
På grunn av manglende plankapasitet er det i dag noe knapphet på regulerte nærings-/industri-
/forretningstomter ved Tana bru. Plankapasiteten ble styrket med en stilling i 2010.  
 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressursbehov 
1 Ha tilgjengelige og egnede regulerte forretnings- 

og industriarealer (se 9.3.1 Arealbruk) 
Utv. avd. Under utførelse Se 9.3.1 Arealbruk 

2 Reguleringsplaner for havner; Torhop, 
Smalfjord og Austertana 

Utv. avd Igangsatt  

3 Reguleringsplan for nytt industriområde nord for 
Flerbrukssenteret (mot Vestre Seida) 

Utv. avd   
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9.3.2 VANN OG AVLØP 
 
Hovedplan for vann og avløp (2010-2017) 
Hovedplan for vannforsyning foreligger som høringsutkast og har vært ute på høring. Planen forventes 
sluttbehandlet i kommunestyret i løpet av 2011. Hovedplanen for vann tar for seg eksisterende anlegg og 
fremtidige anlegg. Utvidelse av eksisterende anlegg og bygging ny anlegg sees i sammenheng. Planen 
vedtas for en 12 til 15 års periode. Hovedplan for avløp foreligger ikke som høringsdokument. 

 
 

VANNFORSYNING  
 
Hovedmål 

A. Nok vann 
B. Godt vann 
C. Sikker vannforsyning 
D. Effektiv vannforsyning 
E. Gode kilder 
F. Vann til andre som ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning 

 
Retningslinjer (strategier) for å oppnå målene 
 Lekkasjeandelen på ledningsnett skal ikke overstige 30 %.  
 Alle kommunale vannverk i Tana kommune skal levere vann som tilfredsstiller kravene i gjeldende 

drikkevannsforskrift 
 Nebørsfelt for vannkilder og vannkilder skal sikres mot uheldig påvirkning.  
 Vannkvaliteten for vannverk, herunder også private, skal kontrolleres og dokumenteres ved 

gjennomføring av prøvetakingsprogram basert på krav i gjeldende drikkevannsforskrift. 
 Alle vannverk som forsyner vann til mer enn 50 personer, 20 husstander eller hytter, til 

næringsmiddelvirksomhet eller institusjon/skole/barnehage skal ha godkjenning iht. 
Drikkevannforskriften. 

 Kommunen vil på forespørsel gi teknisk rådgivning til private vannverk slik at de kan levere 
tilstrekkelig vann av god kvalitet og med leveringssikkerhet.  

 
 
ORGANISASJON OG HANDLINGSROM 
 
Personell ressurser 
Anleggsavdelingen består av en arbeidsleder og åtte fagarbeidere, i tillegg kommer bedriftselektrikeren 
som deles mellom bygg og anlegg. Disse ressursene drifter kommunens vann- og avløpsanlegg i tilegg til 
veier og øvrige oppgaver som naturlig legges til avdelingen. 
 
Øvrige aktører og ressurser 
 Innleide rørleggere ved behov 
 Innleide maskinentreprenører for større oppdrag og entrepriser 

 
Økonomi 
Kostnadene med vann og avløpstjenester skal følge prinsippene om selvkost. Det innebærer at 
gebyrinntektene ikke skal overstige kostnadene ved tjenestene sett i et perspektiv på tre til fem år. 
Gebyrinntektene utarbeides i henhold til egen kommunal forskrift og gebyrregulativ og vedtas hvert år av 
kommunestyret. 
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Tiltak for å nå målene: 
 
Utførte tiltak 2009-2011 
 Austertana vannverk: Ny grunnvannsbrønn med pumpeledningsnett.  
 Polmak-Øst vannverk: Vannbehandlingsanlegg. 
 Hovedplan for vann er vedtatt av kommunestyret. 
 Nødstrømsaggregat til Østre-Seida vannverk på plass. 
 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 ROS-analyse og beredskapsplan. Avd. leder BA  140.000,- 
2 Iverksette tiltak som følge av ROS-analyse BA  400.000,- 
3 Gemini VA. Ledningskartdatabasen BA  300.000,- 
4 Skiippagurra vannverk tilkobles 

Lismmajavre vannverk. Nytt ledningsnett. 
Trykkøkningsanlegg. 

Kommunestyret Under planlegging 3.000.000,- 

    3.840.000,- 
 
B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år 
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Gjennomføres Ressurs-

behov 
1 Østre-Seida. Lekkasjesøk og utbedringer av lekkasje. BA 2012-2014 360.000,- 
2 Skiippagurra: Nytt vannledningsnett og dagtank, 

nødstrømsaggregat og UV-anlegg. 
BA 2011-2013 2.340.000,- 

3 Austertana: Avstengingsmuligheter for lekkasjesøk. 
Lekkasjesøk og punktutbedringer. 

BA 2011-2012 3.600.000,- 

4 Båteng: Utbedring av punktlekkasjer. Etablering av 
UV-anlegg, trykksil og nødstrømsaggregat.  

BA 2011-2014 410.000,- 

5 Torhop-øst: UV-anlegg, trykksil og fjernovervåking. BA 2013 75.000,- 
 SUM   6.785.000,- 

 
C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Ressurs-

behov 
 Polmak-Øst. Sanering av vannledningsnett. Bygg- og anlegg 720.000,- 
 Smalfjord: Anlegg for pH justering Bygg- og anlegg 40.000,- 
 Torhop-vest: Etablering av UV-anlegg, trykksil og 

fjernovervåking. 
Bygg- og anlegg 75.000,- 

 Renseanlegg til Langnes, Vestre-Seida (2 rensebarrierer). Bygg- og anlegg  700.000,- 
 Fjernovervåkingsanlegg til Langnes, Polmak-Vest. Bygg- og anlegg 100.000,- 
 SUM  1.635.000,- 

 
Tiltakene justeres etter kommunestyrets behandling av hovedplan for vann i november 2011 
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AVLØP  
 
Tana kommune sin utfordring i forhold til avløp fra spredt bebyggelse dreier seg i hovedsak om seg om å 
legge til rette for oppgradering og utbedring av avløpsanlegg for eksisterende spredte fritids- og 
boligbebyggelse 
 
EUs vanndirektiv og forvaltningsplanen for vannregion Finnmark (2010-2015) 
Vanndirektivet skal bidra til mer helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av alt vannmiljø, herunder 
ferskvann, grunnvann og kystnære områder. Målet er at alle vannforekomster skal ha en god kjemisk og 
økologisk status innen 2015. Målinger oppstrøms Tana bru har påvist mindre god miljøkvalitet etter 2002. 
Årsaken antas å være knyttet til avløp.  
 
 
Hovedmål 
Tanavassdraget skal bevares i utmerket stand for fremtiden ved at avløpssystemet tilfredsstiller interne og 
eksterne krav til funksjon og standard. Ulempene ved utslipp av avløpsvann skal reduseres rundt hele 
kommunens kyststripe, samt i de små vassdragene på land. Kommunen skal tilby god og sikker 
avløpshåndtering til alle som ønsker det, og som har mulighet til det ut i fra eksisterende eller planlagte 
ledningsnett uten å forringe kvaliteten i resipientene 
 
 
Retningslinjer (strategier) for avløp 
 I de områder uten kommunalt avløpsnett er det generelt behov for å få oppgradert oversikten over 

separate avløpsanlegg. 
 Det bør utarbeides retningslinjer for saksbehandling av utslippssøknader fra mindre avløpsanlegg. 
 Ny slamforskrift utarbeides. 
 Utbedrings- og saneringstiltak skal vurderes der det er behov for å redusere mengden fremmedvann og 

for å øke kapasiteten. 
 
 
Tiltak for å nå målene: 
 
Utførte tiltak 2009-2011 
 Skiippagurra renseanlegg er under utbedring. 
 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Ferdigstille hovedplan for avløp Avd leder BA  Konsulent og 

egen 
bemanning 

 
Konkrete tiltak vil fremgå av Hovedplan for avløp. 
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9.3.3 TRAFIKKSIKKERHET  
 
Trafikksikkerhetsplanen (1998-2007)  
Trafikksikkerhetsplanen er et samarbeid mellom kommunen og Statens vegvesen. Den tar for seg alle 
trafikksikkerhetstiltak langs kommunale veger og riksveger. I planens målsetninger for er det lagt fokus på 
litt utradisjonelle forhold innen trafikksikkerhetsarbeide i kommunen. Herunder opplæring innen 
barnehager og skoler samt forebyggende arbeider i regi av kommune, politi, Trygg Trafikk og foreldre. 
Planen skulle etter planen vært revideres i løpet av 2007, men er ikke revidert. Tiltak knyttet til gang- og 
sykkelveier er likevel tatt med her. Resten av tiltakene i trafikksikkerhetsplanen er tatt ut pga. manglende 
revidering. Fylkeskommunen har etter utarbeidelse av planen overtatt ansvar for riksveiene i kommunen. 
 
Tana kommune har en null visjon: 
 
0 trafikkdrepte og 0 alvorlig trafikkskadde 
 
Utgangspunktet for null visjonen er at trafikken skal være tilrettelagt slik at de feil som trafikantene gjør, 
og de ulykker som likevel alltid kommer til å inntreffe, ikke skal føre til alvorligere skader enn at de kan 
leges i løpet av uker. Nullvisjonen innebærer at Tana samfunnet ikke aksepterer drepte, eller alvorlig 
skadde i trafikken.   
 
 
Hovedmål: 
Overordnet mål er å redusere antall trafikkulykker i kommunen, samt å sikre at alle får et trygt og et godt 
nærmiljø og fremkommelighet for de som bor og ferdes langs vegene. For å nå dette målet må det arbeides 
målrettet på fartsreduserende tiltak i boligområder og ved skoler, bygging av gang- og 
sykkelveier/sykkelfelter, samt utbedring av trafikkfarlige punkter 
 
Delmål a: 
Øke samarbeidet med barneskolene i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeid 
 
Det bør koordineres faste kontakter med samtlige skoler, og gjennom pedagogiske tiltak koordinere støtte 
fra vegvesen og Trygg Trafikk i forhold til trafikksikkerhetsarbeide på skolene. 
 
Delmål b: 
Det bør oppleves som trygd å ferdes til fots eller på sykkel i boligfelt og tettbygde strøk 
 
For å nå dette målet er det aktuelt med fartsreduksjon på veiene. Lavere hastighet gir økt trygghet og 
reduserer ulykkesrisiko. Kanskje noe ambisiøst mål å oppnå, så her må en stedvis fokusering til. 
 
 
Retningslinjer (strategier) for å nå målene 
 Ha det overordnede ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet i Kommunen. 
 Arbeide for å forbedre den reelle sikkerheten for myke trafikkanter (gående og syklende) ved bedre 

fysisk tilrettelegging for disse grupper.            
 Gjennom samarbeid med Trygg trafikk, Statens vegvesen, politi- og lensmannsetaten, skole og 

barnehager, lag- og foreninger å arbeide for forbedret trafikkopplæring og bevisstgjøring for barn og 
ungdom.        

 Gjennom planlegging, sikre barn og ungdom og andre grupper et trygt nærmiljø der brukskonflikter 
søkes unngått. 

 Påvirke plan for trafikksikkerhet for riksvegnettet ved Tana bru tettsted både på øst- og vestsiden av 
elva. 

 Prioritere gang- og sykkelveger, busslommer og utbygging av veglys. 
 Vurdere trafikksikkerhet i drift og vedlikehold av kommunale veger, spesielt på vinterstid og legge 

grunnlag for dette i HMS - arbeidet. 
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Tiltak for å nå målene 
 
Utførte tiltak 2009-2010 
 Gang-/sykkelvei Seida skole til veikryss Søndre Luftjok. 

 
 
Beskrivelse og begrunnelse for evt. avvik 
Kommunen har ikke hatt kapasitet til å rullere trafikksikkerhetsplanen. Behovet for revidering vurderes i 
forbindelse med utarbeidelse av kommunal planstrategi. 
 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
  
Pri Gang og sykkelveier Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Gang-/sykkelvei Luftjok – Tana bru – Skiippagurra etter 

følgende prioritert utbygging: 
a) FV 890 Seida skole – Innkjøring Bjørkelia (2 km) 
b) FV 890 Bjørkelia – Tana bru (2 km) 
c) E6 Tana bru – Stolpebakken (1,5 km) 
d) E6 Stolpebakken til 60 sone Skiippagurra (1 km) 
e) E6 60-sonen i Skiippagurra (1,5 km) 

Statens 
Vegvesen/Finn
mark 
fylkeskommune 

Kommunen 
startet opp 
med nødv. 
forberedelse 
mht. grunn. 

 

 
 
B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Revidering av trafikksikkerhetsplan for Tana. Behovet for 

rullering vurderes i forbindelse med utarbeidelse av 
kommunal planstrategi 2011/2012. 

  ½ årsverk 

 
 
C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
Pri 
nr. 

Gang og sykkelveier Ansvar Status Ressurs-
behov 

 Fv.98 / E 6 - Tana bru / gangfelt- fortau til brua 2- sidig, 
gang- og sykkelveg til vegkryss Grenvn. 

Finnmark 
fylkeskommune 
Tana kommune 

  

 
 

Fv.98 - Boftsa / 
Legges i tilknytning til skolen 

Finnmark 
fylkeskommune 

  

 
 

E 6 - fra nedre til øvre Sirma /  
lengde ca. 3.4 km 

Statens Vegvesen   

 
 

E 6 - Båteng fra nedre til øvre / 
lengde ca. 1.2 km 

Statens Vegvesen   

 
 

Fv. 895 - Alleknjarg / 
lengde ca. 1.4 km (alternativ fartsgrense) 

Finnmark 
fylkeskommune 

  

    SUM     
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9.3.4 JORDBRUKSVEIER 
 
Plan for jordbruksveier i Tana (2009-2013)  
Alle kommunale veier i distriktet går under betegnelsen jordbruksveier. Planen tar for seg standardhevning 
og vedlikehold i prioritert rekkefølge. I tillegg forteller planen hvilke vedlikeholdstiltak og 
vedlikeholdsfrekvens de ulike veiene skal ha i fremtiden. Tiltakene krever årlig bevilgning av 
kommunestyret. Hovedmålet er å heve standarden på de ulike jordbruksveistrekningene. Arbeidet som 
gjøres langs vei strekningen skal resultere i fast dekke.  
 
 
Utførte tiltak 2009-2011 
 Utbedringer av jordbruksveier i Båteng og Masjokdalen. 
 Norde-Luftjok, Sirma, Høyholmen, Persenveien, Lahmveien og Tyttebærveien. 
 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
  
Pri Vegstrekning Status / 

detaljplan 
Planlagt 

Gjennomført 
Kostnad 

1 Masjokdalen (fsk 83/2011)    
2 Bibliotekveien (fsk 83/2011)    
3 Internatveien (fsk 83/2011)    
4 Seidaveien (utbedring av telehiv) (fsk 83/2011)    
5 Vei til Flerbrukssenteret (fsk 83/2011)    
6 Skilting av veier (fsk 83/2011)    
7 Oppgradering av veilys (fsk 83/2011)    
 SUM    

 
 
B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Vegstrekning Status / 

detaljplan 
Planlagt 

Gjennomført 
Kostnad 

     
 SUM    
 
 
C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
Pri Vegstrekning Status / 

detaljplan 
Planlagt 

Gjennomført 
Kostnad 

     
     
 SUM    
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9.3.5 ANDRE KOMMUNIKASJONS- OG INFRASTRUKTURTILTAK 
 
I Finnmark er samferdsel en av de viktigste grunnpilarene for bosetning, næringsutvikling og framtidig 
utvikling. Tana er et geografisk midtpunkt i Øst-Finnmark med relativt stor gjennomgangstrafikk. Deler av 
kommunen har også viktig næringsvirksomhet som krever spesiell oppmerksomhet (samferdselspolitiske 
høringsuttalelser fra kommunestyret kst 66/09 den 25.06.09 og 73/09 den 01.10.09) 
 
 
Utførte tiltak 2009-2011 
 
 I Tana er det bygd ut bredband i stort sett hele kommunen. Kapasiteten er noe varierende, som følge av 

leverandørens kapasitet i transportnettet. I områdene mellom Sirma og kommunegrensen mot Karasjok 
er det ikke dekning. 

 Mobildekning: I Tana er det meget god mobildekning, men det finnes noen marginale områder i 
vestsektoren der det kan være problemer med dekning fra alle leverandører i markedet. 

 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Samtlige kommunale bygg skal ha ”universell utforming” Tana kommune Pågående  
2 Utbedring av FV 98 Ifjord (kst-sak 73-2009) 

 
Finnmark 
fylkeskommune 

Pågående Ingen. FFKs 
ansvar. 

3 Fylkesveg 281 Rustefjelbma – Langnes. Utbedring (kst-sak 
73-2009) 

Finnmark 
fylkeskommune 

  

4 Ny bru over Julaelva i Austertana. Opprusting av veien til 
kvartsittbruddet i Austertana. Vurdering av alternativ trase 
Guolban over Julelva (kst-sak 66/73-2009) 

Finnmark 
fylkeskommune, 

  

5 Gatelys langs FV890 i Austertana fra 60 sonen ved 
innkjøring til bygda og til Leirpollen bru. Gatelys i øvre del 
av bygda i trå med tidligere avtaler med Statens vegvesen 
(kst-sak 66/2009) 

Finnmark 
fylkeskommune 

  

5 Ny bru over Básávzi (FV 890) (kst-sak 66/73-2009) Finnmark 
fylkeskommune 

  

6 FV 890 Erstatte dagens Hanabru med bredere bru (kst-sak 
73-2009) 

Finnmark 
fylkeskommune 

  

7 Gatelys til gang- sykkelvei Søndre-Luftjok til Seida (kst-sak 
73-2009) 

Finnmark 
fylkeskommune 

  

8 Tilfredsstillende lys til alle busslommer langs 
fylkesveistrekningene (kst-sak 73-2009) 

Finnmark 
fylkeskommune 

  

9 Utredning av ambulanseflystripe/småflyplass på Masjokmoen 
(kst-sak 73-2009) 

Finnmark 
fylkeskommune 

  

10 E75 fra Samelandsbrua til Tana bru må oppgraderes til å 
kunne ta vogntog opptil 25,25 meter. 

Satens vegvesen   

11 Daglig bussforbindelse som korresponderer med 
avgang/ankomst ved Kirkenes lufthavn. 

Finnmark 
fylkeskommune 
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B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Stedsutviklingsplaner for Skiippagurra og Tana bru Utv. avd. Ikke startet.  
2 Bru over Tanaelva i Nedre-Tana. 

o Kystveien inkl. forbindelse Hamningberg – Syltefjord. 
o Veien til ”Ishavet”. 

FFK/Statens 
vegvesen. 

  

3 Utvikling av en ”skiltprofil” å forbedre skiltingen i 
kommunen, herunder langs gjennomfartsårene i kommunen. 

Tana kommune   

4 Ny stamflyplass. Konsekvensutredning. Avinor   

 
 
C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Ressursbehov 

 Realisere sentrumsplanene fullt ut Bygg og anl.  
 Bru over Tanaelva ved Hillagurra – Nuorgam. 

 
Statens vegvesen  

 Flytte kraftlinja i Alleknjarg. Varanger Kraft  
 Rasteplass i Austertana. Finnmark 

fylkeskommune 
 

 Utvide veikrysset i Skiippagurra. Legge Skiippagurrabekken i 
rør for å lage rundkjøring 

Finnmark 
fylkeskommune 

 

 
 
9.3.6 Årsbudsjett/økonomiplan 
 
Driftsbudsjettet 
 
 Tiltaksområde Priori-

tering 
2011 2012 2013 2014 SUM 

9.3.1 

 Generell arealbruk 
Må      
Bør      
Kan vente      

 Boligbygging 
Må      
Bør      
Kan vente      

 Fritidsbebyggelse/-           
      utleiehytter 

Må      
Bør      
Kan vente      

 Primærnæringene   
 og næringsareal  
 

Må      
Bør      
Kan vente      

 Sum infrastruktur 
Må      
Bør      
Kan vente      
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Investeringsbudsjettet 
 
 Tiltaksområde Priori-

tering 
2011 2012 2013 2014 SUM 

9.3.2  Vann og avløp 
Må      

Bør      

Kan vente      

9.3.3  Trafikk sikkerhet 
Må      

Bør      
Kan vente      

9.3.4 Jordbruksveier 
Må      

Bør      

Kan vente      

 Sum infrastruktur 
Må      

Bør      
Kan vente      

 
Synliggjorte økonomisk ressursbehov er knyttet til investeringer. Investeringene vil også medføre 
konsekvenser for drift gjennom vedlikeholdskostnader og finansielt dersom lån blir tatt opp.  
 
Driftskostnader knyttet til vann og avløp er ikke med. Disse vil bli finansiert gjennom de kommunale 
gebyrene etter selvkostprinsippet.  
 
Konsekvenser av ”universell utforming” er enda usikkert. Regelverk er ikke på plass, men prinsippet om 
universell utforming vil ventelig få konsekvenser for drift og investeringer. 
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9.4 STYRKE BYGDENE 
 
Kommunen har en spredt bosetting med hele 80 % av befolkningen boende i ca. 17 større eller mindre 
bygdesamfunn. Den spredte bosettingen i kommunen gjenspeiler mangfoldet i nyttiggjøringen av 
naturressursene. Tradisjoner og kultur knyttet til reindrift, fjordfiske, jordbruk og laksefiske i elva 
kombinert med høsting av fisk, vilt og bær har tidligere vært avgjørende for valg av bosted i kommunen. 
Tana kommune har som målsetting å opprettholde bosettingen i bygdene i kommunen. 
 
Befolkningen i Tana sin kultur og levesett er historisk nært knyttet til tilstedeværelse i naturen og bruk av 
naturressursene. Også levesettet og kulturen til den øvrige befolkningen i Finnmark har helt fra den 
tidligste bosettingshistorie vært basert på naturressursene, samspill med naturen og høsting av den. 
 
De naturressursene som Tana kommune besitter er meget viktig og som må benyttes til å skape nye og 
varige arbeidsplasser som kan bidra til å opprettholde og øke folketallet i kommunen. 
 
Forholdene må legges til rette slik at en forhindrer overbeskatning av naturgodene og får en miljøvennlig 
ressursutnyttelse. Utfordringen fremover blir å finne en balanse mellom utviklingen og ivaretakelse av det 
totale miljøet. 
 
Det må legges til rette for økt verdiskaping innen de tradisjonelle utmarksnæringene samtidig som mulighet 
for høsting av naturen til egen husholdning opprettholdes. Det må settes i gang et utviklingsarbeid i forhold 
til produksjonsformer, produktutvikling, markedsføring, infrastruktur, m.m. Det er behov for 
kompetanseutvikling samtidig som den tradisjonelle kunnskapen om ferdsel og høsting i utmarka beholdes 
og videreutvikles.  
 
Fjordfiske  
Tanafjorden har vært kjent som en ressursrik fjord. Invasjon av sel på 80 tallet skapte problemer for 
fiskeriene. Fjordfiske gjerne i kombinasjon med andre næringer (jordbruk) er en viktig del av den lokale 
kulturen. Med fjordfiske menes også tradisjonell sjølaksefiske. Høsting av ressursene har potensial til å gi 
næringsinntekter på heltid eller deltid. Det er nødvendig å tilrettelegge særskilt for opprettholdelse av 
denne næringen gjennom å sikre ressursgrunnlag og rettigheter til å drive fjordfiske. Høsting og oppdrett av 
andre marine ressurser som f.eks. steinbit, kveite, røye, tang og tare, skjell og kråkeboller er blitt viet 
forholdsvis liten oppmerksomhet.   
 
Tana kommune har hatt en satsing på fjordfiske i lengre tid både i egen regi og gjennom prosjekter. De 
senere års kvotetildelinger og tilgang på fisk har gitt fjordfiske langt bedre vilkår enn tidligere. Utviklingen 
innen antall fiskere og fiskefartøy har vært mer positiv enn for de aller fleste kommuner i Finnmark. 
Fiskermantallet teller pr mai 2011 49 fiskere, hvorav 29 er registrert på blad B (heltidsfiske). 12 fiskere 
registrert de siste to årene hvorav seks inneværende år.  
 
Investeringslysten i fiskerinæringen er større enn noen gang og antall fiskefartøy økt de siste tre-fire årene, 
særlig de siste to årene. Fiskeflåten teller 37 fartøy hvorav om lag 2/3 er under 10 meter. De siste to årene 
er det registrert 14 nye fiskefartøy, hvorav tre i 2011. 
 
Situasjonen endrer seg brått innenfor denne næringen. Brann satte en stopper for fiskemottaket i Torhop. 
Mottaket er ikke bygd opp igjen. Den fungerte også som serviceanlegg. Mangel på serviceanlegg har vært 
prekær. Anlegget i Sjursjok har blitt brukt til mottak av fisk. Det planlegges nå et serviceanlegg i Torhop. 
 
Reindrift 
Reindriftsnæringen i kommunen utgjør Polmak reinsogn og er organisert i to distrikter (7/8 og 9). Det er 18 
familier som lever av reindrift i kommunen. Sysselsettingsmessig utgjør det omtrent 25 årsverk direkte uten 
ringvirkningene. Reindriftsnæringen skaper ringvirkninger til andre så som slakteri, utstyrsforhandlere med 
mer. 
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Reindriften er en av de viktigste bærere av samisk kultur og identitet. Næringen har endret seg på mange 
områder de siste 50 år bla. når det gjelder skolegang, boligforhold, driftsforhold og teknologisk utvikling. 
Samtidig har presset på beitearealer økt. Utviklingen har også gjort at reindriften står overfor store 
utfordringer i årene som kommer.  En bedre beskyttelse av beiteområdene til reindriften mot inngrep og 
skadelige forstyrrelser er en sentral utfordring. Likeledes er det viktig å få til en reduksjon i ulike årsaker til 
tap av reinsdyr på beite. For fremtidens reindrift er kartlegging av driftsmessige konsekvenser av en 
klimaendring viktig. Internt i næringen er det behov for å redusere konfliktnivået og bedre samhold og 
samarbeid. I forhold til det øvrige samfunn er det en utfordring å bedre forståelsen for reindriftens 
kulturelle særpreg og behov. Det å finne drifts- og produksjonstilpasninger for best mulig i næringen 
gjennom økt verdiskaping i alle ledd i næringen, vil fortsatt være en generell utfordring.  
 
Det ligger potensial i videreforedling av primærproduktene fra reindriften.  I så måte bør det fortsatt være  
en utfordring å nytte biproduktene fra  reinkjøttproduksjonen med utgangspunkt i samiske tradisjoner og 
kunnskaper. Det bør også være en utfordring å tilrettelegge for næringskombinasjoner med den 
tradisjonelle reindriften.   
 
Landbruk 
Se kap. 9.1 
 
 
”SWOT/SOFT”-ANALYSE 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Varierte 

naturressurser 
(landbruk, fiske, 
reindrift, 
bergverksdrift). 

 Natur og friluftsliv. 
Høster av naturen 
både i næring og på 
fritiden. 

 Store 
utmarksmuligheter 

 Råstofftilgang. Stor 
råvareproduksjon. 

 Sterkt landbruk med 
gode service 
bedrifter.  

 Muligheter for 
jordbruket. 

 Løfter ikke i lag – 
drar i alle 
”bygderetninger” 

 Manglende 
infrastruktur: 
tomter, veier,  
bussforbindelser 
etc. 

 Nedgang i 
primærnæringene. 

 For lite satsing på 
bygdene.  

 Sentralisering av 
bygdene. 

 Videreforedling av 
naturressursene. Mat: 
laks, reinkjøtt osv.  

 Natur til næring!  
 Boligtomter i distriktene. 
 Legge til rette for 

næringsutvikling.  
 Mer midler til utbedring 

og utvikling i 
landbruket. 

 Produksjon, 
videreforedling av lokale 
råvarer. 

 Kultur og 
opplevelsesturisme som 
nye satsingsområder 
(naturbasert reiseliv) 

 Småskala produksjon: 
Sjømatprodukter, vilt, 
bær, jordbruk, husflid. 

 Redusert lokal demokrati 
– naturressurser. 

 Naturen blir på billig 
salg! 

 Stor uforutsigbarhet i 
primærnæringene pga. 
regelverk/lov. 
Globalisering. 

 Nedleggelse i landbruket 
og andre 
primærnæringer. 

 Avfolkingen av 
kommunen. Innbyggerne 
stopper ikke i Tana bru 
når de reiser fra bygdene. 

 Ny motorferdsellov kan 
skape usikkerhet 
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HOVEDMÅL 
 

Bygdene skal ha et godt og forutsigbart offentlig og privat tjenestetilbud for sine 
innbyggere, og innbyggerne skal i større grad få bestemme over sin hverdag. Yngre 
voksne og barnefamilier skal ha tilgang på gode og trygge oppvekstmiljøer med 
tilgang på boligtomter og arbeidsplasser rundt i kommunen. 
 
 
Retningslinjer (strategier) for å nå målet (se også 9.3.1 ”Arealbruk): 
 
Boligbygging 
Kommunen skal ha en lempelig dispensasjonspraksis når det gjelder boligbygging i LNF områder utenfor 
sentrumsområdet. Dette innebærer at kommunen, i enkeltsaker der ingen viktige allmenne interesser blir 
skadelidende og ingen av høringsinstansene har avgitt negativ uttalelse, som regel vil gi dispensasjon etter 
plan- og bygningslovens § 7. Områder i elvedalen som er viktige for primærnæringene, natur- eller 
kulturminnevernet skal imidlertid ikke bygges ned. Boligområder må ikke legges til ”kunstige” sentrum i 
bygdene. 
 
Fritidsbebyggelse 
Tana kommune vil ha en offensiv og bevisst holdning til fritidsbebyggelse. Tillatelse til fritidsbebyggelse i 
LNF-områder vil likevel kun skje i det omfang som fremgår av kommuneplanens arealdel og i henhold til 
arealplanbestemmelsene.  
 Primærnæringene (jordbruk og reindrift) skal sikres nødvendig arealer for videreutvikling 
 Lokalbefolkningen/bygdelag skal gis medbestemmelsesrett når hyttefelt reguleres. 
 I områdene som legges ut til fritidsbebyggelse skal det legges vekt på skjerming og terrengtilpassing.  
 Bygging i strandsonen skal skje planmessig iht. areal-/reguleringsplan. 
 Tana kommune vil åpne for en fornuftig fritidsbebyggelse i hele kommunen i samråd med 

bygdelagene.  
 
Utleiehytter 
Tana kommune ønsker å legge til rette for at utleie av hytter skal bli en inntektskilde for lokalsamfunnet, og 
vil derfor ha en liberal dispensasjonspraksis når det gjelder søknader om utleiehytter. Samtidig vil 
kommunen i deler av kommunen føre en restriktiv hytte-politikk for å bidra til å styrke etterspørselen etter 
slike utleiehytter. 
 
Bygdelagshytter 
Bygdelagshytter vurderes positivt. Kommunen har som utgangspunkt at bygdelagshytter skal plasseres i 
nærområdene til bygda, helst ikke over 5 km i luftlinje, for at også barn skal kunne gå dit på ski. I områder 
som er viktige for reindriftsnæringen, og det derfor er vanskelig å finne plass for en bygdelagshytte, 
foreslår kommunen at hyttene legges maksimalt 300 meter fra eksisterende ski- eller scooterløype. 
Tillatelse til bygdelagshytter skal behandles etter arealplanbestemmelsens § 4. 
 
Gamme og bygg i utmark 
Gammebygging for lokalbefolkningen tillates i tråd med tradisjonell bruk av gammer. Det er imidlertid 
viktig å understreke at det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at kommunen mener 
gammebygging har en plass. Tana kommune har store naturområder uten større inngrep, og det er viktig å 
ta vare på den egenarten og den ressursen dette representerer.  
 
Kommunaltjenestetilbud 
 Opprettholde skolene i bygdene. 
 Opprettholde alders- og sykehjemmene i Polmak og Austertana. 
 Kommunal service i informasjon, søknader, brosjyre, publikums-PC i utvalgte bygder. 
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Forvaltning av utmark og naturressurser 
 Massetak i nærområdet skal gjøres tilgjengelig for lokalbefolkningen. 
 Bygdelag skal få medbestemmelsesrett i bruk og forvaltning av utmarksressurser i sine nærområder. 

 
Forslag til nye strategier/retningslinjer (fjordfiske): 
 Sikre ressursgrunnlaget for fiskerne og arbeide for mer lokal forvaltning av ressursene i Tanafjorden.   
 Sikre driftsrettigheter for utøvere av fjordfiske, bidra til fornying av flåte og at ungdom finner det 

mere attraktivt å delta i fiske.    
 Forbedre servicefunksjoner, herunder sikre mottaksanlegg i fiskernes nærområde.  
 Tilrettelegge for høsting/foring av utradisjonelle marine ressurser som supplement til tradisjonell 

fjordfiske  
 
Forslag til nye strategier/retningslinjer (reindrift): 
 Arbeide for å sikre arealer i kommunen som grunnlag for fortsatt reindrift. 
 Utvikle rutiner for gjensidig informasjon mellom kommunen og reindriftsnæringen. 
 Bistå næringen for å få etablert nødvendige anlegg. 
 Arbeide for redusert motorferdsel i beiteområdene og andre tiltak som kan hindre skadelige 

forstyrrelser for næringen 
 Rådgivning og veiledning for å utnytte kombinasjonsnæringsmulighetene mellom reindrift og annen 

næringsvirksomhet. 
 
 
 
Tiltak for å nå målene: 
 
Gjennomførte tiltak 
 Ledige tomter i kommunen er markedsført og synliggjort. Ledige tomter finnes på kommunens 

hjemmesider www.tana.kommune.no. 
 Kommunen har opprettet et eget havneutvalg for utvikling og drifta av havner i kommunen. 

Havneutvalget fikk inneværende år tre millioner kroner til sitt arbeid. Det er arbeidet med flytebrygger i 
Torhop, Sjursjok og i Austertana samt sikre kaia i Torhop til næringsformål. Det er bevilget til sammen 
kr 500.000 øremerket til kjøp av fiskefartøyi 2010 og kr 300.000 i 2011. Ordningen har vært en suksess. 
De siste to år er det gitt støtte til 11 fiskefartøy. 

 Forvaltning av fiskeressursene er utenfor kommunens myndighetsområde, men politisk har kommunen i 
en rekke høringsuttalelser uttalt at ressursene i fjorden må forvaltes på lokalbefolkningens premisser. 

 Kommunens næringsfondsstyret har bevilget kr 200.000 årlige i tre år til et utviklingsprosjekt for 
reindriften. Prosjektet er igangsatt i 2011. 

 Utsatt bølgedempere i Sjursjok, Torhop og Smalfjord i 2011. 
 Etablert flytebrygge i Torhop 2011. 
 
Kommunestyret har avsatt penger på fond til bygdesekretærer i Austertana, Sirma og Rustefjelbmaområdet. 
Tiltaket er forutsatt 50 % eksternt finansiert, og denne eksterne finansieringen mangler.  
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A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Utviklingsprosjekt for reindriften. Fokus på 

arealbehov, synliggjøring av verdiskaping, rovdyr, 
kvinnens plass i næringen med mer.  

Gáisá næringshage i 
samarbeid med 
reinbeitedistriktene 

Igangsatt. Kr. 200.000 
årlig i tre år. 
Bevilget fra 
kommunalt 
næringsfond. 

2 Styrke det frivillige arbeidet i lag og foreninger. 
 

Tana kommune, lag og 
foreninger 

Støtteordninger 
til lag og 
foreninger. 
Videreført. 

 

3 Utmarksplan (mlu 31-2010). Planen skal bidra til å 
styrke tradisjonell utmarkshøsting. 

Tana kommune Under 
planlegging. 

Bevilget kr 
200.000 til 
formålet 

 
 
B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Serviceanlegg i Torhop for fiskere 

(jfr. Kst-sak 40/2011 19.mai) 
Tana kommune  Prosjektering 

ferdig. 
Finansiering 
mangler 

Ca 6,3 
millioner i 
investeringer. 

2 Flytebryggeanlegg. Austertana 2012-2014 Tana kommune   Ca. 1,9 mill. i 
investeringer. 

4 Bygdesekretær. Felles sekretær eller administrasjon 
for bygdelagene/koordinator for lag og foreninger 
(oku 18-2010). Ca. kr 240.000 er avsatt til ubundet 
driftsfond for formålet. 

Tana kommune Ikke 
delfinansiert 

500.000 årlig 
hvorav kr 
250.000 årlig i 
egenandel.  

3 Tilrettelegge for samarbeid mellom bygdelagene. Tana kommune, 
bygdelagene 

  

4 Frivillighetsforum/råd.    
5 Satsing på bygdeturisme. Tana kommune, 

næringshagen, 
reiselivsaktører, 
bygdelag 

Pågår.  

6 Bidra til å etablere eller styrke ”møteplasser” i 
bygdene. 

Bygdelag, Tana 
kommune 

  

7 Bygdene lager egne hjemmesider på Internett og 
som linkes til kommunens hjemmeside. 

Bygdelag, Tana 
kommune 
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C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Ressursbehov 

 Bygdeforskjønning/-opprusting. Landskapspleie. Bygdelag, Tana 
kommune 

 

    

 
 
9.4.1 Årsbudsjett/økonomiplan 
 
 Tiltaksområde Priori-

tering 
2011 2012 2013 2014 SUM 

9.4 Styrke bygdene 
Må      

Bør      

Kan vente      

 
En del av tiltakene kan gjøres som ”felles dugnad” mellom kommunen og bygdene/bydelagene, men vil 
likevel kreve ressurser i form av tid, personell til tiltakene. Prosjekt ”Bygdesekretærer” vil etterspørre årlig 
bevilgning i størrelsesorden 250.000,-.  
 
Investeringsprosjektene i infrastruktur for fiske vil medføre driftsmessige konsekvenser gjennom betaling 
av renter og avdrag på lån og en del vedlikeholdskostnader. En del av disse kostnadene vil næringen og 
aktørene være med på betale gjennom leie og andre avgifter. 
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9.5 ELVA, LAKSEN OG FJORDEN 
 
Innsatsområdet omfatter naturressursene elva og fjorden og de ressursene som utledes av dem. Det gjelder 
fremfor alt laksen og andre fiskearter men det gjelder også opplevelsene knyttet til naturressursene. 
Innsatsområdet må også ses i forhold til kommunens arealpolitikk og styrking av bygdene.  
 
Tanaelva, laksen, fjorden og fjellet er identitetssymboler for Tana. Utnyttelsen av ressursene i elva, fjorden 
og fjellet bidrar til matauk og inntekt gjennom salg av råvarene som høstes. Tanaelva skal forvaltes lokalt 
på lokalbefolkningens premisser, men gjøres tilgjengelig for alle. Fjorden og elva er viktig for den 
atlantiske villaksen.  
 
Tana har rike naturressurser knyttet til elva, fjellet og fjorden som gjør kommunen svært godt egnet i 
forhold til å utvikle et variert næringsliv. Tanaelva er en av verdens beste lakseelver. Her er muligheter for 
både sjø- og innlandsfiske. I skogen og fjellet er det store bestander av elg og rype som kan høstes. 
Tanaelva er varig verna mot vasskraftutbygging og Tanafjorden er erklært som nasjonal laksefjord der det 
bl.a. ikke tillates oppdrett av anadrome fiskearter. Kommunen ønsker en langsiktig forvaltning av 
sjøarealene og ressursene der. 
 
Tradisjonelt har det vært få konflikter knyttet til sjøområdene, og fiske, ferdsel og friluftsliv har levd side 
om side. Oppdrettsnæringen er en ny aktør i dette bildet, og den har potensial til å skape konflikter når det 
gjelder bruk av sjøarealer og i forhold til bevaring av Tanaelva i naturlig tilstand og i forhold til 
Tanafjorden som nasjonal laksefjord. Gjennom planlegging kan konflikter reduseres og forebygges og gi en 
god sameksistens også med den nye næringen.  
 
Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016 (kommunedelplan) 
Planen skal bidra til å samordne forvaltingen av vassdraget. Hovedmål, delmål, retningslinjer og tiltakene i 
flerbruksplanen er innarbeidet i denne handlingsplanen. 
 
EUs vanndirektiv og forvaltningsplanen for vannregion Finnmark 2010-2015 (ny) 
Formålet til vanndirektivet og forvaltningsplanen er å få til en mer helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning 
av vannressursene. Det er nedbørsfelt og tilhørende kystområder som skal danne forvaltningsgrensene. 
Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng. Målet er at vannforekomstene skal ha god 
kjemisk og økologisk status innen 2015. Der målet er nådd, skal miljøkvaliteten ikke forringes. De viktigste 
belastningene på vannforekomstene er punktkildeforurensing som avløp, industri og deponier, diffuse 
forurensingskilder som landbruk, fysiske inngrep som elveforbygning og biologiske belastninger som 
fremmede arter og rømt oppdrettsfisk. Tiltak som kommunen har ansvar for er innarbeidet i dette 
programområdet. Øvrige tiltak som andre vil ha ansvar for, vil fremgå av forvaltningsplanen som 
fylkeskommunen har ansvar for å rullere. 
 
 
”SWOT/SOFT”-ANALYSE 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Fine fjorder og vakker 

elv 
 Generelt god tilgang 

for allmennheten.  
 Få hindringer på 

grunn av 
privatisering. 

 Inntektsgrunnlag for 
befolkningen 

 Tidvis lite fisk i sjøen  
 Svingninger i bestanden 

av laks i elva 
 Komplisert regelverk for 

fiske i elva 
 Lite tilrettelegging for 

turistfiske i elva 
 Lite tilbud til turister 

langs fjorden. 

 Potensial for 
næringsutvikling 

 Potensial for 
turisme 

 Grunnlag for økt 
trivsel 

 Forurensing 
 Fiskesykdommer 
 Nedbygging av 

elvenære områder og 
strandsoner. 
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HOVEDMÅLSETTING 
 

Utnyttelsen av ressursene i elva og Tanafjorden skal bidra til arbeidsplasser, men 
forvaltes på naturens og lokalbefolkningens premisser. 
 
Tanavassdraget skal bevares i naturlig tilstand, og vassdragets naturressurser 
utnyttes på en måte som er bærekraftig og som fremmer det lokale næringslivet og 
den samiske kulturen. 
 
1. Bevare naturverdiene i og langs vassdraget i dagens tilstand, som grunnlag for bosetting og 

sysselsetting i dag og i framtida.  
2. Bevare fiskebestandene i Tanavassdraget på dagens nivå, og forvalte fiskeressursene i et langsiktig og 

bærekraftig perspektiv, til beste for lokalsamfunnene på begge sider av riksgrensa. 
Øke kunnskapene om fiskebestandene i Tanavassdraget og bevare disse ressursene på dagens nivå. 

3. Sikre de viktigste frilufts- og naturområdene langs vassdraget for allmennhetens bruk i framtida, og 
bevare disse områdenes frilufts- og naturvernkvaliteter gjennom en langsiktig arealplanlegging, fysisk 
tilrettelegging og holdningsskapende arbeid.  

4. Bevare vannkvaliteten i Tanavassdraget i en god tilstand, og redusere effekter av diffuse 
forurensningsbelastninger.  

5. Sikre at allmennheten på en enkel måte skal kunne få tilgang til informasjon om Tanavassdragets 
tilstand og naturverdier.  

6. Ivareta lokale tradisjoner og kunnskap knyttet til bruk av vassdraget. 
7. Sikre god kvalitet på drikkevannet og bedre utnyttelse av grunnvannsressursene, samt bedre 

sikkerheten for vanndistribusjonen.  
 
Nye delmål (fra forvaltningsplanen for vannregion Finnmark) 
8. Fiskebestander skal i størst mulig grad kunne foreta sine naturlige nærings- og gytevandringer uten 

hinder av kryssende inngrep i vannforekomster. 
9. Vannforekomstenes økologiske tilstand skal i minst mulig grad forringes som følge av avrenning fra 

jordbruk, vann- og avløp, og fra bebygde områder. 
10. Avrenning fra kjente nedlagte deponier og industri skal kartlegges og overvåkes. 
 
Retningslinjer (strategier) for å nå målet: 
 Tanaelva skal forvaltes lokalt på lokalbefolkningens premisser, men gjøres tilgjengelig for alle. 
 Erosjonsprosessene langs vassdraget skal overvåkes ved 10 års mellomrom. Menneskeskapt erosjon 

skal forebygges. Eksisterende erosjon- og flomsikringsanlegg skal tilpasses naturmiljøet omkring, og 
det skal tas hensyn til vassdragets naturverdi ved eventuell bygging av nye anlegg. 

 Bevare landskapet og de ubebygde områdene langs vassdraget for framtida, og områder med særskilte 
naturverdier, som grunnlag for lokal og samisk kultur, næringsgrunnlag og samfunnsliv. 

 Legge til rette for en aktiv, lokal fiskeforvaltning, og økt samarbeid og samhandling mellom lokale og 
regionale myndigheter, lokale rettighetshavere og –organisasjoner. 

 Forsøpling og slitasje i viktige friluftsområder skal unngås gjennom en aktiv bruk av lovverket, fysisk 
tilrettelegging og holdningsskapende arbeid. 

 De viktigste friluftsområdene langs vassdraget skal sikres for allmennhetens bruk i framtida gjennom 
en aktiv bruk av gjeldende lovgivning og tilskuddsmidler. 

 Sikre at miljøgifter fra avfallsdeponier ikke når sigevann/sigevannssedimentet og til vannreservoarene.  
 Før etablering av virksomheter/deponier, skal det være gjennomført en egen miljøkonsekvensanalyse 

som ivaretar det økologiske aspektet for både vannlevende organismer og landlevende dyr. 
Miljøgifters nedbrytningstid og økte fare for sig til grunnvannreservoarene over tid skal være en del av 
sikringsvurderingen for deponianlegg. 

 Bevare verneverdige kulturlandskapsområder for framtidige generasjoner. 
 Registrere kulturminner og stedsnavn i tilknytning til vassdraget. 
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Tiltak for å nå målene 
 
Utførte tiltak 2009-2010 
Finnmark vannregion er etablert for å følge opp EUs vanndirektiv og hvor fylkeskommunen har ansvar 
som planmyndighet. Etablering av vannregionen har betydning for tiltak knyttet til Tanavassdraget. Tana 
kommune deltar i dette arbeidet. 
 
Forvaltningsorgan for Tanavassdraget er etablert. Tiltaket er tatt ut av planen. 
 
Kommunen søkte om deltakelse i nasjonalt program ”Naturarven som verdiskaper” for Tanamunningen 
naturreservat. Kommunen kom ikke med, men har fått prosjektstøtte til å arbeide videre med dette.  
 
 
Beskrivelse og begrunnelse for evt. avvik 
Få tiltak i flerbruksplanen for Tanavassdraget som kommunen er ansvarlig for er ikke gjennomført eller 
påbegynt pga. manglende ressurser. Det gjelder både A 2 og 3 og alle B tiltak. Politisk er det prioritert å 
satse på næringsutvikling i tilknytning til fjordfiske. 
 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Tiltaksplan for kantsonen langs Tanavassdraget. 

 (forvaltningsplanen, jfr mlu 4-2009)  
NVE   

 
 
B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år 
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-behov 

1 Utarbeide en plan for friluftsliv, inkludert en 
kartlegging av viktige friluftsområder og atkomster til 
vassdraget. 

Utv. avd.  Tas opp i 
planstrategi
en. 

 6 mnd verk 

2 Foreta en kartlegging av eksisterende 
båtlandingsplasser, å vurdere behov for sikring og 
tilrettelegging. 

Utv. avd., lag og 
foreninger. 

 Aktuelt i 
arealplanen 

2 månedsverk 

3 Utarbeide atferdsregler etter friluftsloven for de 
viktigste fiskeplassene langs sidevassdragene Masjohka 
og Laksjohka, og utføre tilretteleggingsprosjekt i felt 
(bla. permanent skilting). 

Utv. avd. , 
Fylkesmannen i 
Finnmark. 

  

4 Tilrettelegge Tanaelva for turistfiske. Tana kommune, 
reiselivsaktører, lag 
og foreninger, 
næringsliv 

 Uavklart 

5 Utvikle konseptet ”Joddu – et kompetansesenter for 
laksefiske og elvesamisk kultur” 
 

Tana kommune, evt. i 
samarbeid med 
næringshagen 

Stiftelse 
vedtatt 
etablert.  

170.000 er avsatt 
på fond. Videre 
ressursbehov 
uavklart 

6 Gjennomføre en kartlegging av biologisk mangfold i 
ferskvann for Tana og Karasjok kommuner (se også 
KST-sak 7-2009) 

Utv. avd. (FeFo) i 
samarbeid med 
lokalsamfunn og 
organisasjoner 

 Uavklart 
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C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Ressurs-

behov 
 Etablere kompetansesenter for villaks og elvesamisk kultur. 

Bygge turistinformasjon/elvesenter/opplevelsessenter 
(Joddu) 

Tana kommune, næringshagen, 
LBT, reiseliv 

Uavklart 

 Vurdere muligheter for dispensasjon for dem som er 
avhengig av å kjøre over elvesanden og ut til elva i 
forbindelse med laksefiske. 

Tana kommune  

 Bedre adkomst til elva.  Tana kommune, Utv. avd., Bygg 
og anlegg 

 

    

 
 
9.5.1 Årsbudsjett/økonomiplan 
 
 Tiltaksområde Priori-

tering 
2011 2012 2013 2014 SUM 

9.5 
Elva, laksen og 
fjorden 

Må      

Bør      

Kan vente      
 
”Joddu-prosjektet” er den som har størst økonomiske konsekvenser både på kort og lang sikt. 
Konsekvensene vil være avhengig av hvor tungt kommunen er inne i dette prosjektet. Det er behov for 
kontinuerlig ressurser for å kunne realisere en etablering av et kompetansesenter for villaks og elvesamisk 
kultur. Det vil være en del muligheter knyttet til ekstern finansiering avhengig av hvordan det videre 
arbeidet blir lagt opp. Kartlegging og planarbeid kan gjøres med eksisterende ressurser, men kan medføre 
at andre oppgaver må prioriteres ned for å få dette gjennomført. Kommunen har nærmere 250.000 avsatt til 
Joddu-prosjektet på fond. 
 
Av andre tiltak, vil tilrettelegging av Tanaelva for turistfiske være det tiltaket som kan få størst økonomiske 
konsekvenser. Dette tiltaket må ses i forhold til reiselivssatsing. En del av kostnadene til et slikt tiltak kan 
gjøres prosjektbasert og søkes prosjektfinansiert.  
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9.6 BARN OG UNGE 
 
Barn og unge er fremtidens ressurser for kommunen. ”Ungdommen” er mer geografisk orientert og vil 
sammenligne Tana med andre plasser når de velger bosted, men de eldre er mer tidsorientert og vil 
sammenligne Tana i dag med hvordan det var før. Med synkende andel ungdom, er det et tegn på at 
ungdom finner det bedre å bo andre plasser enn i Tana. Oppvekstmønsteret blir påvirket og blir 
utgangspunkt for senere flytting. En del årsaker til ”bofasthet” er knyttet til røtter. Dette kan være 
overtakelse av gård eller en annen næringsvirksomhet. Utdanning virker flyttedrivende og har en tendens til 
å løsne de sosiale båndene til hjemplassen. Men mange unge ønsker å flytte tilbake til oppvekstkommunen.  
 
Ungdomsklubben er et viktig møtested for ungdom, og bør styrkes i fremtiden. Dette være seg i form av 
aktivitetstilbud og nye lokaler som rommer flere aktivitetstilbud for ungdom. Vi ser at ungdomsklubben er 
et viktig sosialt og aktivitets arena for ungdom og spesielt for ungdom som ellers ikke er med i organisert 
aktivitet. 
 
 
”SWOT/SOFT”-ANALYSE 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Lett å bli kjent 

med folk.  
 God grunnskole 

struktur. 
 Videregående 

skole. 
 Trivsel og 

trygghet. 
 Gode 

oppvekstvilkår. 
 Liten 

arbeidsledighet. 
 

 For dårlig 
videregående 
skoletilbud. Beholde 
ungdom lengre, bedre 
rekruttering til 
bedrifter lokalt. 

 Bredde i fritidstilbud 
for ungdom. Spesielt 
jenter mangler 
fritidsaktiviteter.  

 Lite attraktivt for 
ungdom 16-18 år. For 
få ungdom som 
etablerer seg i 
kommunen. 

 Forbedre tilbudet for 
ungdom, borteboere: 
Videregående opplæring. 
Fritidstilbud spesielt til 
unge jenter. Gode 
muligheter for jobb, 
etablering/boligbygging. 

 Utbygging av 
videregående 
skoletilbud. 
Utdanningssenter for 
kultur og naturbaserte 
studieretninger. 

 Besteforeldre – skolen. 
 

 Redusert tilbud ved Tana 
videregående skole. 

 Rus (narkotika) 
problemer blant ungdom. 

 Selvmord, kriminalitet. 
 Ungdommen forsvinner. 

– mangler et variert 
videregående skoletilbud. 
– nettverk dannes på 
utdanningsted => 
etablering andre steder.  

 Godt arbeidsmarked i 
sentrale strøk. 

 
Ungdomsklubben 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Sentralt 
 Utvidelses muligheter  
 Samarbeid med andre 

offentlig virksomheter 
 Høy trivsels faktor 

 Aktivitetsmangel 
 Rom behov 
 Åpningstider 

 Fritidstilbud spesielt for 
jenter 

 Frivillige organisasjoner 
 Helse samarbeid 
 Arealer 

 Svak økonomi 
 Manglende 

prioritering 
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HOVEDMÅL 
 

Alle barn og unge skal ha en trygg oppvekst med god kulturskole, barnehage, skole- 
og fritidstilbud. 
 
 
Retningslinjer for å nå målet: 
 Barnehagene må videreutvikles til et forsvarlig og pedagogisk godt tilbud ved hjelp av 

kompetanseheving og kvalitetssikring av tilbudet. Tilføyelse kst 19.06.2008: Minimums bemanning 
skal være 1 pedagog, 1 førskolelærer og 1 assistent. 

 Bevare bygdeskolene. 
 Samisk og norskspråklig barnehagetilbud. 
 Barnehager med fleksible åpningstider. 
 Beholde, styrke og videreutvikle videregående skoletilbudet i kommunen (ny) 
 Tilrettelegge for at transportavhengig ungdom i større grad kan bruke ungdoms- og kulturtilbud ved 

Tana bru. 
 
 
Tiltak for å nå målet: 
 
Utførte tiltak 2009-2010 
 LOSA-tilbud etablert i kunnskapens hus på Tana bru. Det er et tilbud som tilsvarer det første året av 

videregående opplæring.  
 Stipend for hjemmeboende elever på LOSA og Tana videregående skole i 2009. Dette er ikke 

videreført i 2010. 
 Utvidelse av sameskolen og Boftsa barnehage i 2010. 
 Etablererhjelp til ungdom. Det er inngått en samarbeidsavtale med næringshagen om gratis 

etablererhjelp til å starte eller utvikle egen næringsvirksomhet. 
 Ungdomsklubben er blitt etablert i nye lokaler i Miljøbygget. Ungdomsklubben mangler enda noe 

materiell og utstyr. 
 Kommunen har også gått inn for å få digitalisert kinoen, slik at kinotilbudet vil bedres. Dette er det 

avsatt ressurser til i 2010 budsjettet. 
 
 
Beskrivelse og begrunnelse for evt. avvik 
I perioden 2009-2010 er flere av tiltakene blitt sterkere prioritert politisk enn opprinnelig planlagt. 
Satsingen på barn og unge er således blitt opprioritert. 
 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Utrede sammenslåing av ungdomstrinnet, og 

vedta restaurering av Seida/alt. nytt skolebygg 
Tana kommune Nytt tiltak i planen  

2 Sommerarbeidsplasser for ungdom 
 

Tana kommune, Utv. 
avd. 

Pågående Innenfor 
dagens ramme. 
Rammen økt 
med kr 50.000 i 
2010. 

3 Ungdomsråd.  
 

Tana kommune Igangsatt. 
Videreføres. 

50.000,-. Årlig 
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Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-
behov 

4 Utvikle nye tiltak innenfor grendeskoler som for 
eksempel fjernundervisning, samarbeid med 
andre, lage læremidler, justere skolekretser for å 
bevare skolene. 
 

Tana kommune, stab, 
skolene 

Ikke gjennomført  

5 Nordisk barneteaterfestival (oku 14-2009) Tana kommune, Utv. 
avd. 

Lagt på is. Finansieres 
eksternt 

6 Nærmiljøanlegg i tilknytning til grunnskoler 
(ballbinge, fotballbane og lignende) 

Tana kommune, lag og 
foreninger 

Pågående. Se eget 
handlingsprogram 
for idrett og fysisk 
aktivitet. 

 

7 OKU-sak 53/2010: Ungdomsklubb ute i grender 
med få ungdommer kan være lite interessant for 
ungdommene. Kommunen burde spandere skyss 
for ungdommene inn til sentrum 2-4 ganger i 
måneden i forbindelse med ungdomsklubben der. 
Dvs. minibuss/bil for alle ungdommer som 
melder seg på innen en tidsfrist. Da får 
ungdommene fra hele Tana treffes om de ønsker. 

Tana kommune  Det avsettes kr 
50.000 årlig til 
formålet. 

 
 
B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Entreprenørskap. Elevbedrifter i grunnskoler og 

videregående skoler.  
Tana kommune, 
Tana vgs. 

Kommunen med i 
UE Finnmark 

100.000 

2 Helgeåpent Flerbrukshall Tana kommune Nytt tiltak 50.000,- årlig 
i merkostn. 

3 Sykkelbane i sentrumsområdet Tana kommune, 
ungdomsrådet 

Nytt tiltak Ukjent 

4 Kunstgressbane ved sameskolen/Flerbrukshallen Tana kommune, 
idretten 

Nytt tiltak i planen. 
Planlegging i gang. 

Ca 8mill i 
inv. 

5 Etablering av dansetiltak for ungdom Tana kommune Nytt tiltak Ukjent 
6 Endret åpningstider for svømmebassenget i Seida 

for å gjøre det mer tilgjengelig for ungdom 
Tana kommune Nytt tiltak Trolig 0 

7 Legge til rette for utvikling av elevbedrifter i 
tilknytning til felles samlingssted for ungdom. 

Tana kommune, Utv. 
avd. evt. 
næringshagen. 

Ikke igangsatt. 50.000,- 

8 Prosjekt for å ivareta hele mennesket, åndelig, 
sjelelig og fysisk, men fokus på trosopplæring, 
fellesskap, identitet, tro, tospråklighet, 
rusforebygging, lokaler og støtte til hjem i krise og 
ved samlivsbrudd. 

Kirkelig fellesråd Nytt tiltak Ukjent 

9 Motivere ungdom til frivillig arbeid i 
organisasjoner. 
 

Tana kommune, lag 
og foreninger. 

  

10 Oppmuntre ungdom til å ta høyere utdanning. 
 

Tana kommune   

11 Få ungdom til å se mulighetene som finnes i hele 
kommunen. 

Bygdelag, Tana 
kommune 

  

 
 

Side 73



KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 

2010/1892 rev. 6 av 15.11.2011 50

C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Ressurs-

behov 
 Gjennomføre planlagt oppgradering av Seida skole 

(jfr. OKU-sak 53/2010) 
Tana kommune 10.000.000 i 

investeringer 
 Utvide kulturskoletilbudet Tana kommune, Utv.avd.  
 Fritidsklubben flere åpne dager og i helgene. Spesielt 

borteboende må ønske å komme hjem å ha et tilbud. Bidrar til 
tilhørighet. 

Tana kommune, Utv.avd.  

 Sentrumsskole. Tana kommune  
 Nytt svømmebasseng Tana kommune ukjent 
 Satse på bedre veiledning innen lokale yrkesmuligheter blant 

annet gjennom å samarbeide mellom skole og næringsliv.  
  

 Jobbe for holdningsskaping i bruk av naturen og skånsom 
motorferdsel.  

  

 Bidra til å bevare lokal kunnskap om høsting av naturen.    
 
 
 
9.5.1 Årsbudsjett/økonomiplan 
 
 Tiltaksområde Priori-

tering 
2011 2012 2013 2014 SUM 

9.5 Barn og unge 
Må      

Bør      

Kan vente      

 
Tiltakene under A kan i hovedsak gjøres innenfor dagens økonomiske rammer for 2010. Tiltak under B 
krever ekstra økonomiske ressurser. Tiltak B1 fremkommer også under ”næringsutvikling”. 
 
Tiltak under C vil imidlertid medføre større økonomiske konsekvenser både på investerings- og driftssiden.  
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9.7 IDRETT OG KULTUR 
 
 

HOVEDMÅL 
 

Videreutvikle kommunen gjennom en bevisst satsing på idrett og kultur som 
gjenspeiler det flerkulturelle samfunnet vi lever i, og som gir hver enkelt mulighet til 
opplevelser og utfoldelse. Kommunens utøvere skal bli gode ambassadører for 
kommunen.  
 
 
Retningslinjer (strategier) for å nå målet: 
 Legge forholdene til rette slik at våre utøvere innen idrett og kultur blir gode ambassadører for 

kommunen. 
 Kommunen må i større grad vurdere å ta mer ansvar for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, i nært 

samarbeid med lagene, jfr. Idrettens anleggsplan. 
 
 
 
9.7.1 IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (2009-2012) 
I denne planen er generell fysisk aktivitet blant kommunens innbyggere og folkehelsebegrepet vektlagt 
som viktige innsatsområder i arbeidet med idrett og fysisk aktivitet. Denne planen skal legges til grunn for 
planlegging av idretts og friluftsanlegg og prioritering av disse. Planen skal også synliggjøre tiltak for 
tilrettelegging av fysisk aktivitet. Handlingsprogrammet i planen er en forutsetning for å få statlige 
spillemidler til bygging av anlegg i kommunen. 
 
 
”SWOT/SOFT”-ANALYSE IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Eksterne midler 
 Hjelper skolene å 

oppfylle læringsmål  
 Mange lag og 

foreninger 
 Idrett 
 

 Lysløypelys på 
dispensasjon  

 Bredde i fritidstilbud 
for ungdom, spesielt 
jenter mangler 
fritidsaktiviteter 

 Dårlig bassengforhold 

 Fritidstilbud spesielt 
for jenter 

 Kulturtilbudet, bredt 
og voksende  

 Flerbrukshall 
 Gang- og sykkelvei 
 Stall og ridebane 

 Flerbrukshallen for 
liten 
 Økonomien  
 Nedprioritering av 

tiltak for ungdom 

 
 
Visjon 
Blomstrende idretts- og friluftsliv i Tana 
 
Målsetting 
Alle skal ha muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger 
 
Målgrupper 
1. Personer med spesielle behov (funksjonshemmede) 
2. Barn og ungdom 
3. Inaktive 
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Retningslinjer (strategier) for fysisk aktivitet: 
a.  Tana kommune skal motivere til lokal aktivitet hos frivillige lag og foreninger med ulike virkemidler 
b.  Tana kommune skal medvirke til at barn og ungdom motiveres til uteaktiviteter fremfor passive 

inneaktiviter 
c.  Tana kommune skal medvirke til at det finnes lavterskeltilbud for hele befolkningen med spesielt fokus 

på inaktive grupper. 
d.  Tana kommune skal arbeide på tvers av sektorene for å fremme fysisk aktivitet og god helse 
e. Barnehagene og skolene skal øke sin utetid og stimulere barna til variert fysisk aktivitet hele året. 
f.  Tana kommune skal medvirke til at funksjonshemmede får variert tilbud innen fysisk aktivitet 
 
Retningslinjer (strategier) for anleggsutbygging: 
1.  Trening og konkurranse 

Tana kommune skal tilrettelegge for idrettsutfoldelse – både i bredden og på toppen – som 
helsefremmende, trivselskapende og forebyggende element. 

2.  Gode oppvekstvilkår for barn og unge 
I skolekretsene skal det sikres arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv som utfordrer barn og unges 
kreativitet. Det må tas hensyn til trafikksikkerhet, tilgjengelighet (også for funksjonshemmede), 
forurensing og støy. Arealene skal ha en solrik beliggenhet, være skjermet mot vind og være opplyst i 
den mørke årstiden. 

3.  Uteområder ved skoler og barnehager 
Uteområder ved skoler og barnehager skal være tilrettelagt for variert fysisk aktivitet og læring tilpasset 
årstidene. Ellers gjelder de samme momentene som i pkt 2. 

4.  Gi gode forhold for funksjonshemmede 
Alle idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, som blir finansiert av spillemidlene skal være tilgjengelige for 
funksjonshemmede. Ved planlegging av lekeplasser må også prinsippet om universell utforming følges. 
Funksjonshemmede skal gis gode og varierte muligheter for friluftsliv. 

5.  Allsidig friluftsliv og rik mulighet til rekreasjon 
Tilrettelegging for friluftsliv skal stimulere til et enkelt og lite ressurskrevende friluftsliv. 

6.  Variert og trafikktrygt turvei-/løypenett 
Turveier, -stier og -løyper skal utgjøre et sammenhengende nett hvor natur- og kulturverdiene er viktige 
element. Nettet bør, sammen med gang-/sykkelveinettet, gi god og trafikktrygg adkomst til utmark, sjø 
og vassdrag og binde sammen boligområder med idrettsanlegg, skoler og barnehager. 

7.  Miljøtilpasset anlegg 
Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv skal det legges vekt på 
klimatilpassing, landskapsvern, kulturlandskap, lokal byggeskikk, ENØK og andre miljømessige og 
estetiske forhold ved anlegget. 

 
 
Tiltak 
Egen handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet som behandles som egen sak i kommunestyret. Dette 
inkluderer også prioritering av idrettsanlegg for søknad om spillemidler.  
 
Av større tiltak som ønskes gjennomført i kommende periode er ny kunstgressbane ved Tana bru med et 
anslått prislapp på 8 millioner kroner og miniatyr skytebane i Flerbrukshallen til en kostnad på ca 1,4 
millioner kroner. 
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9.7.2 KULTUR 
 
Kultur gjennomsyrer mange områder av samfunnet og er med på å skape kommunens identitet og 
omdømme. Det er mange faktorer som bør samhandle for å få til en god fellesidentitet og godt omdømme. 
For å få til god stedsutvikling må det tas hensyn til det sosiale livet, kulturelle mangfoldet, visjonære 
enkeltpersoner, politisk vilje og lederskap, dynamisk organisasjonskultur, tilgang til bygninger og arealer 
og risikovilje. Dette er faktorer som kan knyttes til suksessen om vekst, mangfold og utvikling innen kultur.  
 
Fremtidige Tana må planlegges med plass for mennesker, møteplasser, nettverk og kunst som styrker vår 
identitet slik at vi kan være interessant for omverden. Det gamle mønsteret med sterkt skille mellom 
offentlig og privat virksomhet må brytes ned. Det bør satses på et bredt samarbeid for å få til et myldrende 
kulturliv i kommunen, eksempelvis innen kunst, teater/revy, sang/musikk, dans, idrett, friluftsliv, festivaler, 
med mer for å få til et tilbud som er tilpasset alle aldre og hele befolkningen. Dette må skapes gjennom nye 
arenaer for samhandling og partnerskap mellom kulturaktører, næringsliv, kommunen og kunnskapsmiljø. 
 
Tana som en møteplass og mangfold av kulturliv har muligheter for vekst ved å ivareta allerede 
eksisterende tilbud og utvikle disse. Det være seg kulturskolen som gir et mangfold og bidrar til et godt 
omdømme av kommunen. Det samme gjelder den yrende frivillige innsatsen som gjøres innen idrett, 
foreningsliv og friluftsliv. Kommunen er avhengig av at den frivillige virksomheten fungerer og er 
tiltaksrettet. Framtidig utfordring er å få til et tettere samarbeidsnettverk mellom det offentlig og den 
frivillige virksomheten. Dette betyr blant annet det bør skapes fellesarenaer og møteplass mellom 
mennesker hvor utveksling av erfaringer og ideer får et spillerom.  
 
Kulturskolen tilbudet er rikt og mangfoldig i Tana, og har hatt nærmest eksplosivt vekst de senere årene. 
Kultuskolen er den virksomheten som har vært med å løfte kulturlivet for barn i Tana. Samtidig har de vært 
med på å skape et godt omdømme for kommunen. Fremtidig utfordring blir å styrke kulturskolen slik at de 
blir også i stand til å gi tilbud for ungdom og voksne. 
 
Tanas befolkning henter betydelig gevinst i form av større trivsel, forebyggende prosesser, 
opplevelsesrikdom, innovasjonstiltak, spennende prosjekter og skatteinntekter fra kulturlivets ildsjeler og 
institusjoner. Kulturlivet i Tana representer en ressursrikdom som bør ivaretas og videreutvikles. 
 
Tana vintermarked og Tanamarkedet er viktige arenaer der kultur og næring møtes i en harmonisk setting. 
Utfordringen er å få dette markedsført og synliggjort for et større publikum. 
 
 
”SWOT/SOFT”-ANALYSE KULTUR 
 
Kulturskolen 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Skaffer kommunen 

mye positiv 
medieomtale 

 Gir barn muligheter 
til å utvikle seg 
kunstnerisk 

 Skape vinnere av 
våre barn 

 Over 90 % av budsjettet 
er lønnsutgifter. 

 Dekker ikke fagfeltene 
bilde og duodji (visuelle 
kunstfag) 

 For lite areal for 
virksomheten 

 Økte bevillinger til 
kulturskolen 

 Gjøre kulturskolen til et 
kraftsentrum for kunst 
og kulturopplæring i 
kommunen 

 Ansette lærer i visuelle 
kunstfag 

 Nedskjæringer 
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Den kulturelle skolesekken 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Eksterne midler 
 Hjelper skolene å 

oppfylle læringsmål  
 

 DKS er ikke synlig for 
alle lærere og elever i 
Tana. 

 

 Bedre info-siden   At skoler ikke tar 
DKS med i det lokale 
læreplanarbeidet 

 
 
Tana Vintermarked/Tana Marked 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Flerkulturell 

kommune, mangfold 
 Bredt og voksende 

kulturliv 

 Lite profilert kommune 
 Lite synliggjøring av 

kommunen 
 

 Profilere ”Det gode liv i 
Tana” 

 Knutepunkt i Øst-
Finnmark 

 Kultur og opplevelses-
turisme 

 Fraflytting 
 Dårlig økonomi og 

kutt i tilbudet.  
 Synkende 

oppslutning. 
 

 
 
 
Målsetting 
Tana styrkes som kommune med vekst, mangfold og utvikling innen kulturlivet. 
 
 
Retningslinjer (strategier) for delmål kultur: 
 Tana trenger gode offentlige møteplasser for framtidige kulturell virksomhet og møter mellom 

mennesker, dette må gjennomsyre alle kommunens planer. 
 Det må etableres flere nettverk og arenaer for samhandling, partnerskap, oppfølging og risiko mellom 

kulturlivet og private- og offentlige aktører. 
 For å få til god stedsutvikling må det tas hensyn til det sosiale livet, kulturelle mangfoldet, visjonære 

enkeltpersoner, politisk vilje og lederskap, dynamisk organisasjonskultur, tilgang til bygninger og 
arealer og risikovilje. 

 Arbeide for å synliggjøre at kommunen er trekulturell/flerkulturell.  
 Samisk språk og kultur skal synliggjøres og bevisstgjøres som ressurs. 

 
 
Tiltak for å nå målet 
 
Utførte tiltak 2009-2010 
Fagfeltet duodji i kulturskolen er ivaretatt gjennom ansettelse av en duodjilærer. Kulturskolen har fått 
større arealer gjennom innkjøp av musikkbinge. 
 
Beskrivelse og begrunnelse for evt. avvik 
I Den kulturelle skolesekken er fortsatt grunnskolene for lite til stede i den lokale planlegginga 
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A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Tanamarkedet 

 
Tana kommune, lag og 
foreninger 

Pågående 

2 Tana vintermarked 
 

Tana kommune, lag og 
foreninger, næringsliv 

Pågående 100.000,-  

3 Den kulturelle skolesekken (DKS) Tana kommune, Utv.avd. Pågående 
4 Organisering av ”Den kulturelle 

skolesekken” for å få til grunnskolen mer 
tilstede i den lokale planleggingen.  

Tana kommune Nytt tiltak Ingen 

5 Støtte til lag og foreninger. Tana kommune, Utv.avd. Pågående 
6 KOM i Fokus (kst-sak 9-2010) Tana kommune, Utv.avd Nytt tiltak 20 000,- pr. år  
7 Finnmark kulturskolefestival Tana kommune, Utv. 

Avd. 
Gjennomført 40.000. Resten 

finansieres 
eksternt 

8 Videre-/oppfølging av ”Den kulturelle 
spaserstokken” 

Utv. avd. i samarbeid med 
lag og foreninger 

I gang  

 
Beskrivelse av nytt tiltak; KOM i Fokus 
Nettverk av kulturskoler i hele Finnmark i samarbeid med lokal samarbeidspart. I Tana samarbeider vi med 
Revygruppa og sangkoret UNTAK, samt med Nesseby kulturskole. Prosjektet går i perioden 2009-2012, 
men det er ønskelig at resultatet av prosjektet blir varige samarbeidsstrukturer mellom kulturskolen og det 
frivillige kulturliv 
 
 
B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
2 Plan for kultur, herunder innsatsområder som ”kultur 

og næring hand i hand”, ”frivillig arbeid – et yrende 
kulturliv” 

Tana kommune, Utv. 
avd. 

Ikke 
igangsatt 

 

3 Plan for kulturbygg Tana kommune, Utv.avd.  100.000,
4 Tana som ildsjelkommune. 

 
Tana kommune, Utv.avd.   

 
 
C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Ressursbehov 

 Utvide kulturskoletilbudet Tana kommune, Utv.avd.  
 Styrke personellressursene til ungdomsklubben. Tana kommune, Utv.avd.  
 Polmak museum. Bygdetun, landbruksmuseum.  Tana kommune, Utv. avd.  
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9.7.3 Årsbudsjett/økonomiplan 
 
 Tiltaksområde Priori-

tering 
2011 2012 2013 2014 SUM 

9.6 Kultur 
Må      

Bør      

Kan vente      

 
Innenfor kultur knytter de største økonomiske konsekvenser seg til Tana vintermarked. Dette må anses som 
en årlig kostnad. Utarbeidelse av plan for kulturbygg er en engangskostnad. 
 
De økonomiske konsekvensene knyttet til idrett og fysisk aktivitet vil fremgå av handlingsdelen til 
kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. 
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9.8 HELSE OG OMSORG 
 
Et sentralt utviklingstrekk er at befolkningstallet jevnt har gått nedover, antall barn og unge reduseres og 
antall eldre over 67 år øker (se tabell 2). Prognose fra SSB tyder på at denne utviklingen vil fortsette 
(tabell 3).  Dette vil etter hvert føre til større knapphet på arbeidskraft samtidig som behovet for ulike 
tjenester vil øke betydelig de neste 10-20 år.  
 
RO3-rapporten om fremtidens helse- og omsorgstjeneste  
Sentrale utfordringer knyttes til dårlige koordinering og svikt i tjenester, for liten innsats rettet mot 
forebygging og for mye ressurser brukt sent i sykdomsforløp og at den demografisk utvikling kan true den 
økonomiske bæreevnen. 
 
Sentrale nasjonale målsettinger er å få til økt livskvalitet og samtidig redusert press på helsevesenet ved å 
satse på helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsetjenestene skal bli mer helhetlige og sykehusenes 
kostnader skal reduseres ved at større del av tjenestene skal ytes av kommunene.  
 
De nye omsorgstjenestene omfatter ikke bare eldreomsorg, men også nye brukergrupper med flere 
diagnoser og funksjonshemminger, mer faglig krevende tilstander og behov for heldøgnstilbud også i 
hjemmetjenestene. Antall nye brukere under 67 år er nær fordoblet på 10 år. En av tre tjenestemottakere i 
hjemmetjenestene er i dag under 67 år og de mottar 2/3 av ressursene. De er mer ressurskrevende enn 
eldre tjenestemottakere. De nye tjenestene dekker i større grad hele livsløpet fra barneboliger til sykehjem. 
Det krever mer mangfold og ulike faglige tilnærminger samtidig som det i dag faglig etterslep i forhold til 
brukernes behov/etterspørsel. Gode fagmiljø er et av de viktigste tiltak for å tilrekke seg fagfolk. 
 
Kommunen utfordres til å finne driftsformer som bygger på brukernes ønsker, faglige vurdering og best 
mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Eksempelvis viser undersøkelser at framtidige eldre i mindre 
grad vil bo på institusjon og i økende grad i omsorgsboliger eller privat tilrettelagte boliger, gjerne basert 
på fellesskapsløsninger. En av de viktigste organisatoriske grep for å utnytte ressursene bedre er å få til en 
god balanse mellom sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenester.  
 
Hovedstrategier for å møte framtidas omsorgsutfordringer 
Utnytte den demografsk sett stabile perioden de nærmeste 15 år til: 

• Forebyggende tiltak for å redusere behov 
• Forbedre dagens helse- og sosialtjeneste 
• Gradvis utbygging av tjenestetilbudet 
• De viktigste grep: 

• Utdanningskapasitet, kompetanse og forskning 
• Investeringer i teknologi og bygningsmasse 

 
Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen iverksettes fra 1. januar 2012. Gjennom reformen vil regjeringen sikre en helse- og 
omsorgstjeneste som møter de framtidige demografiske utfordringene, endringer i sykdomsbildene og 
pasientens behov for koordinerte tjenester.  
 
Kommunen får et økonomisk medansvar for medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten og direkte 
betalingsplikt for pasienter som er utskrivningsklare, men som fortsatt får et tilbud i 
spesialisthelsetjenesten. Kommunene skal således få et insentiv til å etablere et tilbud til denne 
pasientgruppen.  
 
Det legges opp til en gradvis oppbygging av tilbudet i landets kommuner fram til 2016. Driftskostnadene 
ved tilbudet finansieres ved at midler gradvis overføres fra de regionale helseforetakene til kommunene i 

                                                
3 RO= Ressurssenter for omstilling i kommunene. Analyse av pleie- og omsorssektoren, nov. 2010. 
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perioden 2012 til 2015. Kommunen har ansatt en prosjektleder til å arbeide med innføring av reformen. 
Denne prosjektstillingen løper ut i 2012. 
 
 
”SWOT/SOFT”-ANALYSE 
 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 
 Natur. Tana elva. Flott natur – 

bra klima. 
 Natur og friluftsliv. Høster av 

naturen både i næring og på 
fritiden. 

 Positiv flerkulturell utvikling. 
 Lite etniske konflikter. Godt 

samhold. 
 Lett å bli kjent med folk. 

Frivillig arbeid. 
 Trivsel og trygghet. Gode 

oppvekstvilkår. 
 Sentral beliggenhet i forhold 

til mange tjenester. 
 Godt helsetilbud. God 

kompetanse. Spesielt innen 
helse. 
 

 For dårlig 
synliggjøring av 
den 
finske/kvenske 
kulturen i Tana. 

 Manglende 
infrastruktur: 
veier, flyplass, 
bussforbindelser 
etc. 

 Vei- og 
trafikksikkerhet. 
Mye 
gjennomgangs-
trafikk. Få/dårlig: 
gang og 
sykkelstier, 
gatelys, skilting, 
gode rasteplasser. 

 Mer 
synliggjøring av 
det 
flerkulturelle. 

 Lik servicetilbud 
til alle. 

 Besteforeldre – 
skolen. 

 Bedre 
omdømme. 
Skape trivsel og 
bolyst. 

 Utvikle 
aktivitetstilbud 
for innbyggere 
og tilreisende. 

 Dårligere 
kommuneøkonomi. 

 Rusmisbruk. 
Selvmord, 
kriminalitet. 

 Rammebetingelser 
fra Staten til 
kommunene blir 
dårligere. 

 Avfolkingen av 
kommunen.  

 Ungdommen 
forsvinner 

 Nasjonal 
sentralisering 

 
 
HOVEDMÅLSETTING 
 
Tana skal fortsatt være en ledende kommune med god legedekning og et helsetilbud 
med kvalitet. Kommunen skal ha et helsetilbud som er godt for alle hvor man kan 
velge en livsstil som forebygger dårlig helse. Omsorgstjenesten i Tana skal kunne 
betjene innbyggere på sitt eget språk som en flerkulturell kommune. 
 
Kommunen skal være en pådriver i folkehelsearbeidet, hvor fysisk aktivitet og kosthold er viktige 
elementer for å fremme sunn livsstil. God helse for hele befolkningen er et viktig element i å realisere det 
”gode liv i Tana”. Det er god samfunnsøkonomi i å satse på folkehelsearbeide.  
 
Satsing på folkehelsearbeid må derfor foregå i samarbeid mellom kommunen befolkning, lag og foreninger, 
bedrifter og fylkeskommune. Fra kommunens side er det viktig å fremme god informasjon om aktivitets- 
og rekreasjonsmuligheter og stimulere organisasjoner og bedrifter til i bli samarbeidspartnere i 
folkehelsearbeidet.  
 
Andelen eldre i befolkningen øker. Det blir en utfordring å sikre et godt tilbud til denne befolkningen. 
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Retningslinjer (strategier) for å nå målet: 
 Tana kommune skal i større grad ta i bruk lyd og bilde med fjerndiagnostisering innen hele 

helsesektoren. 
 Omsorgstjenesten i Tana skal settes i stand til å betjene innbyggere på sitt eget språk som en 

flerkulturell kommune. 
 Bidra spesielt for å fremme gode helse og kostholdsvaner i skoler og barnehager.  
 Generell større fokus på kosthold og forebygging av usunn livsstil.  
 Motivere til mindre bruk av kjøretøy for kortere turer.  
 Lage ordninger som også motiverer til fysisk aktivitet som ikke er konkurransepregede. 
 Arbeide målrettet for å oppnå helsegevinster 
 Jobbe for at FeFo som grunneier har fokus på folkehelse i sine planer 
 Etablere flere gang- og sykkelveier 
 Sikre arealer i bo-områder til lek og for etablering av flere nærmiljøanlegg 
 Styrke hjemmebaserte tjenester (RO-rapporten) 
 Ha et voksenopplæringstilbud til voksne/eldre som ønsker å bli helsefagarbeidere(RO-rapporten) 
 Samarbeide med nabokommuner for å bygge opp et framtidsrettet behandlingstilbud i forbindelse med 

samhandlingsreformen (RO-rapporten) 
 Ha et styrket ledelsesfunksjon og godt arbeidsmiljø som bidrar til å rekruttere og beholde fagfolk 

innenfor pleie- og omsorgstjenestene (RO-rapporten) 
 
 
Tiltak for å nå målene 
 
Utførte og igangsatte tiltak 2009-2011 
 Dagsentertilbud til eldre som ikke bør på institusjon 
 ”Matprosjektet” på omsorgsboliger 
 Analyse av pleie- og omsorgssektoren i forhold til fremtiden (RO-rapport, nov. 2010) 
 Ansatt prosjektleder for innføring av samhandlingsreformen 
 Startet prosjektering utbygging av lokaler ved Tana bru for fremtidig pleie- og omsorgstjenester. 
 

 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Innføring av samhandlingsreformen med tilpasning av 

tjenestene til nye behov og ønsker 
Tana kommune I gang  

2 Ferdigstille prospekt utbygging av lokaler ved Tana 
bru for fremtidig pleie- og omsorgstjenester 

Tana kommune I gang  

3 Bygging av PU bofellesskap Tana kommune Under 
planlegging 

Ca 14 millioner 
kroner 

4 Foreta utbygging av infrastruktur (bygninger/boliger) 
for fremtidig pleie- og omsorgstjenester ved Tana bru 
(RO-rapporten) 

Tana kommune Under 
planlegging 

55 millioner 
(heldøgns 
omsorgsboliger 

5 Nedlegging av Austertana og Polmak alders- og 
sykehjem (fra 2014) og overføring av brukere til nytt 
tilbud ved Tana bru (se bla. RO-rapporten) 

Tana kommune Innarbeidet i 
økonomi-
planen 

Vil gi netto 
driftsbesparelse 
på ca 7 mill. 

6 Sikre at eldre blir engasjert og hørt i sammenhenger 
hvor det er naturlig at de deltar og bidrar.   

Tana kommune Pågående. 
Eldrerådet i 
funksjon. 

 

7 Den kulturelle spaserstokken. Formålet er å sørge for 
profesjonell kunst- og kunstformidling av høy kvalitet 
til omsorgtjenestenes brukere.  

Tana kommune i 
lag med foreninger. 

Pågående 
(pause i 
2010).  

Ekstern 
finansiering. 
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B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Klargjøre og informere om tildelingsgrunnlag for 

sykehjemsplasser, omsorgsboliger og hjemmebaserte 
tjenester (RO-rapporten) 

Tana kommune   

2 Tilrettelegge for transport av eldre til arrangementer, 
for eksempel til eldretreff og andre sosiale aktiviteter 
 

Tana kommune   

3 Aktivitetstilbud til eldre som ikke bor på institusjoner 
 

Tana kommune   

4 Frivillighetssentral 
 

Tana kommune, lag 
og foreninger 

  

5 Kontaktfamilie. Opprette nettverk som tar i mot 
innflyttere og kan bistå til integrering lokalt. 

Tana kommune, lag 
og foreninger 
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9.8.1 PSYKISK HELSE 
 
Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 
Planen ble vedtatt i HOU 15.03.10. Rustjenesten og psykisk helsetjeneste gikk i 2009 sammen til en enhet 
under avdeling for hjelpetjenester. Dette gir muligheter for mer fleksible tjenester og en bedre oppfølging 
av brukerne. Det kommunale tjenestetilbudet til rusmiddelbrukere er blitt øket ved bruk av statlige 
prosjektmidler over en fireårsperiode. Staten har gjennomført en opptrappingsplan for rusfeltet, og 
kommunene har fått overført økte ressurser til rusarbeid gjennom rammeoverføringene. I rus- og 
psykiatriplan 2010-2014 er det fra budsjettåret 2011 vedtatt en økning av stillingsressurser til rusvern på ett 
årsverk, fordelt på en 40% økning av stilling som ruskonsulent fra 30% til 70%, samt en 60% stilling som 
utekontakt. I vedtatt rus og psykiatriplan er det satt opp en rekke tiltak som involverer de fleste avdelingene 
i kommunen.  
 
Familiesenteret mangler hensiktsmessige lokaler etter at Skaidiveien 1 ble solgt. Det er mulig å etablere 
Familiesenteret i møteplassens areal på Flerbrukssenteret. Dette er imidlertid avhengig av at det legges 
gulvbelegg på murgulv. Dette er foreslått som et tiltak i budsjettet for 2011. 
 
 
Målsetting 
Forebygge og forhindre psykiske lidelser og gi personer med slike problem like god helsetjeneste 
og oppfølging i sitt nærmiljø som andre grupper. 
 
 
Retningslinjer (strategier) for å nå målet: 
 Det forebyggende arbeid prioriteres, spesielt i forhold til personer som lever i et helsetruende miljø og 

som står i fare for å utvikle psykiske problemer. 
 Behandlingstilbudet må holde en god faglig standard i forhold til behovet. 
 Kommunen skal organisere det psykiske helsevernet på en måte som sikrer en god ressursutnyttelse og 

høy kvalitet på tjenesten. 
 
 
Tiltak for å nå målene 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Tjenestetilbud 

 Utarbeidelse av individuelle planer. 
 Oppfølging av psykisk utviklingshemmede med 

psykiske lidelser 
 Planlegge å bygge bofellesskap for 

funksjonshemmede 
 Øke ressursen til rusarbeid med ett årsverk 
 Opplæringstilbud brukere. 
 Gi et behandlingstilbud ut fra befolkningens egen 

språk- og kulturbakgrunn. 

Tana kommune, avd. 
Hjelpetjenester 

Pågående  

2 Ressursgruppe/ kriseteam 
 

Tana kommune, avd. 
hjelpetjenester 

Pågående  
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B. Tiltak som BØR gjøres de neste fire år.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi ikke er pålagt å gjennomføre, men som vi ønsker å 
gjennomføre for å oppfylle egne visjoner og målsettinger 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Forebyggende tiltak: 

 Program mot mobbing i skolen 
 Systemrettede tiltak i skolen i forhold til 

fagvansker og atferdsvansker 
 Tidlig registrering og oppfølging av risikogrupper 

blant barn og ungdom 
 Foreldreveiledning 
 Forebyggende rusarbeid 
 Øke kunnskapsnivået om psykiske lidelser i 

samfunnet 
 Sorggruppe 

Tana kommune, avd. 
Hjelpetjenester. 
Skolene.  

  

2 Tjenestetilbud 
 Møteplass for ulike brukergrupper 
 Ungdommens helsestasjon 

Avd. hjelpetjenester   

3 Samarbeids- og møtearenaer vedr. barn og unge, 
voksne. 

Avd. hjelpetjenester   

4 Gjennomføre tiltak i selvmordsforebyggende plan. Avd. hjelpetjenester   
 
 
C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  
Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 
likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 
fireårsperioden. 
 
 Beskrivelse av tiltak Ansvar Ressursbehov 

    

 
 
 
 
9.8.2 FOREBYGGING AV SELVMORD 
 
Selvmordsforebyggende plan for Tana kommune 2009-2013 
Et lite samfunn som Tana blir berørt både direkte og indirekte som følge av selvmord. Konsekvensen er 
stor både på individ- og samfunnsnivå. Forebygging av selvmord er en samfunnsmedisinsk oppgave som er 
lovpålagt i Lov om helsetjenesten i kommunene. Selvmordsforebygging er likevel ikke bare helsevesenets 
ansvar. Forebygging bør også skje på mange arenaer utenom helsevesenet, som på skole, i arbeidslivet, 
innen politiet, i eldreomsorgen, blant politikere osv. Når det gjelder selvmordsforebygging er det viktig at 
Tana kommune tidlig i livet styrker mestringspotensialet hos kommunens innbyggere. På denne måten vil 
man kunne få best resultat av innsatsen.  På den andre side må man ikke overse de eldre aldersgrupper, som 
også møter store utfordringer i forhold til omstilling; slik som overgang til pensjonsalderen, tap av viktige 
personer og relasjoner, sviktende helse og ensomhet. Her kreves det bistand utover medisinske, 
økonomiske og praktiske utfordringer. 
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Hovedmål 
Hovedmålet med planens tiltaksdel er å forebygge selvmord og fremme en god psykisk helse og 
trivsel blant befolkningen i Tana kommune 
 
 
Primærforebyggende tiltak 
Målet med primærforebyggende tiltak er å fremme folkehelsen og å skape gode sosiale og miljømessige 
forhold i Tana kommune. I tillegg viktig å forebygge sykdom og komme tidligst mulig til eventuell 
behandling. Det er ønskelig at befolkningen i Tana får tilstrekkelig kunnskap om psykisk helse slik at den 
enkelte kan være med å fremme egen og andres helse og trivsel.  
 
Tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
Program som utvikler empati, og sosial 
kompetanse hos barn  

Virksomhetslederne i 
barnehagene 
Ansatte i barnehagene 

  

Skolering av barnehageansatte slik at de kan 
hjelpe barn til å utvikle empati og 
mestringsfølelse  

Virksomhetslederne i 
barnehagene 
 

  

”Zippys venner”. 1. klasse Rektor ved de ulike skolene   
”Alle har en psykisk helse” ungdomstrinnet Rektor ved de ulike skolene   
Screening av alle elever i 9. klasse for depresjon 
og psykisk problem. Spørreskjema basert 
undersøkelse som følges opp av lege, 
helsesøster og PPT 

Helsesøster   

Miniforedrag (10 til 15 minutter) Klubbleder administrer 
miniforedragene 

  

Ta opp tema som ungdom ønsker å snakke om  Klubbleder   
VIVAT – kurs (16 timer) Leder hjelpetjenesten    
Informasjonsmøter i bygdelagene  Leder hjelpetjenesten og 

kommuneoverlegen 
  

Informasjonsmøte med pensjonistforeningen om 
hvordan forebygge selvmord hos eldre 

Leder for hjemme-
sykepleiertjenesten i samarbeid 
med kommuneoverlegen  

  

Besøkstjeneste i Tana kommune Leder for hjemme-
sykepleiertjenesten i samarbeid 
med Tana pensjonistforening 

  

Utarbeide telefonkort til befolkningen i Tana 
kommunen som inneholder lokale og nasjonale 
nødnummer 

Leder hjelpetjenesten    

Markere ”verdensdagen for 
selvmordsforebygging” 10. september 

Kommuneoverlege i samarbeid 
med Tana kulturskole og LEVE* 
lokal- og fylkeslag 

  

Markering av ”verdensdagen for psykisk helse” Hjelpetjenesten i samarbeid med 
Tana kulturskole og Mental helse 
Tana og Nesseby 

  

Drøfting på kommune-styremøte om hvordan 
politikerne kan ta vare på hverandres psykiske 
helse 

Ordfører/rådmann   

Oppdatering/utarbeiding av prosedyre i alle 
kommunens virksomheter om hvordan 
forebygge selvmord og hvordan gå fram når 
selvmord berører virksomheten 

Leder ved kommunale 
virksomheter/ 
arbeidsplasser 

  

SUM   137.000 årlig 
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Sekundærforebyggende tiltak 
 
Tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
VIVAT – kurs til ansatte i Tana kommune Hjelpetjenesten    
Seminar i regi av RVTS for 
kompetanseheving i kartlegging og vurdering 
av selvmordsrisiko 

Kriseteamleder og RVTS som 
mulig samarbeidspartner 

  

Seminar om krisehåndtering ved selvmord Kriseteamleder i samarbeid med 
LEVE Tana/Nesseby og mulig 
samarbeidspartner RVTS-Nord 

  

 
 
 
 
9.8.3 BOFORHOLD 
 
Boligplan 2010-2013 
Boligsituasjonen i Tana er stort sett bra, men enkelte grupper kan ha problemer med å bosette seg, skaffe 
seg bolig eller bli boende i en bolig. Tidligere kartlegging viser: 
 Det er en forholdsvis stor gruppe enslige menn blant de som har problemer på boligmarkedet.  
 Den største gruppa med et boligproblem befinner seg i aldersgruppa 20-34 år. 
 Registrerte husstander med et boligproblem fordeler seg på flere målgrupper – blant andre 

psykiatriske langtidspasienter, rusmisbrukere, psykisk utviklingshemmede og fysisk 
funksjonshemmede.   

 Boligproblemene varierer. Blant annet har noen boliger som ikke er tilpasset bevegelseshemmet i 
husstanden, noen har boliger med dårlig standard, noen har urimelig høye boutgifter, noen mangler 
bad/WC.  

 
Funksjonshemmede utgjør den største målgruppa i forhold til boliger som ikke er tilpasset 
bevegelseshemmede. Av boligene med dårlig standard og urimelig høye boutgifter, fordeler målgruppene 
seg på økonomisk og sosialt vanskeligstilte, psykiatriske langtidspasienter og sosialt vanskeligstilte. 
Kommunens egne boliger er av variabel standard.  
 
 
Overordnet mål 
”Alle skal kunne etablere seg og bli boende i en god bolig i et godt bomiljø.” 
 
 
Hovedmål 
 Øke boligtilbudet til alle som ønsker å bo i Tana. 
 Bedre situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet 
 Bidra til at eldre kan bo i egne hjem eller spesielt tilrettelagte boliger så lenge som mulig. 
 Hensiktsmessig bosetting av rusmisbrukere 
 Psykiatriske pasienter skal få bo i hensiktsmessige boliger i trygge miljøer 
 Psykisk utviklingshemmede skal få bo i gode boliger i et trygt miljø 
 Fysisk funksjonshemmede skal sikres tilgjengelighet til og i sine boliger 
 Gode kommunale boliger 
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Retningslinjer (strategier) for å nå målet: 
 Det skal være lett å etablere seg i Tana kommune. 
 Serviceinnstilt kommune i forhold til botilbud. 
 Motivere til et differensiert boligmarked. 
 Motivere flere til å bygge egen bolig. 
 Aktiv bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 
 Sikre vanskeligstilte gruppers mulighet til å etablere seg og bli boende i bolig 
 Bidra til at funksjonshemmede har tilfredsstillende boliger 
 Bidra til at de som ønsker det, kan bo hjemme. 
 Skaffe til veie boliger i nær avstand til hjelpeapparatet. 
 Samarbeid med psykiatriske langtidspasienter og pårørende. 
 Økt satsing på vedlikehold. 
 Boliger som passer for alle (universell utforming). 
 Leie en eller flere rekrutteringsboliger fra Tana kommunale eiendomsselskap som ledd i 

ansettelsespolitikken 
 Motivere til et differensiert boligmarked og at flere bygger egen bolig. 
 Tilrettelegge og stimulere til flere enkle boliger med livsløpsstandard sentralt i kommunen 

 
 

 
Tiltak for å nå målene 
 
 
A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 
Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 
vedtak. 
 
Pri Beskrivelse av tiltak Ansvar Status Ressurs-

behov 
1 Oppfølging av tiltak i rullert plan for kommunale 

boliger. 
 

Tana kommune, avd. 
Hjelpetjenester, Tana 
kommunale 
eiendomsselskap 

Pågående  

2 TKE KF Strategiplan Tana kommunale 
eiendomsselskap 

Årlig rullering i 
øk.plan 

 

3 Oppfølging av behovet for flere boenheter for flere 
grupper 

Tana kommunale 
eiendomsselskap 

Nybygging i hele 
planperioden 

Avsettes i 
øk.plan 

4 Nedbetaling av voksende lånemasse eller økning av 
låneopptaksmuligheter jfr §6 i vedtektene for TKE 

Tana kommunale 
eiendomsselskap, kst 

 §6 endring i 
vedtektene 

5 Kostnadseffektiv FDV Tana kommunale 
eiendomsselskap 

Forenklet PPV4 i 
øk.plan 

 

6 Vurdere fortløpende salg av (eldre) boliger Tana kommunale 
eiendomsselskap 

Løpende  

7 Gjennomføring av prosjekt for oppussing av 
kommunale boliger  

Tana kommunale 
eiendomsselskap 

Avsluttes ultimo 
2010 

 

8 Etableringstilskudd til søkere av boligtomt i sone B 
og C (distriktssonene) for å stimulere til økt bosetting 
i distriktene. 

Tana kommune, BA-
avd. 

  

                                                
4 PPV = planlagt periodisk vedlikehold (vedlikeholdsplan) 
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HOVEDMÅL 1: ØKE BOLIGTILBUDET TIL ALLE SOM ØNSKER Å BO I TANA  
 

Strategi:  
Det skal være lett å etablere seg i Tana kommune 
Tiltak  Ansvarlig  Finansiering  
Legge ut flere byggeklare tomter både i Tana 
bru og i bygdene.  

Utviklingsavdelingen Innenfor ordinært budsjett  

Fortsatt liberal dispensasjonspraksis  
med hensyn til boligtomter  

Utviklingsavdelingen Innenfor ordinært budsjett  

Tildele boligtilskudd til etablering til de som 
har behov for det.  

Bygg- og anleggsavdelingen  Husbanken  

Vurdere å leie rekrutteringsboliger fra Tana 
kommunale eiendomsselskap som virkemiddel 
i ansettelsespolitikken  

Rådmann  Innenfor ordinært budsjett  

 
Strategi: Serviceinnstilt kommune  

Tiltak  Ansvarlig  Finansiering  
Enklere og raskere behandling av 
tomtesøknader  

Utviklingsavdelingen Innenfor ordinært budsjett  

Løpende kontakt med Nav, hjelpetjenesten, 
pleie- og omsorgssektoren og  
serviceavdelingen om  
aktuelle virkemidler som Husbanken 
disponerer.  

Bygg- og anleggsavdelingen  Innenfor ordinært budsjett  

Legge fram oppdaterte brosjyrer om 
Husbankens virkemidler på de aktuelle 
avdelingene i kommunen.  

Bygg- og anleggsavdeling  
Serviceavdeling,  
Hjelpetjenesten,  
Legestasjonen  

Innenfor ordinært budsjett  

Ta opp startlån i henhold til behov  Bygg- og anleggsavdeling,  
Økonomiavdeling  

Husbanken 

 
Strategi: Motivere til et differensiert boligmarked og at flere bygger egen bolig  

Tiltak  Ansvarlig  Finansiering  
Motivere til at flere bygger  
bolig med livsløpsstandard  

Bygg- og anleggsavdeling, 
Utviklingsavdeling  

Innenfor ordinært budsjett  

Motivere til at flere bygger  
miljøvennlige boliger  

Bygg- og anleggsavdeling, 
Utviklingsavdeling  

Innenfor ordinært budsjett  

Videreføre ordningen med gratis boligtomt til 
søkere under 35 år  

Utviklingsavdeling, 
Økonomiavdeling  

Innenfor ordinært budsjett  

 
 
HOVEDMÅL 2: BEDRE SITUASJONEN FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET  
 

Strategi:  
Aktiv bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 
Tiltak  Ansvarlig  Finansiering  
Motivere de som har bolig med dårlig standard, 
til å ta opp utbedringslån gjennom informasjon 
om ordningen.  

Bygg- og anleggsavdeling,  
Hjelpetjenesten  

Innenfor ordinært budsjett  

Videreføre informasjonsarbeid vedrørende 
bostøtteordningen.  

Bygg- og anleggsavdeling, 
Hjelpetjenesten  

Innenfor ordinært budsjett  
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Strategi: Sikre vanskeligstilte gruppers mulighet til å etablere seg og bli boende i bolig  
Tiltak  Ansvar  Finansiering  
Dra erfaring fra 
nasjonale/kommunale prosjekter og 
gjennomføre aktuelle prosjekter for å 
bedre boligtilbudet for vanskeligstilte  

Hjelpetjenesten, Tana 
kommunale 
eiendomsselskap  

Innenfor ordinært budsjett  

Bidra til at de som har behov for det 
får bistand i søknads- og 
byggeprosess  

Bygg- og 
anleggsavdeling, 
Utviklingsavdeling  

Innenfor ordinært budsjett  

Boligbehov for vanskeligstilte  
grupper tas med i den ordinære  
kommuneplanlegging.  

Rådmann, Tana 
kommunale 
eiendomsselskap  

Innenfor ordinært budsjett  

Videreføre økonomisk  
rådgivningstjeneste  

Nav sosial  Innenfor ordinært budsjett  

Området rundt flerbrukssenteret 
forbeholdes boligbygging for psykisk 
utviklingshemmede og psykiatriske 
langtidspasienter uten rusproblemer  

Utviklingsavdeling  Innenfor ordinært budsjett  

Vurdere oppføring av et mindre 
antall boliger med sikte på å dekke 
boligbehovet for vanskeligstilte 
grupper  

Tana kommunale 
eiendomsselskap, 
Rådmannen  

Låneopptak  

 
 
HOVEDMÅL 3: BIDRA TIL AT ELDRE KAN BO I EGNE HJEM ELLER SPESIELT TILRETTELAGTE 
BOLIGER SÅ LENGE SOM MULIG.  
 

Strategi:  
Bidra til at de som ønsker det, kan bo hjemme eller i tilrettelagte boliger  
Tiltak  Ansvarlig  Finansiering  
Fortsatt informasjon til  
funksjonshemmede og  
personer over 60 år om Husbankens tilskudd til 
tilpasning av bolig og lån til  
utbedring.  

Pleie- og  
omsorgssonene, Bygg- og 
anleggsavdeling  

Innenfor ordinært budsjett  

Oppføring av 10 nye omsorgsboliger  Rådmannen, Tana kommunale 
eiendomsselskap  

Innenfor ordinært budsjett, 
samt låneopptak og delvis 
husbank-finansiering  

 
 
HOVEDMÅL 4: HENSIKTSMESSIGE BOLIGER I GODE BOMILJØER FOR RUSMISBRUKERE  
 

Strategi Tilby et differensiert botilbud til rusmisbrukere  

Tiltak  Ansvarlig  Finansiering  
Individuelle forhold settes i  
fokus ved boligtiltak for rusmisbrukere  

Hjelpetjenesten  Innenfor ordinært budsjett  

Motivere og bistå rusmisbrukere med fast 
inntekt til å kjøpe eller bygge egne boliger  

Hjelpetjenesten  Innenfor ordinært budsjett  

Føre opp hensiktsmessige boliger i gode 
bomiljøer for rusmisbrukere.  

Tana kommunale 
eiendomsselskap, Tana kommune  

Innenfor ordinært budsjett, 
låneopptak, samt husbank-
finansiering  
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HOVEDMÅL 5: PSYKIATRISKE PASIENTER SKAL FÅ BO I HENSIKTSMESSIGE BOLIGER I TRYGGE 
MILJØER  
 

Strategi  
Skaffe til veie tilstrekkelig med boliger i nærhet til hjelpeapparatet 
Tiltak  Ansvar  Finansiering  
Motivere pårørende og psykiatriske 
langtidspasienter til å bygge egne boliger  

Hjelpetjenesten  Innenfor ordinært budsjett  

Bidra til at de som har behov for det, har 
tilgang på heldøgns omsorg i tilrettelagte 
psykiatriboliger  

Hjelpetjenesten  Innenfor ordinært budsjett  

Føre opp et mindre antall nye psykiatriboliger 
innenfor regulert område for denne type boliger  

Tana kommune, Tana kommunale 
eiendomsselskap  

Innenfor ordinært budsjett, 
evt. låneopptak, samt delvis 
Husbank-finansiering  

 
 
HOVEDMÅL 6: PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SKAL FÅ BO I GODE  
BOLIGER I ET TRYGT MILJØ  
 

Strategi: Tilrettelegge for individuelt tilpassede boforhold for psykisk utviklingshemmede  

Tiltak  Ansvar  Finansiering  
Fortsatt dialog med psykisk 
utviklingshemmedes pårørende om best mulige 
boløsninger for den enkelte bruker  

Hjelpetjenesten  Innenfor ordinært budsjett  

Motivere til at psykisk  
utviklingshemmede selv bygger bolig gjennom 
å informere om Husbankens virkemidler og 
bistå i søknads- og byggeprosess.  

Hjelpetjenesten,  
Bygg- og anleggsavdeling  

Innenfor ordinært budsjett  

Vurdere oppføring av flere boliger for psykisk 
utviklingshemmede  

Hjelpetjenesten, Bygg- og 
anleggsavdelingen, 
rådmannsoppnevnt arbeidsgruppe 
for PU-boliger, Tana kommunale 
eiendomsselskap  

Innenfor ordinært budsjett, 
evt. låneopptak, samt delvis 
Husbank-finansiering  

 
 
HOVEDMÅL 7: FYSISK FUNKSJONSHEMMEDE SKAL SIKRES TILGJENGELIGHET TIL OG I SINE 
BOLIGER  
 

Strategi: Aktiv informasjon  

Tiltak  Ansvar  Finansiering  
Informere om Husbankens  
tilpasningstilskudd til funksjonshemmede som 
bor i bolig som ikke er tilpasset.  

Bygg- og anleggsavdeling, Pleie 
og omsorg  

Innenfor ordinært budsjett  

 
 
HOVEDMÅL 8: GODE KOMMUNALE BOLIGER  
 

Strategi: Økt satsing på vedlikehold  

Tiltak  Ansvar  Finansiering  
Årlig øke avsetning til vedlikehold av boligene  Tana kommunale 

eiendomsselskap  
Innenfor ordinært budsjett  

Gjennomføre prosjekt for oppussing av 
kommunale boliger  

Hjelpetjenesten, Tana kommunale 
eiendomsselskap  

Sosialdirektoratet, 
Fylkesmannen, nav  

Fortløpende vurdere om det er hensiktsmessig 
å legge enkelte boliger ut for salg  

Tana kommunale 
eiendomsselskap  

Innenfor ordinært budsjett  
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Strategi: Boliger som passer for alle  

Tiltak  Ansvar  Finansiering  
Ved kjøp eller bygging av nye  
kommunale boliger, skal man  
satse på boliger med  
livsløpsstandard  

Tana kommunale 
eiendomsselskap 

Innenfor ordinært budsjett  

 
 
9.8.4 Årsbudsjett/økonomiplan 
 
 Tiltaksområde Priori-

tering 
2011 2012 2013 2014 SUM 

9.8.2 Selvmordforebygging 
Må      

Bør      

Kan vente      
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10. KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2010-2015 
 
Bakgrunnen for planen er at ”Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den 
største miljøutfordringen verdenssamfunnet står overfor. Klimaet på kloden er i ferd med å endre seg, og 
FNs klimapanel har fastslått at det er menneskeskapte utslipp av klimagasser som forårsaker endringene. 
Utslippene er i hovedsak knyttet til forbruk av fossilt brensel, avskogning og landbruksvirksomhet”.  
 
Hovedmål 
Utslippene av klimagasser i Tana skal innen 2015 reduseres til et nivå 6 % over Kyotomålsettingene og 
innen 2020 på 1991-nivå,  

 Utslippene fra mobile kilder skal reduseres til 19000 CO2 ekvivalenter innen år 2015.  
 Prosessutslippene (deponi, landbruk og industri) skal reduseres til 14395 CO2 ekvivalenter i 2015.  
 

Det stasjonære energiforbruket skal holdes stabilt på 2007-nivå fram mot år 2015, og stabiliseres på 1991-
nivå innen år 2020.  
  

 Elektrisitetsforbruket skal holdes stabilt på 2007 nivå fram mot 2015.  
 Bruken av fossile brensler til oppvarming i Tana skal halveres innen år 2015.   
 Bruken av biobrensel og andre nye, fornybare energikilder skal økes fra 9,4 GWh i 2007 til 12 

GWh i 2015.  
 

Energiforbruket i kommunale bygninger skal reduseres med 0,6 GWh (registrert 
energieffektiviseringspotensial) innen år 2020, i forhold til dagens nivå. Oljekjeler i kommunale bygninger 
erstattes med kjeler/anlegg basert på fornybar energi, innen år 2015.  
 
Retningslinjer (strategier) for å nå målet (prosessmål): 
 Kommunen skal vurdere energiløsninger knyttet til bruk av ny, fornybar energi i alt 

reguleringsplanarbeid. Planbeskrivelsen til alle reguleringsplaner skal ha et eget kapittel/avsnitt som 
omhandler energispørsmål og hvilke energiløsninger som er vurdert i planprosessen.   

 Lønnsomme enøk-tiltak skal prosjekteres og iverksettes i løpet av planperioden.  
 Nye kommunale bygg skal bygges som lavenergibygg med fleksibel oppvarming. I tillegg skal det 

vurderes i hvert enkelt byggeprosjekt om man kan tilfredsstille passivhus-/aktivhusstandarden.  
 Alle kommunale bygninger skal sertifiseres som Miljøfyrtårn innen år 2015.  

 
Tiltak for å nå målene 

Klimagassutslipp 
 
 Transport:  

Utslippene fra mobile kilder skal reduseres til 19000 CO2  ekvivalenter innen år 2015.  
 

 Tiltak Ansvarlig (TK= 
Tana kommune) 

Samarbeid Tidsfrist 

1 De kommunale bilene skal være mest mulig 
miljøeffektive (elektrisk/hybrid). Mest 
klimavennlige løsning velges ved revisjon av 
leasingavtaler. 

Bygg- og 
anleggsavdelingen 
(TK) 

 Fortløpende 

2 Eco- drive kurs for yrkessjåfører Tana studiesenter 
(TK) 

Utviklings-
avdelingen (TK) 

2011 

3 Utrede systemer/muligheter for mer kameratkjøring 
lokalt. Det etableres en internettside for 
kameratkjøring.  

Utviklings-
avdelingen (TK) 

 2012 

4 Kartlegging av transportbehov lokalt Utviklings-
avdelingen (TK) 

 2013 
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Prosessutslippene (deponi, landbruk og industri ) skal reduseres til 14395 CO2 ekvivalenter i 2015.  
 

 Tiltak Ansvarlig  Samarbeid Tidsfrist 
5 Informasjonskampanje om kildesortering, inkl. 

levering av EE-avfall. Målgruppe: husholdninger 
Øst-Finnmark 
avfallsselskap 
(ØFAS) 

Tana kommune  2011 

6 Etablere ordning for gjenvinning/forbrenning av 
våt-organisk avfall 

Øst-Finnmark 
avfallsselskap 
(ØFAS) 

En rekke aktører.  2011 

7 Føre tilsyn med håndtering av næringsavfall i 
lokale bedrifter 

Tana kommune  Fortløpende 

8 Føre tilsyn med håndtering av byggeavfall Tana kommune  Fortløpende 
 
 
 Generelt- klimagassutslipp:  

 
 Tiltak Ansvarlig  (TK= 

Tana kommune) 
Samarbeid Tidsfrist 

9 Miljøfyrtårnssertifisering av alle kommunale 
bygninger 

Alle avdelinger 
(TK) 

Utviklings-
avdelingen (TK) 

2015 

10 Vurdere klima- og energikrav i kommunal 
innkjøpsordning 

Økonomi-
avdelingen (TK) 

Utviklings-
avdelingen (TK) 

2011 

11 Vurdere energiløsninger knyttet til bruk av ny, 
fornybar energi i alt reguleringsplanarbeid. 
Planbeskrivelsen til alle reguleringsplaner skal ha et 
eget kapittel/avsnitt som omhandler energispørsmål 
og hvilke energiløsninger som er vurdert i 
planprosessen.   

Utviklings-
avdelingen (TK) 

 fortløpende 

12 Seminar for kommunestyret om klimatilpasning Utviklings-
avdelingen (TK) 

 2011 

 
 
 
Stasjonært energiforbruk:  
 
 Oljefyring:  

 Bruken av fossile brensler til oppvarming i Tana skal halveres innen år 2015. 
 Oljekjeler i kommunale bygninger erstattes med kjeler/anlegg basert på fornybar energi, innen år 

2015.  
 

13 Tiltak Ansvarlig (TK= 
Tana kommune) 

Samarbeid Tidsfrist 

14 Utfase bruk av fyringsolje i kommunale bygninger Bygg- og 
anleggsavdelingen 
(TK) 

 2015 

15 Informasjonbrosjyre til husholdningene om behovet 
for utfasing av fossile brensler til oppvarming 

Utviklings-
avdelingen (TK) 

 2013 

16 Delta i Earth Hour kampanjen Bygg- og anleggs-
avdelingen (TK) 
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 Bruken av biobrensel og andre nye, fornybare energkilder skal økes fra 9,4 GWh i 2007 til 12 GWh i 2015.  
 

 Tiltak Ansvarlig (TK= 
Tana kommune) 

Samarbeid Tidsfrist 

17 Møte med Finnmarkseiendommen (FEFO) 
angående eventuelt kommunalt biobrenselanlegg , 
samt vedutvisninger 

Utviklings-
avdelingen (TK) 

Bygg- og 
anleggsavdelingen 
(TK) 

2010 

18 Utrede etablering av energisentral i Tana bru Bygg- og 
anleggsavdelingen 
(TK) 

  

19 Informasjonbrosjyre til husholdningene om behovet 
for utfasing av fossile brensler til oppvarming 

Utviklings-
avdelingen 

 2013 

20 Markedsføre Enovas tilskuddsordninger for 
husholdningene 

Utviklings-
avdelingen 

 årlig 

 
 
 Energieffektivisering (generelt):  

 
 Tiltak Ansvarlig (TK= 

Tana kommune) 
Samarbeid Tidsfrist 

21 Forbildeprosjekt- bygging av passivhus Tana kommunale 
eiendomsselskap 
(TKE) 

Bygg- og 
anleggsavdelingen, 
Utviklings-
avdelingen, 
Husbanken m.fl. 

2011 
(planlegging) 

22 Møte med byggenæringen, etablere felles nettverk Utviklings-
avdelingen (TK) 

Bygg- og 
anleggsavdelingen 
(TK) 

2011 

23 Gjennomføre et arbeidsmøte med næringslivet om 
energieffektivisering og- oppfølging 

Utviklings-
avdelingen (TK) 

 2011 

24 Enøk-tiltak på ventilasjonsanlegg Bygg- og 
anleggsavdelingen 
(TK) 

 2010 

25 Energieffektiviserende tiltak ved Seida skole Bygg- og 
anleggsavdelingen 
(TK) 

 2012 

26 Energieffektiviserende tiltak ved Rådhuset- 
Miljøbygget 

Bygg- og 
anleggsavdelingen 
(TK) 

 2012 

27 Nye kommunale bygg skal bygges som 
lavenergibygg med fleksibel oppvarming. I tillegg 
skal det vurderes i hvert enkelt byggeprosjekt om 
man kan tilfredsstille passivhus-/aktivhusstandarden. 

Bygg- og 
anleggsavdelingen 
(TK) 

 fortløpende 

28 Innføre energioppfølging i kirkebygg Tana kirkelige 
fellesråd 

 2010 

29 Alle skolene deltar i Regnmakerne eller lignende 
holdningsskapende prosjekt 

Undervisnings-
avdelingen (TK) 

 2011 

30 Arrangere et foredrag/seminar om klimaendringer 
for ungdomstrinnet  

Utviklings-
avdelingen (TK) 

Undervisnings-
avdelingen, 
frivillige 
organisasjoner.  

2012 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 145

Arkivsaksnr: 2011/2370-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 6/2011 24.11.2011
Formannskapet 128/2011 01.12.2011
Kommunestyret 121/2011 15.12.2011

Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet

Vedlegg
1 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009 - 2012
Vedlegg: 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009 – 2012 (rev desember 2010)

Saksprotokoll saksnr. 128/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Tana idrettsråd sin uttalelse til kommunens prioriteringer, samt vedtak i saken fra Tana 
ungdomsråd, sendt pr. e-post 29.11.11. Utdelt i møtet. 

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

a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 
aktivitet. 
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2012:
1. Lysløype Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Ridehall i Holmfjell, Tanahall AS (fornyet søknad)
3. Utvidelse av skiskytterbanen, Tana skiskytterlag (ny søknad)
4. Skytebane i Tana flerbrukshall, Tana kommune (ny søknad)
5. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende endringsforslag (idrettsrådets prioriteringsliste):

1. Utvidelse av skiskytterarena
2. Skytebane i Tana flerbrukshall
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3. Ridehall
4. Lysløype Tanabru
5. Kunstgressbane

Votering
Forslag fra SP ble satt opp mot ordførers forslag (rådm. forslag til vedtak): Forslag fra SP falt 
med 2 mot 5 stemmer.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 
aktivitet. 
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2012:
1. Lysløype Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Ridehall i Holmfjell, Tanahall AS (fornyet søknad)
3. Utvidelse av skiskytterbanen, Tana skiskytterlag (ny søknad)
4. Skytebane i Tana flerbrukshall, Tana kommune (ny søknad)
5. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)

Saksprotokoll saksnr.  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 24.11.2011 

Behandling
Forslag til vedtak:

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd støtter rådmannens forslag:

a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for 
idrett og fysisk aktivitet. 
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes 
spillemidler for i 2012:
1. Lysløype Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Ridehall i Holmfjell, Tanahall AS (fornyet søknad)
3. Utvidelse av skiskytterbanen, Tana skiskytterlag (ny søknad)
4. Skytebane i Tana flerbrukshall, Tana kommune (ny søknad)
5. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd støtter rådmannens forslag:

a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for 
idrett og fysisk aktivitet. 
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes 
spillemidler for i 2012:
1. Lysløype Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Ridehall i Holmfjell, Tanahall AS (fornyet søknad)
3. Utvidelse av skiskytterbanen, Tana skiskytterlag (ny søknad)
4. Skytebane i Tana flerbrukshall, Tana kommune (ny søknad)
5. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)

Rådmannens forslag til vedtak
a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 
aktivitet. 
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2012:
1. Lysløype Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Ridehall i Holmfjell, Tanahall AS (fornyet søknad)
3. Utvidelse av skiskytterbanen, Tana skiskytterlag (ny søknad)
4. Skytebane i Tana flerbrukshall, Tana kommune (ny søknad)
5. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)

Saksopplysninger
Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet med prioriteringer
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Innledning

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan 
drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger for 
vårt tilfelle på lokalt nivå. Staten fremhever at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler 
er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år). Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og 
tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former, prioriteres 
særskilt. 

Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for 
utfordringer og variasjoner. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg. 
Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i et lokalsamfunn.

Kriterier for anlegg
Anlegg som blir prioritert i handlingsprogrammet skal være også prioritert i kommunedelplan 
for idrett og fysisk aktivitet Tana 2009 – 2012. Alle anlegg som det søkes om spillemidler er 
med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 

Anlegg

Ordinære anlegg
a) Lyseløype, Tana bru: 

Rehabilitering ble sluttført i 2009. Lysløypa ved Tana bru er et kommunalt anlegg 
      Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2009, 2010 og 2011 med avslag på 
       grunn av manglende finansiering.
       Fornyet søknad

b) Ridehall i Holmfjell: 
Ridehall i Holmfjell eies av Tanahall as.
Byggeprosjektet er i sluttfase. Det som gjenstår er å få garderobefasiliteter på plass.

      Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2010 og 2011 med avslag på grunn av
      manglende finansiering.
      Fornyet søknad

Id.funk 
forhånds-
godkj

 Anleggsstart – finansiering 

Total

Prio Anleggsoppgaver,
tilrettelegging og 
tiltak

Ansvarlig,
søker

Invest.
kostnad

Driftsutg
Pr. år

Kommune Stat/fylke Privat/egne
Ordinære anlegg

 1 Lysløype, Tana bru Tana kommune 08.12.2008      538 750         251 875     269 000     20 000

 2 Ridehall i Holmfjell Tanahall as 07.01.2010   1 484 000      80 000     206 000     618 000   660 000

 3 Skiskytterbane Tana skiskytterlag 08.09.2011      717 593    102 060       60 000     299 000   358 595

 4 Miniatyrskytebane Tana kommune Sendt fylke   1 721 250            2 500     724 750     717 000   279 500

 5 Kunstgressbane Tana kommune Sendt fylke  6  600 000    200 000  3 850 000  2 750 000

Sum prioriterte tiltak  11 061 593    384 560   5 092 625  4 653 000 1 318 095
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c) Skiskytterbane, Tana bru:
Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012. 
Idrettslaget fikk forhåndsgodkjent prosjektet sitt i 2011.

      Tiltaket er en utvidelse av eksisterende skiskytteranlegg med 10 nye skiver, og  
      rehabilitering av eksisterende 20 skiver.  Tana Skiskytterlag har ambisjoner om å påta
      seg større idrettsarrangement, og kravet fra Norges Skiskytterforbund (NSSF) er 
      minimum 30 skiver for NM og NM-junior.
      Anlegger skal brukes til idrettsformål.
      Ny søknad

d) Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall: 
Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012. 
Miniatyrskytebane i Tana flerbrukshall er et kommunalt anlegg.

            Tana kommune skal i samarbeid med Tana skytterlag etablere miniatyrskytebane i 
            disponibelt rom i andre etasje i Flerbrukshallen. Tiltaket er med å øke breddetilbud i   
            kommunen. For skyttermiljøet er tiltaket viktig for å ha et sentrumsnært tilbud med 
            tanke på økt rekruttering. 

      Ny søknad. 

e) Kunstgressbane, Tana bru: 
Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012. 
Kunstgressbane er et kommunalt anlegg.
For å opprettholde breddeaktivitet er kunstgressbane et viktig tiltak i kommunen.

            Beliggenhet til kunstgressbanen vil kunne bidra til økt fysisk aktivitet blant annet i 
            skoletiden. Det betyr at skolen og barnehage kan bruke området på dagtid. 
            Utover det vil kunstgressbane tiltrekke også ungdomsgrupper som ikke med i organisert 
            idrett. Tiltaket kan gi en god effekt innen fysisk aktivitet og folkehelse forebyggende
            tiltak i kommunen.     
            Ny søknad.

Vurdering

Handlingsprogrammet 2012 for anlegg bygger på tiltak som er beskrevet og prioritert i 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2009 - 2012. De anlegg og tiltak som ikke er 
tatt med i handlingsprogrammet for 2012 er ikke prioritert i denne omgang. Viser for øvrig til 
innstillingen. 

Jørn Aslaksen
rådmann
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Kommunedelplan for

Idrett og fysisk aktivitet
   Tana 2009 - 2012

Revidert desember 2010
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Forord

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en 4-års
rullering av tidligere kommunedel for anlegg og områder
for idrett og friluftsliv 2009 - 2012

I denne planen har vi vektlagt den generelle fysisk aktivitet
blant kommunens innbyggere og folkehelsebegrepet, som
viktige innsatsområder i arbeidet med idrett og fysisk
aktivitet. Dette er også i tråd med sentrale føringer.

Handlingsprogrammet i planen er en forutsetning for å få
statlige spillemidler til bygging av anlegg i kommunen.

Planen er utarbeidet i Utviklingsavdelingen hvor idrett og
fysisk aktivitet inngår som del av kulturarbeidet.

Jørn Aslaksen
   rådmann
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn
Denne planen erstatter kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2004 – 2008. Planen skal ha
en hovedrullering hvert 4. år. Kulturdepartementet forutsetter at alle kommuner skal ha en slik
kommunedelplan med prioritert tiltaksplan for å få støtte i form av spillemiddeltilskudd. Tiltaksplanen
fremmes som egen sak i forbindelse med budsjettbehandling. Kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven med blant annet medvirkning gjennom
annonsering i lokalpresse, folkemøte og høring. De siste årene har tilskuddsordningen inkludert og
fokusert på aktivitetsdelen og dermed også med i planen for aktivitetsfremmende tiltak. Som følge av
dette stilles det større forventninger for ressursbruken sett i forhold til befolkningens behov for kultur
og helse gjennom idrett og fysisk aktivitet.

1.2 Formål
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er et strategisk plandokument som skal ligge til grunn for planlegging av 
idretts og friluftsanlegg og prioritering av disse. Planen skal også synliggjøre tiltak for tilrettelegging av fysisk aktivitet.

Planen skal bidra til:
     Å gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for
       idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som sikrer et bredt og helsefremmende tilbud
     Å synliggjøre tiltak for fysisk aktivitet
     Å synliggjøre fagsamarbeidet mellom det offentlige og frivillige organisasjoner om tiltak for
       fysisk aktivitet
     Å synliggjøre fagsamarbeid mellom avdelingene
     Et bredt samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner for å sikre arealer for friluftsliv,
       idrett og fysisk aktivitet i nærmiljøet
     Å følge opp behovet for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
     En oversikt over kostnader ved bygging av idretts- og friluftsanlegg og synliggjøre av behovet
       for ressurser til drift og vedlikehold av anlegg
     Synliggjøre behovet for å utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold av anlegg
     Synliggjøre betydning av fysisk aktivitet for grupper som ikke i dag får tilbud på lik linje med
       andre
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2 Utviklingstrekk i kommunen

Utviklingstrekk i Tana
Over tid har det vært en betydelig befolkningsvekst i det som i dag er Tana kommune. Befolkningen er fordoblet i løpet 
av de siste hundre år. I perioden 1946-2006 har det derimot vært en forholdsvis stabil
utvikling, mens utviklingen siste 10 år viser en nedadgående trend. Innflyttings- og utflyttingstallene har vært nokså 
stabile men vært noe lavt siste tre år. Innflyttingen viser en svak nedadgående trend
siste 10 år. Fødselsoverskuddet har ikke hatt noen større betydning for folketallsutviklingen siden
1973. Siden 1951 har inn- og utflytting i lange perioder har hatt mest betydning for
folketallsutviklingen i kommunen. For å opprettholde befolkningsstrukturen og antall innbyggere, er
det først og fremst forhold knyttet til flytting det er viktig å gjøre noe med.

Folketallsutviklingen i Tana viser sammenfallende tendens med utviklingen ellers i fylket. I
oppgangstider øker flyttestrømmen fra distriktene mot de sentrale strøk i Norge. Siden 1992 har
befolkningsutviklingen gjennomgående vært negativ. Dette faller sammen med en vedvarende
nasjonal oppgangstid.

De største endringene over tid finner vi i nedre del av kommunen. Her har det siden 1960 vært en
samlet folketallsnedgang på hele 35 %. I øvre del av kommunen, gamle Polmak kommune, har
derimot folketallet vært mer stabilt med en reduksjon på 10 % siden 1960. Viktigere er det at det skjer
en endring av bosettingsmønsteret ved at flere og flere bosetter seg på kommunesenteret eller i
nærområdene til kommunesenteret fremfor områdene utenfor. Sentrumsnære områder har en økning
på 730 personer siden 1960. Dette veier imidlertid ikke opp for befolkningsnedgangen i øvrige kretser
hvor nedgangen var på 1.006 personer. Tana kommune ikke har et så sterkt sentrumsområde som kan
veie opp for befolkningsnedgang i omlandet til kommunesenteret. Pr 1.april 2008 bodde det 2953
personer i Tana kommune.

Levekårsindikator

Indeks Indeks Sosial- Døde- Uføre- Attførings-

2006

Hele landet
2 000 - 4 999
Finnmark-Finnmárku

Deatnu-Tana

5,4
5,4
8,2

8,9

2000

5,4
5,2
8,6

8,6

hjelp

5,5
5,3
9,3

9,0

lighet trygd

5,6
5,8
9,1

10,0

5,8
5,8
6,1

6,0

penger

5,4
5,3
8,4

9,0

5,2
4,8
8,8

10,0

Vold Arbeids- Overgangs-

ledige

5,2
4,9
9,4

9,0

stønad

5,6
5,7
7,2

9,0

Lav

utdanning

5,6
5,4
8,8

9,0
Tabell 5: Levekårsindikator 2006. Kilde: Sosial- og helsedirektoratet & SSB. Lavere poengsum
indikerer bedre levekår. Poengskala fra 1 til 10, hvor 1 er best og 10 dårligst.

Levekårsindikatoren viser at Tana kommune kommer relativt dårlig ut sammenlignet med
landsgjennomsnittet og for kommuner med samme innbyggerstørrelse. Samlet levekårsindikatoren for
Tana er noe dårligere enn gjennomsnittet for fylket, mens den er bedre på områder som
sosialhjelpstilfeller og arbeidsledighet. Innenfor ”voldstilfeller” og ”dødelighet” får kommunen
dårligst resultat på levekårsindikatoren.
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3 Kommunens idretts- friluftspolitikk

Det er naturen og naturopplevelser som er helt sentrale for tanaværingers opplevelser av livskvalitet.
Kvinner og menn trekker dog fram noe forskjellige elementer. Få kvinner trekker fram laksefiske, som
er mange av mennenes klare favoritt. Noen kvinner forteller at de liker å drive med isfiske og ellers
fiske på vannene om høsten. Få menn trekker fram sanking av bær, som er kvinnenes uttalte
favorittaktivitet i naturen. Ellers er det altså naturen som arena for rekreasjon og hvile som trekkes
fram, naturen som arena for fysisk aktivitet samt naturen som arena for bålkos. Andre dimensjoner
som bidrar til tanaværingenes livskvalitet går på frihet fra materielt kjøpepress, muligheter for spredt
bosetning, trygghet, at det er billig å bo, samt muligheter for mobilitet som åpner for kombinering av
rurale og urbane aktiviteter. Disse siste elementene trekkes i større grad frem av kvinner enn av menn.

(utdrag fra prosjektrapporten ”det gode livet i Tana, 2005)

Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv berører de fleste i Tana kommune, og er en viktig del av
vår kultur og vårt samfunnsliv. Utfoldelse, spenning, prestasjoner, opplevelser for den enkelte og
mestring av naturen er en egenverdi i seg selv. Fysisk aktivitet har stor betydning for barns oppvekst
og utvikling, og de positive helsemessige virkninger av det.
Motivene for å drive idrett og friluftsliv vil variere. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilke
motiver og behov hver enkelt har for å kunne øke mengden og bedre kvaliteten på fysisk aktivitet.
Dette gjelder like mye barn i lek som personer med spesielle behov, mosjonister og for
toppidrettsutøvere.

Visjon
Blomstrende idretts- og friluftsliv i Tana

Hovedmål
Alle skal ha muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger

Målgruppe
   1. Personer med spesielle behov (funksjonshemmede)
   2. Barn og ungdom
   3. Inaktive

Delmål for fysisk aktivitet
a. Tana kommune skal motivere til lokal aktivitet hos frivillige lag og foreninger med
      ulike virkemidler
b. Tana kommune skal medvirke til at barn og ungdom motiveres til uteaktiviteter
      fremfor passive inneaktiviter
c. Tana kommune skal medvirke til at det finnes lavterskeltilbud for hele befolkningen
      med spesielt fokus på inaktive grupper.
d. Tana kommune skal arbeide på tvers av sektorene for å fremme fysisk aktivitet og god
      helse
e. Barnehagene og skolene skal øke sin utetid og stimulere barna til variert fysisk
      aktivitet hele året.
f. Tana kommune skal medvirke til at funksjonshemmede får variert tilbud innen fysisk
      aktivitet
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Delmål for anleggsutbygging

1.

2.

Trening og konkurranse
Tana kommune skal tilrettelegge for idrettsutfoldelse – både i bredden og på toppen –
som helsefremmende, trivselsskapende og forebyggende element.

Gode oppvekstvilkår for barn og unge
I skolekretsene skal det sikres arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv som
utfordrer barn og unges kreativitet. Det må tas hensyn til trafikksikkerhet,
tilgjengelighet (også for funksjonshemmede), forurensing og støy. Arealene skal ha
en solrik beliggenhet, være skjermet mot vind og være opplyst i den mørke årstiden.

Uteområder ved skoler og barnehager
Uteområder ved skoler og barnehager skal være tilrettelagt for variert fysisk aktivitet
og læring tilpasset årstidene. Ellers gjelder de samme momentene som i pkt 2.

Gi gode forhold for funksjonshemmede
Alle idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, som blir finansiert av spillemidlene skal være
tilgjengelige for funksjonshemmede. Ved planlegging av lekeplasser må også
prinsippet om universell utforming følges. Funksjonshemmede skal gis gode og
varierte muligheter for friluftsliv.

Allsidig friluftsliv og rik mulighet til rekreasjon
Tilrettelegging for friluftsliv skal stimulere til et enkelt og lite ressurskrevende
friluftsliv.

Variert og trafikktrygt turvei-/løypenett
Turveier, -stier og -løyper skal utgjøre et sammenhengende nett hvor natur- og
kulturverdiene er viktige element. Nettet bør, sammen med gang-/sykkelveinettet, gi
god og trafikktrygg adkomst til utmark, sjø og vassdrag og binde sammen
boligområder med idrettsanlegg, skoler og barnehager.

Miljøtilpasset anlegg
Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv skal det
legges vekt på klimatilpassing, landskapsvern, kulturlandskap, lokal byggeskikk,
ENØK og andre miljømessige og estetiske forhold ved anlegget.

3.

4.

5.

6.

7.
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4 Resultatvurdering av forrige plan

Statusutvikling
Evaluering av forrige plan periode 2004 - 2008

Nye idrettsanlegg
Big jumpe m/lys
Klatrevegg, flerbrukshall
Sosiale rom, flerbrukshall
Annet, flerbrukshall
Flerbrukshall

Rehabilitering av idrettsanlegg
Klubbhus
Lysløype
O-Kart, Alleknjarg

Nærmiljøanlegg
Turløype, Mohkkeveaiden
Skateboardanlegg, Seida skole
Ballebinge m/lys, Austertana skole
Ball-løkke
Flerbruksflate, Boftsa skole

Anleggseier
Tana kommune
Tana kommune
Tana kommune
Tana kommune
Tana kommune

Anleggseier
IL Forsøk
Tana IF
IL Forsøk

Anleggseier
IL Forsøk
Tana kommune
Tana kommune
Tanabru ballklubb
Tana kommune

Byggeår
2007
2008
2008
2008
2008

Byggeår
2008

2007

Byggeår
2008
2006
2008
2008
2008

kostnader
80 000

400 000
900 000
320 000
317 000

kostnader
697 000

spillemidler
289 000
 76 000
500 000
875 000
0

spillemidler
  555 000
   65 000
   54 000

spillemidler
40 000

200 000
152 000
0
0

30 000 000

kostnader
1 700 000
  157 000

Anlegg i den forrige planen som ikke ble gjennomført
   Bassenget, Seida skole – manglende finansiering
   Rulleski/rullestolløype, Tana skiskytterlag – ikke realisert
   Lysløype, Sirma IL – ikke realisert
   Kunstsnøproduksjon, IL Forsøk – ikke realisert
   Samisk idrettsanlegg, Deanu Searat – ikke realisert
   Kunstgressbane, Tana Ballklubb – manglende finansiering
   Ridehall, Tana kjøre- og rideklubb – under prosjektering
   Utstyrlager, Tana IF – ikke aktuelt
   Fotballbane, IL Forsøk, ikke aktuelt
   Alpinbakke, Austertana IL – ikke realisert
   Klubbhus, Tana ballklubb – ikke realisert
   Crossanlegg/klubbhus, Tana Motorklubb – under prosjektering
   Rehabilitering av lysløypene – anleggene er under vurdering

Nærmiljøanleggene fra forrige planen vil bli realisert i den nye planperioden.
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5 Forhold til andre planer

Følgende nasjonale planer er lagt til grunn for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
2009 – 2012 er:
Overordnede dokumenter som ligger til grunn for planen







St.meld. nr 14 (1999 – 2000) ”Idrett i endring”
St.meld. nr 39 (2000-2001) ”Friluftsliv – en veg til høgare livskvalitet”
St.meld. nr 16 (2002-2003) ”Resept for et sunnere Norge”
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 – 2009 ”Sammen for fysisk aktivitet”
NOU 2001:22 ”Fra bruker til borger” og St. meld. Nr 40 (2002 – 2003)
”Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”

Kommunale føringer
  Kommuneplanens Samfunnsdel 2008-2019






Kommuneplanens arealdel 2002 – 2013
Økonomiplan 2005 – 2008
Flerbruksplan for Tanavassdrag
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2004 - 2008

Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2019 ble vedtatt i juni 2008, som er kommunens
viktigste strategidokument. Det kommuneplanens samfunnsdel legger de politiske føringene
for Tana kommune.
Noen av de mest sentrale trekkene i kommuneplanens samfunnsdel som også berører kommunedelplan
for idrett og fysisk aktivitet:

Barn og unge
Alle barn og unge skal ha en trygg oppvekst med god kulturskole, barnehage, skole- og fritidstilbud.

Idrett og kultur
Videreutvikle kommunen gjennom en bevisst satsing på idrett og kultur som gjenspeiler det
flerkulturelle samfunnet vi lever i, og som gir hver enkelt mulighet til opplevelser og utfoldelse.
Kommunens utøvere skal bli gode ambassadører for kommunen.

Videreutvikle kommunen gjennom en bevisst satsing på idrett og kultur som gjenspeiler det
flerkulturelle samfunnet vi lever i, og som gir hver enkelt mulighet til opplevelser og
utfoldelse. Slik at kommunens utøvere blir gode ambassadører for kommunen.

Natur og friluftsliv
Viktige naturområder i kommunen skal ha enkel tilgjengelighet for kommunens befolkning.

Styrke bygdene
Bygdene skal ha et godt og forutsigbart offentlig og privat tjenestetilbud for sine innbyggere, og
innbyggerne skal i større grad få bestemme over sin hverdag. Yngre voksne og barnefamilier skal ha
tilgang på gode og trygge oppvekstmiljøer med tilgang på boligtomter og arbeidsplasser rundt i
kommunen. Et av tiltakene er å styrke det frivillige arbeidet i lag og foreninger.
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6 Planprosessen

Planarbeidet er knyttet til et samarbeid mellom Tana Idrettsråd og Tana kommune. Oppstarten av
planarbeidet ble kunngjort i lokalpressen i henhold til reglene i plan- og bygningsloven. Selve
prosessen har hatt ulike tilknytninger til brukergrupper og statlige, fylkeskommunal og kommunale
planer.
Det ble kjørt en omfattende prosess i forbindelse med utarbeiding av den forrige planen, og de
behovene som ble signalisert da er tatt hensyn til den nye plan for drett og fysisk aktivitet. Etter 2005
er det blitt kjørt ulike prosesser, som for eksempel prosjektet ”Det gode livet i Tana” og omfattende
brukermedvirkning i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2019. Miljø og
kulturkomiteen har kommet med ønske om å bruke det materialet som foreligger allerede. I begge de
nevnte tilfeller hadde idrett og friluftsliv en stor fokus. Med det som bakgrunn har Miljø- og
kulturkomiteen besluttet å bruke allerede eksisterende kartlegginger som grunnlagsmaterial for

planen.

I tillegg er det avholdt et folkemøte hvor det ble åpnet opp syns punkter for anleggsbygging i
kommunen. Det som er behov for er skytebane i hallen, motorsportsanlegg og ridehall. Det
var også stor enighet om at bassenget er noe som bør første prioritet, siden det er også et
anlegg som funksjonshemmede kan ha stor glede av.

7 Økonomi

Tana kommune har følgende tilskuddsordninger for lag og foreninger:
   Drifts- og aktivitetsstøtte til idrettslagene. Det er avsatt kr 200 000 som fordeles mellom
       idrettslag tilsluttet NIF, det frivillige skyttervesen og Samenes Idrettsforbund-Norge
   Kulturmidler

Tana kommune har vedtatt at barn under 19 skal ha gratis adgang til flerbrukshall, gymsaler og
svømmebassenget.
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8 Nåsituasjon

Aktivitet
Tana har ca 1700 personer som er tilknyttet de ulike idrettslag og friluftslivsorganisasjon i kommunen.
Kommunen utmerker seg mest på vinteridretter, og i det senere tid også på innendørsidrett. Det viser
også mediaomtale siste året innen idretter som motorsport, kampidrett, langrenn, skiskyting, friidrett
og fotball.

Mai 2008 var det 11 idrettslag som var tilsluttet Norges idrettsforbund, 1 lag som er tilsluttet Det
frivillige skyttervesenet og 1 lag som er tilsluttet Samenes Idrettsforbund-Norge. Til sammen har disse
lagene 1535 medlemmer. Medlemslagene som er tilsluttet NIF hadde en økning med 170 medlemmer
fra 2006 til utgangen av 2007. De andre lagene har ikke vi informasjon om.

Egenorganisert fysisk aktivitet utenfor registrerte lag og foreninger samler største delen av
befolkningen. Denne aktiviteten er i vekst. Bruken av nærmiljøet til aktivitet øker stadig. De mest
populære aktiviteter er skating, snowboard, sykling og nordic walking.

Anlegg
Anleggsdekningen er rimelig god med overvekt på vinteranlegg som lysløyper og skiløyper. Det er
også bra dekning av fotballbaner. Kvaliteten på anleggene varierer, og flere av anleggene vil antakelig
ha behov for oppgradering for å kunne tilfredsstille kravene som idretten stiller. De fleste anlegg eies
og drives av private lag og foreninger.

Tana kommune har etter 20 års ventetid endelig fått bygg flerbrukshall. Det var en kjærkommet anlegg
for innendørsidretter som volleyball, håndball og bryting. Det kan forventes en vekst av ulike
hallidretter i årene fremover. Spesielt gjelder dette ballidretter, innebandy og bueskyting, som ikke har
hatt særlige gode kår.

Av det vi vet i dag så vil det komme nye søknader på anlegg som ridehall, motorsportsanlegg og
rulleski/rullestol løype av d mer kostnadskrevende anleggene. I tillegg er svømmebassenget en liten
utfordring og som sannsynlig vil komme på den kommunale budsjettet i de nærmeste årene.

For de yngre er det behov for å utvikle gode og attraktive nærmiljøanlegg med tilknytting til skole og
boområder. Barnehagene vil være en av de arenaene som bør vurderes i forhold til bedre
tilrettelegging for fysisk aktivitet.

I forhold til friluftsanleggene er det behov for merking og opparbeiding av kartverk for at disse kan bli
mer attraktive både for lokalbefolkning og turisme.
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9 Analyse av behov for aktivitet og anlegg

Innsatsområder for planperioden 2009 - 2012

Idrettsrådet
Idrettsrådet fungere som et viktig bindeledd mellom idrettslagene i kommunen, og mellom idretten og
kommunen. Det som savnes er et organ for friluftslivet. Alternativt bør en se på om dagens form for
idrettsrådet også skal kunne ivareta saker som angår friluftslivet eller om en bør utrede behovet om
opprettelse av et eget råd for friluftslivsorganisasjoner. Dette gjelder spesielt i forhold til behandling
og uttalelser av saker om anlegg og områder for friluftsliv. Målet er at kommunens tiltak for idrett og
fysisk aktivitet samles under et felles organ slik at det oppnås bedre samarbeid om anleggene og felles
prioritering av virkemidlene.
I tillegg må det tas en gjennomgang av Idrettsrådet’s status i kommunen. Det vil være behov for å øke
statusen til idrettsrådet, spesielt i forhold til idrettspolitiske saker. I det ligger også behovet for
gjennomgang av idrettsrådets mandat og funksjon i forhold til kommunen.

Kommunen
Utfordring for kommunen er drift, vedlikehold og opprustning av skolegårdene og uteareal for
barnehagene. I planperioden vil opprustingen av uteareal være et satsingsområde. Målet er å få
attraktive og funksjonelle uteareal for alle skolene og barnehagene i kommunen. Dette innebærer blant
annet at skolene bør jobbe for å øke antall timer til fysisk aktivitet for alle elever, i tråd med sentrale
føringer.
Barnehagene bør igangsette planlegging av utearealene for barnehagen i planperioden. På lik linje med
skolene i kommunen må barnehagene også få økt fysisk aktivitet i barnehagen.
Kommunen har allerede tiltak som lunsjtrim, gymsal og svømmebassenget for ansatte. Pr i dag brukes
dette ikke i ønsket omfang. Med tanke på velværet til de ansatte, rehabilitering og forebygging av
eventuelle sykdommer bør de ansatte motiveres til å benytte seg av tilbudet i mye større grad enn det
gjøres nå.

Fysisk aktivitet
Tiltak som fremmer egenorganisert aktivitet, som mobilisering av inaktive befolkningsgrupper bør
være et av de viktigste satsingsområdene i kommunen. Dette omfatter tilrettelegging av anlegg og
områder for ulike aktiviteter, informasjon om disse og motivasjon til bruk av disse. I tillegg må
kommunen jobbe gjennom idrettsrådet for å få økt fysisk aktivitet i befolkningen. Tiltak for fysisk
aktivitet er beskrevet i folkehelseplan for Tana.

Anlegg
I kommende periode vil vi stå overfor flere utfordringer knyttet til drift, utredning og etablering av
anlegg. Det er behov for egne driftsmidler til både lekeplasser, nærmiljøanlegg som er tilknyttet
skolene i kommunen og utearealer for barnehagene. I tillegg bør det vurderes driftsmidler til
idrettsanleggene i kommunen.
I planperioden er de viktigste innsatsområdene:
     nærmiljøanlegg til knyttet skolene og barnehagene
     miniatyrskytebane i flerbrukshall
     ferdigstilling av flerbrukshall
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Rehabilitering (evt ny) av svømmebassenget i Seida
rulleskiløype/rullestolløype
etablering av kunstgressbane
etablering av motorsportsanlegg

kartfesting av anlegg for friluftsliv
utarbeide informasjonsmateriell for stiene i kommunen og merking av stiene
rehabilitering og etablering av turstier
utarbeide grøntstrukturplan
medvirke til utbygging av gang- og sykkelvei, i sentrumsområdet (Tana bru – Skippagurra –
Seida)
etablering av ridehall
rehabilitering av lysløypene i kommunen
etablering av lassokasting-/reinkappkjøringsanlegg

Målgruppen for planperioden er funksjonshemmede, barn/ungdom og inaktive. Dette innebærer at nye
anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg skal ta høyde for målgruppene. Spesielt viktig er det i
planperioden å få anlegg tilpasset funksjonshemmede. Pr i dag mangler den målgruppen
tilfredstillende anlegg og dermed er aktiviteten for gruppen meget begrenset.

Friluftsliv
Friluftsliv skaper tilhørighet og gir mulighet for sosialkontakt, og en rekke undersøkelser har
dokumentert sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse. Friluftsliv har også med hell vært
terapeutisk i behandling av psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk.
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. (St.meld. nr 8 (1999-2000). Her
beskrives strategisk mål for friluftslivspolitikken: ”Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv
som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for
øvrig”
Dette hovedmålet er utdypet gjennom fire nasjonale resultatmål:
    a. Friluftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av befolkningen
    b. Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv
    c. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og
        høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares
    d. Ved boliger, skoler og barnehager skal det være god adgang til trygg ferdsel, lek og
        annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser
        til omkringliggende naturområder

En stor del av Tanas befolkning driver med en eller annen form for friluftsliv. Det være seg jakt, fiske,
bærsanking, spaserturer, trimturer, bading eller naturopplevelsesturer. Med mer bevissthet blant
befolkningen om fysisk aktivitet øker også etterspørsel etter turstier. Det finnes mange stier i
kommunen som det er ønskelig å oppgrade ved rydding, merking, bygging av bruer og legging av
klopper over myrer og bekker.
De nye brukergruppen er de som ønsker å sykle i nærområder og fjellet, og det bør tilrettelegges for de
også. Mulighetene er mange, men det bør være en gjennomgang av behovene og innsatsområdene.
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Handlingsprogram 2010 - 2012

10.1 Idrett og fysisk aktivitet

Aktivitet Beskrivelse Budsjett Ansvarlig

Idrettspolitikk Iverksette tiltak for fokus på idrettspolitiske saker 
innen idrettsrådet, driftsstøtte til idrettsrådet

43 000
pr år

Utviklingsavdeling

Lage 
samarbeidsavtale 
mellom TIR og 
kommunen

Idrettsrådet (TIR) uttaler seg om alle idrettspolitiske 
saker i kommunen. Det er behov for en formalisert 
avtale mellom TIR og kommunen der det blant 
annet bør inngå en milepælsplan. 

Utviklingsavdeling 
og Tana idrettsråd 

Skole Oppfordre skolene til økt fysisk aktivitet ihht ny 
læreplan, og oppfordre til kontinuitet i aktiviteter i 
forskjellige idrettsgrener

Alle avdelinger

Fysisk aktivitet i 
skole

 Økt fysisk aktivitet på grunnskole og videregående 
skolenivå

Ordinær 
budsjett

Skolene

Barnehagene Oppfordre barnehagene til økt fysisk aktivitet og 
holdningsarbeid med kosthold 

  40 000 Utviklingsavd/arb.
gruppe, folkehelse

Aktivitets- og 
driftstilskudd

Avsette støtte til drift, vedlikehold og aktivitet. 
Utarbeide retningslinjer for aktivitetsstøtte og 
driftstilskudd til lag og foreninger. 

200 000 Utviklingsavd

Idrettsstipend/
motivasjonsstipend

Etablere stipendordning for ungdom som driver 
med idrett. Utarbeide statutter.

Utviklingsavd

Frivillig aktivitet Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger 
tar høyde for økt og variert aktivitetstilbud for 
funksjonshemmede

Utviklingsavd/ arb.-
gruppe, folkehelse

Egenorganisert 
aktivitet

Oppfordre lagene til å tilrettelegge for 
egenorganisert aktivitet, spesielt for ungdom

Utviklingsavdeling/h
else og sosial 

Idrettstilbud for 
funksjonshemmede

Stimulere til utvikling av eksisterende og etablering 
av nye idrettstilbud for funksjonshemmede

Utviklingsavdeling

Åpen hall Ungdom fra 13 og eldre   20 000 Utviklingsavdeling
Arrangementer Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger 

arrangerer mesterskap og andre arrangement i Tana
 150 000 Lag og foreninger

Svømmebasseng Vurdering av bassenget, rehabilitering eller ny Bygg- og anlegg
Kartverk Turkart over friluftsområdene i Tana Utviklingsavdeling
Reguleringsplan for 
Kaldbakknes

Friluftsområde og kulturminneområder Utviklingsavdeling

Partnerskap for 
folkehelse

Prosjektperioden er over, men kommunen 
fortsetter folkehelsearbeidet og søker midler til 
tiltak. 

Ekstern 
finansiering

Utviklingsavdeling

Reguleringsplan for 
Seidastrand

Sluttføring av planen. Iverksetting av tiltak fra 2009 Utviklingsavdeling

Fiskeplasser Atferdsregler etter friluftsloven langs 
sidevassdragene Masjohka og Laksjohka, og utføre 
tilretteleggingsprosjekt i felt (bla. Skilting)

Utviklingsavdeling
Fiskeorganisasjoner
Masjok bygdelag

Friluftsområder Utarbeide en plan for friluftsliv, en kartlegging av 
viktige friluftsområder og atkomster til vassdraget.

Utvavd,FeFo
Fylkesmannen 

Båtlandingsplasser Foreta en kartlegging av eksisterende 
båtlandingsplasser, og vurdere behov for sikring og 
tilrettelegging innen 2010.

Utviklingsavdeling
Rettighetshavere
Fiskeorganisasjoner

Rasteplasser      Tilrettelegging og forbedring av rasteplasser ved 
Tanaelva.

Utviklingsavdeling

Kulturlandskap Hindre gjengroing og åpne kulturlandskapet mot 
Tanaelva.

Grunneiere
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10.2 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert list

Anlegg Kostnad Spillemidler 
(søkt)

Komm 
andel

Drifts-
kostnad

Forhånds-
godkj

status

1 Tana kommune, 
Flerbrukshall

30 000 000  2006, 2007 
og 2008

20 000 000   800 000 03.01.2006 Sluttregnskap i 
vente

1b Tana kommune 
Flerbrukshall, 
skytebane

Vurderes 
av Dept

Under 
planlegging

2a Tana Kjøre- og 
rideklubb, Ridehall

Vurderes 
av Dept

Under 
planlegging

2b Tana Kjøre- og 
rideklubb, ridebane 1 
60x80

2c Tana Kjøre- og 
rideklubb, ridebane 2
40x70 

2d Tana Kjøre- og 
rideklubb, lysanlegg

2e Tana Kjøre- og 
rideklubb, ride/tursti

2f Tana Kjøre- og 
rideklubb, stall

2g Tana Kjøre- og 
rideklubb, sosialt bygg

3 Tana Motorklubb 
(TMK)
Motorsportsanlegg:

 5 000 000 Prosess i 
gang

Under 
planlegging

3a TMK, Crossbane/lys
3b TMK, Drag-bane
3c TMK, klubbhus
3d TMK, Go-kartbane
3e TMK, Bilcrossbane
3f TMK,garderobeanlegg
4 Tana skiskytterlag 

rulleski/rullestolløype
Prosess 
igang

Under 
planlegging

5 Tana Skiskytterlag, 
skiskytteranlegg

Under 
planlegging

6 Tana skytterlag, 
Bonakas skytebane

  650 000 Under 
planlegging

7 Tana kommune, 
kunstgressbane

 5 000 000 Under 
planlegging

8 IL Forsøk, skianlegg Under 
planlegging

9 Tana kommune, 
svømmebasseng

Under 
planlegging

10 Tana skiskytterlag, 
Turløype

Under 
planlegging

11 Tana kommune
Lysløype

Under 
planlegging

12 Levajok Rideklubb, 
ridebane

13 Tana kommune, 
Gilbagargu/guolba

Prosessen i 
gang

14 Tana 
kommune/bygdelagene
Kaldbakknes

Prosessen 
igang
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10.2.1 Prioriterte anleggsplan for bygging av anlegg for idrett og friluftsliv

Kulturdepartementet krever at anleggene i planen skal være kostnadsberegnet og foreløpig finansiert før 
de kommer på en prioriteringsliste. 
Tana kommune velger å sette opp en prioritert liste for anlegg som er ønsket blir opparbeidet og/eller 
bygget i de neste 4 årene. Anleggene som er på prioriteringsliste er anlegg som er innmeldt fra lag/foreninger 
og kommunen. Prioritering er satt opp med bakgrunn av de opplysninger vi har fått ved innmelding 
av anleggene. Det kan være noen omrokkeringer av prioriteringsliste avhengig av hvor langt de ulike lagene 
eller kommunen er kommet i prosessen.

Flere av de store anleggene må belage seg på lengre ventetid av hensyn til finansiering. 
I prioriteringsrekke følgene er det også tatt hensyn til funksjonshemmedes behov for anlegg som er tilpasset 
deres bruk. Motorsportsanlegget har fått høyere prioritet på grunn av den type mangler i Tana, 
og klubben har allerede i gang satt en prosess med forhåndsgodkjenning. 
De har signalisert at søknad om spillemidler vil foreligge i 2009. 

10.3 Nærmiljøanlegg, prioritert liste

Anlegg Kostnad Spillem
(søkt)

Komm 
andel

Drifts
kost

forhåndsg
odkj

status

1 Tana kommune Flerbruksområde, 
Boftsa skole

317 000 2008 15.01.2009

2 Tana kommune
Ball-løkke, flerbrukshall

320 000 2008 15.01.2009

3 IL Forsøk, skileikeanlegg Planlegges 
4 Tana kommune, Flerbruksområde Tana 

bru bh
Planlegges

5 Seida og Luftjok Bygdelag, 
skileikeanlegg

Under 
planl

6 Levajok Rideklubb, stier Under 
planl

7 Lysløypeanlegg i Austertana og Boftsa Drøfting 
med IL og 
bygdelag

8 Tana kommune Ballbinge, Sirma skole Drøfting 
med IL og 
bygdelag

9 Tana kommune Ballbinge, Boftsa skole Drøfting 
med IL og 
bygdelag

10 Tana kommune Ballbinge, Sameskolen Internt 
drøfting

11 Tana IF, lysløype i Bonakas
12 Tana kommune, ballbinge i 

Sieiddajohkguolbban 
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10.3.1 Prioriterte anleggsplan for bygging av nærmiljøanlegg

Anleggsplanen med prioritert liste er med bakgrunn i innmeldte anlegg. Anlegg som var med i forrige 
planperiode blir satt på en uprioritet liste på grunn av manglende tilbakemelding fra lag/foreninger 
og kommunen.

10.4 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og innsatsområder 2009 - 2012

Nærmiljøanlegg
Anlegg Beskrivelse Eier
Seida skole Nettopp-bane og 

sykkelløype
Tana kommune

Austertana skole Utendørsklatrevegg Tana kommune
Austertana Skileikeanlegg Tana kommune
Deanu Sameskuvla Nettopp-bane, Tana kommune
Deanu sameskuvla Utendørsklatrevegg Tana kommune
Deanu sameskuvla Skateboardrampe Tana kommune
Sirma skole Nærm friidrett Tana kommune
Sirma skole Utendørsklatrevegg Tana kommune
Sirma skole Sykkelløype Tana kommune
Trimløype/natursti Ny anlegg Sirma IL
Tana flerbrukspark Nærmiljøanlegg Tana bru ballklubb
Tana flerbrukspark Ballbinge Tana bru ballklubb
Montessoriskole Skileikanlegg Tana Montessoriforening
Vestertana Kultursti Vestertana kap og byg.lag
Torhop Kultursti Torhop og Tarmfjord b.lag
Smalfjorsvann Tursti Allgasvarri bygdelag
Holmfjell Flerbruksområde Tana Motorklubb
Seida barnehage Flerbruksområde Tana kommune

Ordinære anlegg
Anlegg Beskrivelse Eier
Lysløype Rehabilitering Sirma IL
Kunstsnøproduksjon Ny utstyr IL Forsøk
Lassokastingsanlegg Ny anlegg Deanu Searat
Fotball anlegg Rehabilitering Sirma IL
Alpinbakke Ny anlegg Austertana IL
Friluftsanlegg Ny anlegg Sirma bygdelag
Klubbhus Ny anlegg Tana bru ballklubb
Lysløype Rehabilitering Skippagurra BL/IL Forsøk
Lysløype Rehabilitering Tana kommune
Lysløype Ny anlegg Austertana IL/bygdelag
Skiskytteranlegg Rehabilitering Tana skiskytterlag
Reinkappkjøringsanlegg Ny anlegg Deanu Searat
Alpin-/snowboardanlegg Ny anlegg Tana kommune
Alpinbakken Rehabilitering Tana IF
O-kart Sirma Rehabilitering IL Forsøk
Gollevarre, friluftsanlegg Ny Tana kommune
Tana bru, friluftsanlegg Ny Tana kommune
Miljøbygg Rehabilitering Tana kommune
Grønnes – Gavesluft, friluftsanlegg Ny Bygdelagene, historielag
5-toppene, friluft Rehabilitering Bygdelagene
Goivesguihka, friluft Ny Tana kommune
Laksjokmunning, friluft Ny Tana kommune
Bievra, Friluft Ny Tana kommune
Storfossen, friluft Rehabilitering Tana kommune
Gargogeacce, friluft Ny Tana kommune
Polmakstrand, friluft Ny Tana kommune

Side 120



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2010/1568-18

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 127/2011 01.12.2011
Kommunestyret 122/2011 15.12.2011

Inndekning primæringsfond

Saksprotokoll saksnr. 127/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

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

Overforbruk primærnæringsfondet dekkes inn med kr 816 000
Kostnadene dekkes inn med økt bruk av premieavvik. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Overforbruk primærnæringsfondet dekkes inn med kr 816 000
Kostnadene dekkes inn med økt bruk av premieavvik. 

Rådmannens forslag til vedtak
Overforbruk primærnæringsfondet dekkes inn med kr 816 000
Kostnadene dekkes inn med økt bruk av preieavik. 
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Saksopplysninger
Kommunestyret gjorde i sak 97/2011 slikt vedtak: 
Overforbruk primærnæringsfondet dekkes inn med: 816 000,-
Kostnadene dekkes inn med bruk av ubruket lånemidler-konto 29100.

Kommunelovens bestemmelser for opptak av lån § 50 sier at kommuner kan ta opp lån for å 
finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. 

Det er følgelig ikke anledning til å benytte lånemidler til andre formål. 

Vurdering
Vedtaket gjort i kommunestyret den 17/11-11 er ulovlig og må gjøres om. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 210

Arkivsaksnr: 2011/1373-1

Saksbehandler: Jon Arild Aslaksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 123/2011 15.12.2011

Årsberetning og særregnskap 2010 - TKE KF

Vedlegg
1 Årsregnskap
2 revisors beretning 2010 for tana kommunale eiendomsselskap kf
3 Vedtak 29 -11 sendt kommunen

Styrets forslag til vedtak
Styret anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Særregnskapet og årsberetningen 2010 vedtas som fremlagt. Mindreforbruk på kr 544 030,-
overføres til ubendet investeringsfond. Godtgjøringer overfor styret i henhold til innhold i 
årsmelding under ”foretakets honorarer”.

Saksopplysninger
Det henvises til styresak ST 12/2011 i foretaket.

Det er et stort vedlikeholdsbehov i de kommunale boligene, og det budsjetterte vedlikeholdet i 
det ordinære driftsbudsjettet dekker kun en marginal del av behovet. Det er spesielt større 
vedlikehold som blant annet rehabilitering av bad, etterisolering og utbedring av tak som viser 
seg å være påkrevd i mange boliger. Det vises også til vedtatte strategiplan der vedlikehold skal 
være et prioritert område.

TKE KF er et kommunalt foretak og følger kommunelovens bestemmelser om rapportering av 
årsberetning og regnskap.  

Jf. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale 
foretak §15. Årsberetningens innhold:
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”Foretakets årsberetning skal utarbeides i tråd med lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 48 nr. 5, og i tråd med god kommunal regnskapsskikk.” 

Kommuneloven § 48 nr. 5:
”I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av 
årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det 
skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. 
Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 
likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.”

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale 
foretak, § 16: 
Regnskapsfrister og behandling av særregnskap og årsberetning 
”Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks 
måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi foretakets anvendelse av regnskapsmessig 
mindreforbruk, eventuelt positivt årsresultat, eller dekning av regnskapsmessig merforbruk, eventuelt 
negativt årsresultat….” 

§ 11. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk 
Foretakets særregnskap skal føres etter de grunnleggende regnskapsprinsipper som angitt i forskrift 15. 
desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 7, og 
føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk både når det gjelder selve 
regnskapsføringen og den økonomiske informasjonen særregnskapet gir. 

Vurdering
Ingen.
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Om foretaket 
Tana kommunale eiendomsselskap KF drifter alle kommunale boliger og ble etablert som et 
kommunalt foretak (TKE KF) januar 2007. Tidligere har TKE AS driftet deler av denne 
eiendomsmassen siden 1994.  Som et kommunalt foretak følger kommunelovens bestemmelser 
om kommunale foretak, og herunder utarbeidelse av årsberetning og regnskap. Årsberetningen 
gir opplysninger om foretakets økonomiske stilling og resultat, samt viktige arbeidsområder i 
2010. I kommunalt foretak er regnskapet betegnet som særregnskap. Særregnskapet er ført i 
overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve 
regnskapsføringen og den økonomiske informasjonen særregnskapet gir.  
 
Foretakets økonomiske stilling 
Særregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Foretaket opererer med ventelister 
til sin boligmasse. Det er avholdt 6 styremøter/-samling i 2010. 
 
Særregnskapet for drift viser et mindreforbruk med kr 544 030,-. Dette er kr 380 230,- bedre 
enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak økte refusjonstilskudd forhold til budsjett. Endringer i 
finanstransaksjoner skylder bruk og avsetning av fond til vedlikeholdsprosjekter. 
 
Særregnskapet for investering viser et mindreforbruk med kr 0,-. Det er opptatt lån for 
rehabilitering av boliger i 2010, men disse utbetales ikke før i 2011. Dermed har overføringer 
fra driftsregnskapet på kr 1 313 208,- vært nødvendig. Når tilskudd og lån utbetales i 2011, 
avsettes disse direkte til disposisjonsfond, nettopp fordi fond og drift har vært finansieringskilde 
i perioden prosjektet har vært løpende. 
  
Det er nedbetalt avdrag og renter på lån har vært kr 1 109 569,-. Foretakets samlede lånemasse 
er per 31.12.10 kr 18 196 269,-. Dette tilsvarer en nedgang på kr 261 941,- sammenlignet med 
året før. 
 
Vedlikehold  
Det har vært igangsatt et vedlikeholdsprosjekt i samarbeid med Tana kommune, Fylkesmannen, 
Husbanken og NAV. Prosjektet startet opp høsten 2008 og har som formål å pusse 
opp/rehabilitere kommunale boliger. Prosjektet har vist gode resultater og fremdrift, og 14 
boliger er totaloppusset til og med ultimo 2010. prosjektet er nå avsluttet. 
 
Flerbrukshallen 
Flerbrukshallen er godt besøkt av idrettsmiljøet i Tana. I ukedagene har hallen vært utleid hver 
ettermiddag til faste treningstider, både for barn og voksne. I tillegg har det i 2010 vært flere 
idrettsarrangementer i helgene for barn, og større arrangement som messe og dansegalla for 
voksne. Det bør i løpet av 2011 vurderes om det fremdeles er hensiktsmessig å legge ansvaret 
for utleie, markedsføring og salg av halltid til foretaket. Det bør vurderes om ikke Bygg og 
Anlegg tilbakeføres ansvaret her. 
 
Bemanning, likestilling og sykefravær 
Foretaket kjøper tjenester fra Tana kommune til funksjonene daglig leder, regnskap, revisjon og 
brannverntjenester. Likestilling mellom kjønnene er ivaretatt ved kjøp av de ulike tjenestene i 
foretaket, samt i styrets sammensetning.  Det har vært lite sykefravær i foretaket i 2010.  
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Ytre miljø 
Foretaket forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Foretakets honorarer 
Foretakets revisor godtgjøres etter regning. Foretakets styre (henvisning til reglement for 
godtgjørelse for folkevalgte pkt 3.3.6 som ikke har vært justert siden 2006 hva angår foretakets 

styre) honoreres ved økning i godtgjørelse med 11,6 %. Økningen (som tilsvarer SSB 
konsumprisindeks for perioden) gjelder også satser for møtegodtgjørelser. 
 
Særregnskap 

R09-B09 R10-B10

Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap

6 Salgsinntekter -4 570 000 -4 369 896 200 104 -4 851 000 -4 780 817 70 183

7 Refusjoner -440 000 -1 264 992 -824 992 -450 000 -1 049 108 -599 108

8 Overføringer 0 0 0 0 -528 113 -528 113

9 Finansinnt./finanstrans. 0 -1 312 737 -1 312 737 0 -529 757 -529 757

Inntekter -5 010 000 -6 947 625 -1 937 625 -5 301 000 -6 887 795 -1 586 795

0 Lønn inkl. sos. Utg. 65 000 0 -65 000 680 000 0 -680 000

1/2 Varer/tj. Kommunal prod. 2 500 000 1 965 251 -534 749 2 390 000 1 929 448 -460 552

3 Tj. som erstatter egenprod 650 000 1 547 888 897 888 150 000 1 275 908 1 125 908

4 Overføringer 0 220 746 220 746 0 212 478 212 478

5 Finansutg./finanstrans. 1 660 000 2 740 653 1 080 653 1 917 200 2 925 931 1 008 731

Utgifter 4 875 000 6 474 539 1 599 539 5 137 200 6 343 764 1 206 564

Netto driftsresultat -135 000 -473 086 -338 086 -163 800 -544 030 -380 230

2009 2010

Økonomisk oversikt - drift

 

R09-B09 R10-B10

Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap

6 Salgsinntekter 0 0 0 0 -435 252 -435 252

7 Refusjoner 0 -264 138 -264 138 0 -877 893 -877 893

8 Overføringer 0 0 0 0 -200 000 -200 000

9 Finansinnt./finanstrans. 0 -1 420 821 -1 420 821 0 -2 120 804 -2 120 804

Inntekter 0 -1 684 959 -1 684 959 0 -3 633 949 -3 633 949

0 Lønn inkl. sos. Utg. 0 0 0 0 0 0

1/2 Varer/tj. Kommunal prod. 0 521 143 521 143 0 1 855 474 1 855 474

3 Tj. som erstatter egenprod 0 601 230 601 230 0 862 303 862 303

4 Overføringer 0 127 719 127 719 0 480 920 480 920

5 Finansutg./finanstrans. 0 434 867 434 867 0 435 252 435 252

Utgifter 0 1 684 959 1 684 959 0 3 633 949 3 633 949

Netto invs.resultat 0 0 0 0 0 0

Økonomisk oversikt - investering
2009 2010

 
Styret i Tana kommunale eiendomsselskap KF, 31.mai 2011 
 
 
Arne Røberg     Liv Ellinor Hammer 
 
 
Arnt Ivar Pettersen    Jon Arild Aslaksen 
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Driftsregnskap 
 

 

7000 Utleieboliger 

101000 Fast lønn 610 000   610 000 

105062 Kj.godtgjørelse, trekkpliktig 20 000   20 000 

108002 Møtegodtgjørelse 50 000   50 000 

110000 Kontormateriell   3 936 -3 936 

111000 Medisnisk forbruksmateriell   1 051 -1 051 

111500 Matvarer   459 -459 

112000 

Annet forbruksvarer og 

tjenester   16 398 -16 398 

112020 Andre råvarer   2 874 -2 874 

112050 Hotellutg. Møter med mer   2 505 -2 505 

112051 Arbeidstøy, ikke oppgavepliktig   1 441 -1 441 

112095 Øredifferanser   1 -1 

113000 Posttjenester   770 -770 

113010 Banktjenester   447 -447 

113011 Purregebyrer   240 -240 

113020 Telefon   11 405 -11 405 

115009 Andre utg. oppl./kurs   14 870 -14 870 

117000 Transportutgifter   1 844 -1 844 

118000 Energi 450 000 621 546 -171 546 

118500 Forsikring bygg og anlegg 180 000 161 720 18 280 

119500 Avgifter, gebyrer og lisenser 810 000 750 320 59 680 

119560 Lisenser på dataprogram   5 100 -5 100 

120000 Kjøp/leasing av driftsmidler   71 994 -71 994 

122000 Leie/leasing av driftsmidler   9 563 -9 563 

123000 Vedlikehold med mer 400 000 73 599 326 401 

124000 Serviceavtaler mv 400 000 56 146 343 854 

125000 Materialer vedlikehold 150 000 61 110 88 890 

127000 Andre tjenester   39 249 -39 249 

135000 Kjøp fra kommuner   15 000 -15 000 

137000 Kjøp fra andre private   36 114 -36 114 

137500 Kjøp fra IKS 150 000 4 758 145 242 

138000 Kjøp fra foretak   1 220 037 -1 220 037 

142910 MVA komp - full sats   212 160 -212 160 

150000 Renteutgifter 786 900 1 264 785 636 

151000 Avdragsutgifter 1 130 300   1 130 300 

157000 Overført investeringsregnskapet   1 313 208 -1 313 208 

159000 Avskrivninger   503 154 -503 154 

163000 Husleie, festeavgift -4 851 000 -4 488 352 -362 648 

170000 Refusjon fra staten   -23 580 23 580 

172910 MVA komp - full sats   -212 160 212 160 

177000 Refusjon fra andre -450 000 -394 923 -55 077 

178000 Refusjon fra foretak   -6 240 6 240 
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181000 Andre statlige overførigner   -528 113 528 113 

190000 Renteinntekter   -26 602 26 602 

  Sum ansvar -163 800 -465 687 301 887 

 7040 Kulturbygg 
114000 Annosne   1 770 -1 770 

118000 Energi   3 226 -3 226 

120000 Kjøp/leasing driftsmidler   15 594 -15 594 

142910 MVA komp - full sats   317 -317 

162007 Annet salg bolig   -90 527 90 527 

163000 Husleie festeavgift   -201 938 201 938 

172910 MVA komp - full sats   -317 317 

  Sum ansvar   -271 875 271 875 

9000 Lån 
113010 Banktjenester   270 -270 

150000 Renteutgifter   334 060 -334 060 

150010 Disagio   19 267 -19 267 

151000 Avdragsutgifter   754 978 -754 978 

  Sum ansvar   1 108 575 -1 108 575 

9510 Overføring 
investeringregn. 

172810 MVA komp - full sats   -411 887 411 887 

  Sum ansvar   -411 887 411 887 

9600 Fordelte avskrivninger 
199000 Motkonto avskrivninger   -503 155 503 155 

  Sum ansvar   -503 155 503 155 

9999 Årets regnskapsmessige resultat 

158000 

Regnskapsmessig 

mindreforbruk   544 030 -544 030 

  Sum ansvar   544 030 -544 030 
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Investeringsregnskap 
7000 Utleieboliger 

012000 Annet forbruksmateriell   43 411 -43 411 

012051 Arbeidstøy ikke oppg.pliktig   2 409 -2 409 

012095 Øredifferanser   242 -242 

013000 Posttjenester   88 -88 

013020 Telefon   1 918 -1 918 

014000 Annonser   1 940 -1 940 

015000 Kursholder/foreleser   1 629 -1 629 

017000 Transportutgifter   23 164 -23 164 

017090 Annen transport   353 -353 

019560 Lisenser på dataprogrammer   5 100 -5 100 

020000 Kjøp/leasing driftsmidler   151 021 -151 021 

021000 Kjøp av transportmidler   39 000 -39 000 

022000 Leie/leasing driftsmidler   41 700 -41 700 

023000 Vedlikehold med mer   941 409 -941 409 

024000 Serviceavtaler med mer   8 451 -8 451 

025000 Materialer vedlikehold   432 456 -432 456 

027000 Andre tjenester   161 183 -161 183 

037000 Kjøp fra andre private   6 011 -6 011 

037500 Kjøp fra Iks   13 688 -13 688 

038000 Kjøp fra foretak   842 604 -842 604 

042910 MVA komp - full sats   411 887 -411 887 

047000 Overføring fra andre   69 033 -69 033 

054800 Avsetning ubundne fond   435 252 -435 252 

067000 Salg av fast eiendom   -435 252 435 252 

070000 Refusjon fra staten   -377 893 377 893 

073000 Refusjon fra fylkeskommuner   -500 000 500 000 

081000 Andre statlige overføringer   -200 000 200 000 

091000 Bruk av lån   -695 096 695 096 

094800 Bruk av ubundne fond   -112 500 112 500 

097000 Overført fra driftsregnskapet   -1 313 208 1 313 208 

  Sum ansvar   0 0 
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Hovedoversikter   
 

   Balanseregnskapet                                                                              
                                                                                                                          

   

KOSTRA-
kapittel 

Tekst 2010 2010 

  Eiendeler     
2.2 Anleggsmidler 21 810 608 19 115 065 

2.27 Faste eiendommer og anlegg 21 810 608 19 115 065 
2.24 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 
2.22 Utlån 0 0 
2.21 Aksjer og andeler 0 0 
2.20 Pensjonsmidler 0 0 

        
2.1 Omløpsmidler 3 125 012 2 560 290 

2.13 Kortsiktige fordringer 1 372 480 268 657 
2.18 Aksjer og andeler 0 0 
2.19 Premieavvik 0 0 
2.12 Sertifikater 0 0 
2.11 Obligasjoner 0 0 
2.10 Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 752 532 2 291 633 

  Sum eiendeler 24 935 620 21 675 354 

        
  Egenkapital og gjeld     

2.5 Egenkapital 6 739 351- 3 117 145- 
2.56 Disposisjonsfond 0 374 731 
2.51 Bundne driftsfond 0 374 731- 
2.53 Ubundne investeringsfond 443 091- 120 339- 
2.55 Bundne investeringsfond 0 0 

2.581 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 
(drift) 

0 0 

2.580 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 0 0 
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(investering) 
2.5950 Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) 1 017 116- 473 086- 
2.5900 Regnskapsmessig underskudd (merforbruk) 0 0 
2.5960 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 
2.5970 Udekket i investeringsregnskapet  0 0 

 2.5980 Likviditetsreserve 0 0 
 2.5990 Kapitalkonto 5 279 143- 2 523 720- 

        
  Gjeld:     

2.4 Langsiktig gjeld 16 636 318- 16 591 296- 
2.40 Penjonsforpliktelse 0 0 

2.41-2.42 Ihenderhaverobligasjonslån 0 0 
2.43-2.44 Sertifikatlån 0 0 
2.45-2.49 Andre lån 16 636 318- 16 591 296- 

        
2.3 Kortsiktig gjeld 1 559 951- 1 966 914- 

2.31 Kassekredittlån 0 0 
2.32 Annen kortsiktig gjeld 1 559 951- 1 966 914- 
2.39 Premieavvik 0 0 

  Sum egenkapital og gjeld 24 935 620- 21 675 354- 

        
  Memoriakonti     

2.9 Memoriakonto 0,09 -1 345 
2.9100 Ubrukte lånemidler 104 854- -50 
2.9200 Andre memoriakonti 2 496 165- -1 295 
2.9999 Motkonto for memoriakontiene 2 601 019- -1 345 
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Økonomisk oversikt - drift                                                                                             

    2010 2009 
KOSTRA-art Tekst Regnskap Regulert 

budsjett 
Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 

  Driftsinntekter         
600 Brukerbetalinger 0 0 0 0 

620-670 Andre salgs- og leieinntekter 4 780 817 4 851 000 4 851 000 4 369 896 
700-780 Overføringer med krav til motytelse 1 049 108 450 000 450 000 824 992 

800 Rammetilskudd  0 0 0 0 

810 Andre statlige tilskudd 528 113 0 0 0 
830-850, 880-895 Andre overføringer 0 0 0 -1 532 888 

870 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 
874 Eiendomsskatt "Verk og bruk" 0 0 0 0 
875 Eiendomsskatt "Annenfast eiendom" 0 0 0 0 
877 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 

  Sum driftsinntekter Sum = B 6 358 038 5 301 000 5 301 000 3 662 000 

            
  Driftsutgifter         

010-089, 160-165 Lønnsutgifter 0 630 000 630 000 0 
090-099 Sosiale utgifter 0 0 0 0 

100-285 -(160-
165) 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjon 

1 929 448 2 390 000 2 390 000 1 965 247 

300-380 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

1 275 908 150 000 150 000 194 928 

400-490 Overføringer 212 478 0 0 40 818 
590 Avskrivninger 503 155 0 0 471 903 

690 + (290-790) Fordelte utgifter 0 0 0 0 
  Sum driftsutgifter Sum = C 3 920 989 3 170 000 3 170 000 2 672 896 

            
  Brutto driftsresultat Sum = B-C 2 437 049 2 131 000 2 131 000 989 103 
            
  Finansinntekter         

900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 26 602 0 0 31 237 
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909 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 
920 Mottatte avdrag på utlån (sosial- og 

næringsutlån) 
0 0 0 0 

  Sum eksterne finansinntekter Sum = E 26 602 0 0 31 237 

            
  Finansutgifter         

500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 354 591 786 900 786 900 755 142 
509 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 
510 Avdragsutgifter 754 978 1 130 300 1 130 300 774 640 
520 Utlån (sosial- og næringsutlån) 0 0 0 0 

  Sum eksterne finansutgifter Sum = F 1 109 569 1 917 200 1 917 200 1 529 782 

  Resultat eksterne finanstransaksjoner             
Sum = E-F 

-1 082 967 -1 917 200 -1 917 200 -1 498 545 

            
990 Motpost avskrivninger 503 155 0 0 471 902 

            
  Netto driftsresultat Sum = I 1 857 237 213 800 213 800 -37 540 

  Interne finansieringstransaksjoner 2010 Regulert budsjett Opprinnelig 
budsjett 

2009 

930 Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
overskudd 

0 0 0 434 867 

940 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 

950 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 374 731 

960 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 

  Sum bruk av avsetninger Sum = J 0 0 0 809 598 

            

570 Overført til investeringsregnskapet 1 313 208 0 0 738 973 

530 Dekning av tidligere års regnskapsmessige 
underskudd 

0 0 0 0 

540 Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 0 

550 Avsetninger til bundne driftsfond 0 0 0 0 

560 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 

  Sum avsetninger Sum = K 1 313 208 0 0 738 973 

            

580 Årets regnskapsmessige overskudd 
(mindreforbruk) 

544 029 0 0 473 086 
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980 Årets regnskapsmessige underskudd 
(merforbruk) 

0 0 0 0 

  Sum = I + J - K 544 029 213 800 213 800 33 086 
                                                                                                                   

   Økonomisk oversikt - investering     

   
KOSTRA-art Tekst 2010 Regulert 

budsjett 
Opprinnelig 
budsjett 

2009 

  Inntekter         
660-670 Salg av driftsmidler og fast eiendom 435 252 0 0 0 
600-650 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 
700-780 Overføringer med krav til motytelse 877 893 0 0 264 138 
800-810 Statlige overføringer 200 000 0 0 0 
830-895 Andre overføringer 0 0 0 0 
900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 

  Sum inntekter Sum = L 1 513 145 0 0 264 138 

            
  Utgifter         

010-089, 160-165 Lønnsutgifter 0 0 0 0 
090-099 Sosiale utgifter 0 0 0 0 

100-285 -(160-
165) 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjon 

1 855 474 0 0 521 143 

300-380 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

862 303 0 0 601 230 

400-490 Overføringer 480 920 0 0 127 719 
500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 0 0 

690 + (290-790) Fordelte utgifter 0 0 0 0 
  Sum utgifter Sum = M 3 198 697 0 0 1 250 092 

            
  Finanstransaksjoner         

510 Avdragsutgifter 0 0 0 0 
520 Utlån  0 0 0 0 
529 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 
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530 Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 0 
548 Avsetninger til ubundne investeringsfond 435 252 0 0 434 867 
550 Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0 
560 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 

  Sum finans- og finansieringstransaksjoner          
(utbetalinger og avsetninger) Sum = N 435 252 0 0 434 867 

            
  Finansieringsbehov Sum O = M+N-L 2 120 804 0 0 1 420 821 

  
  Dekket slik: 2010 Regulert 

budsjett 
Opprinnelig 
budsjett 

2009 

910 Bruk av lån 695 096 0 0 0 
920 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 
929 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 
930 Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 
970 Overføringer fra driftsregnskapet 1 313 208 0 0 738 973 
940 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 367 320 
948 Bruk av ubundne investeringsfond 112 500 0 0 314 528 
950 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 
960 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 

  Sum finansiering Sum = R 2 120 804 0 0 1 420 821 

580 Udisponert i år 0 0 0 0 

980 Udekket i år 0 0 0 0 
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Balanseregnskap 
 

Eiendeler 
   Anleggsmidler 

  22750100 Tekniske anlegg 139 595 147 807 

22750600 Helse og sosiale boliger 14 655 851 15 051 955 

22750630 Helse og sosiale bygg 1 269 765 465 158 

22750670 Boliger til utleie 4 526 557 2 200 054 

22750690 Sosiale boliger 1 218 840 1 250 092 

227 Faste eiendommer og anlegg 21 810 608 19 115 066 

    2.2 Sum anleggsmidler 21 810 608 19 115 066 

    Omløpsmidler 

  21310000 Momskompensasjon, refusjonskrav -31 201 0 

21310001 MVA komp krav konvertering 324 324 

21314001 Inngående mva, konvertering 69 297 69 297 

21399010 Interimskonto fordringer 1 334 060 199 036 

213 Kortsiktige fordringer 1 372 480 268 657 

    21020400 4910 12 71160 Foliokonto 1 752 532 2 291 633 

210 Kasse og bank 1 752 532 2 291 633 

    2.1 Sum omløpsmidler 3 125 012 2 560 290 

    2.EID Sum eiendeler 24 935 620 21 675 355 

2.AKT Sum eiendeler aktiva 24 935 620 21 675 355 

    Egenkapital 
   25399100 Ubundet investeringsfond -443 091 -120 339 

253 Ubundne investeringsfond -443 091 -120 339 

    25950020 Regnskapsmessig mindreforbruk -1 017 116 -473 086 

25990010 Kapitalkonto -2 523 720 -970 890 

25990040 Betalt avdrag på lån -754 978 -774 640 

25990070 Bruk av eksterne lån 695 096 0 

25590108 Salg av fast eiendom -435 252 0 

25990110 Nedskrivning av eiendom -24 219 0 

25990112 Aktivering av eiendom og utstyr -3 198 697 0 

25990113 Oppskriving av eiendom og utstyr 211 033 0 

25990155 Avskriving 503 155 471 902 

25990200 Aktivering av eiendom og utstyr 

 

-1 250 092 

    2.5 Sum bokført egenkapital -6 739 351 -3 117 145 
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2.KAP Sum bokført kapital -6 739 351 -3 117 145 

    Gjeld 
   Langsiktig gjeld 

  24519568 Husbanken 11504568 4 -2 009 084 -2 084 092 

24519569 Husbanken 11504569 2 -1 172 106 -1 223 380 

24519570 Husbanken 11504570 0 -8 121 248 -8 289 104 

24519 Statlige låneinstitutter -11 302 438 -11 596 576 

    24520049 Kommunalbanken 20070049 -355 340 -387 640 

24520052 Kommunalbanken 20070052 -1 725 000 -1 875 000 

24520053 Kommunalbanken 20070053 -1 115 640 -1 303 340 

24520054 Kommunalbanken 20070054 -833 750 -906 250 

24520105 Kommunalbanken 20080105 -504 150 -522 490 

24520639 Kommunalbanken 20100639 -800 000 0 

24520 Forretnings- og sparebanken -5 333 880 -4 994 720 

    2.4 Sum langsiktig gjeld -16 636 318 -16 591 296 

    Kortsiktig gjeld 
  

    23214040 MVA oppgjørskonto 2 0 

23220010 Endring påløpte renter -45 986 -26 719 

23299010 Interimskonto -1 513 967 -1 940 195 

    2.3 Sum kortsiktig gjeld -1 559 951 -1 966 914 

    2-GJE Sum gjeld -18 196 269 -18 558 210 

2.PAS Sum gjeld og egenkapital -25 606 124 -21 675 354 

    Memoriakonti 

  

    29100900 Ubrukte lånemidler 104 854 -50 

291 Sum ubrukte lånemidler 104 854 -50 

    29210010 Grunnlag Mva komp, full sats 2 497 460 0 

29210040 Grunnlag Mva komp, konvertering -36 564 -36 564 

29210060 Grunnlag Mva komp investering 35 269 35 269 

292 Andre memoriakonti 2 705 873 -1 295 

    29999000 Motkonto grunnlag Mva komp -2 498 460 

 29999001 Motkonto gr.lag Mva komp konvert 1 295 1 295 

29999100 Motpost ubrukte lånemiderl -104 854 50 

299 Sum motkonto -2 602 019 1 345 
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NOTE nr. 1: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk 
(overskudd) drift 
        

Regnskapsmessig mindreforbruk 
Budsjett 

2010 
Regnskap 

2010 
Regnskap 

2009 

Tidligere opparbeidet mindreforbruk     473 086 

Årets disponering av mindreforbruk       

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret   544 029   
    

Totalt mindreforbruk til disponering   1 017 116   
 
        

NOTE nr. 2: Avdrag på gjeld 
        

 

Avdrag Budsjett 2010 
Regnskap 

2010 
Regnskap 

2009 

Betalt avdrag   754 978 774 640 

Beregnet minste lovlige avdrag       
        

Differanse 0 754 978 774 640 

Inngår i kommunens minsteavdrag 
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NOTE nr. 3: Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom 
långivere 

Tekst Regnskap 2010 Regnskap 2009 
Gjenværende 
løpetid 

Kommunens samlede lånegjeld 16 540 008 16 591 296   

        

Kommunal bank flytende rente  5 333 880 4 994 720   

Husbanken, flytende rente 11 206 128 11 596 576   

 

NOTE nr. 4: Investeringer i nybygg og nyanlegg  

Tekst 
Tidligere 
investert/finansiert Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik 

Investeringer i nybygg og nyanlegg   3 198 697   -3 198 697 

Finansiert ved     

Lån   695 096   -695 096 

Statstilskudd   877 893   -877 893 

Andre tilskudd   200 000   -200 000 

Egenkapital overført fra driftsregnskapet   1 313 208   -1 313 208 

Egenkapital fond   112 500   -112 500 

Egenkapital årets salgsinntekter 
anleggsmidler       0 
  
Avvik investering / finansiering 

0 0 0 0 

 

NOTE nr. 5: Anleggsmidler 
Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 

Anskaffelseskost 
  147 805,00   18 967 259,00   

Akkumulerte 
avskrivninger           

Tilgang i 
regnskapsåret       3 198 697,00   

Avgang i 
regnskapsåret*       -435 252,00   

Avskrivninger i 
regnskapsåret   -8 211,00   -494 944,00   

Nedskrivninger  
      -24 218,85   

Reverserte 
nedskrivninger       335 252,00   
  

Bokført verdi 0,00 139 594,00 0,00 21 546 793,15 0,00 
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NOTE nr. 6: Kapitalkonto 
  DEBET       KREDIT 

      

  1.1 10 Saldo (kapital) 2 523 719,55 

      

Debetposter i året:     Kreditposter i året:   

      

Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr,     

Aktivering fast eiendom, anlegg, 

utstyr,   

maskiner og transportmidler 435 252,00   maskiner og transportmidler 3 198 697,00 

      

Avskrivning: Eiendom,anlegg,     Oppskrivning fast eiendom/anlegg 211 033,15 

utstyr, maskiner og transportmidler 503 155,00     

    Avdrag på eksterne lån 754 978,00 

Nedskrivning: Eiendom,anlegg,       

utstyr, maskiner og transportmidler 24 218,85     

      

Bruk  av lånemidler 695 096,25     

      

Balanse (kapital) 5 279 143,30     

      

      

6 936 865,40   
 

6 688 427,70 

Det er en differanse på kapitalkontoen som skyldes overføring av eiendom fra  

Tana kommune til Tana kommunale eiendomsselskap 

Differansen er på kr 248 437,70 
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NOTE nr. 7: Avsetninger og bruk av avsetninger 

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet 

 Alle fond KOSTRA-art  Regnskap 2010 Regnskap 2009 

Avsetninger til fond 
SUM(530:560)+ 
580  979 281,18 907 952,58 

Bruk av avsetninger  SUM(930:960)  -112 500,00 -1 491 446,05 

Til avsetning senere år  980 0,00 0,00 

Netto avsetninger    866 781,18 -583 493,47 

 

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Disposisjonsfond Kostra 
art/balanse 

Regnskap 2010 Regnskap 2009 

IB 0101 2.56 0,00 0,00 

Avsetninger driftsregnskapet 540 0,00 0,00 

Bruk av avsetninger 
driftsregnskapet 940 0,00 0,00 

Bruk av avsetninger investerings-
regnskapet 940 0,00 0,00 

UB 31.12 2.56 0,00 0,00 
        
Inngående saldo var på 374 730,85. Dette var en feilføring fra året før som er 
korrigert. 
        

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av 

avsetninger       

Bundet driftsfond 
Kostra 
art/balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 

IB 0101 2.51 0,00 0,00 

Avsetninger 550 0,00 0,00 

Bruk av avsetninger 950 0,00 0,00 

UB 31.12 2.51 0,00 0,00 
        
Inngående saldo var på -374 730,85. Dette var en feilføring fra året før som er 
korrigert. 
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Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk 

av avsetninger       
 

 
UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til 
styrets frie disposisjon til investeringsformål. 
 
 

NOTE nr. 8: Endring i arbeidskapital 

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet 

 
 
 

Ubundet investerings fond 
Kostra 
art/balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 

IB 0101 2.53 120 339,06 0,00 

Avsetninger 548 435 252,00 434 867,00 

Bruk av avsetninger 948 -112 500,00 -314 527,94 

UB 31.12 2.53 443 091,06 120 339,06 

Anskaffelse av midler    Regnskap 2010 Regnskap 2009 
Inntekter driftsdel 
(kontoklasse 1)  

SUM(600:670; 
-6 358 037,53 -3 661 999,62 700:780;800:895)  

Inntekter investeringsdel 
(kontoklasse 0)  

SUM(600:670; 
-1 513 145,00 -264 138,00 700:770;800:895)  

Innbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner  SUM(900:929)  -721 698,25 -31 237,00 
Sum  

S  -8 592 880,78 -3 957 374,62 anskaffelse av midler  
Anvendelse av midler        
Utgifter driftsdel (kontoklasse 
1)  

SUM(010:285;300:480) -
690  3 417 833,83 2 200 993,30 

Utgifter investeringsdel 
(kontoklasse 0)  

SUM(010:285;300:480) -
690  3 198 696,82 1 250 091,89 

Utbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner  SUM(500:529)  1 109 568,95 1 529 781,90 
Sum  

  7 726 099,60 4 980 867,09 anvendelse av midler  
        
Anskaffelse - anvendelse av 
midler  U=W  -866 781,18 1 023 492,47 
Endring i ubrukte lånemidler  Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-1)  -104 903,75 50,00 
Endring i arbeidskapital  V  971 684,93 -1 023 542,47 
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Del 2 Endring i arbeidskapital balansen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst Konto Regnskap 2010 Regnskap 2009 
Omløpsmidler 2.1     
Endring kortsiktige fordringer 2.13 - 2.17 1 103 823,45 268 656,63 
Endring aksjer og andeler 2.18 0,00 0,00 
Premieavvik 2.19 0,00 0,00 
Endring sertifikater 2.12 0,00 0,00 
Endring obligasjoner 2.11 0,00 0,00 
Endring betalingsmidler 2.10 -539 100,89 2 291 633,18 
Endring omløpsmidler   564 722,56 2 560 289,81 
        
Kortsiktig gjeld 2.3     
Endring kassekredittlån 2.31 0,00 0,00 
Endring annen kortsiktig gjeld 2.32 - 2.38 -406 962,46 1 966 913,53 
Premieavvik 2.39 0,00 0,00 
        
Endring arbeidskapital   971 685,02 593 376,28 
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Til kommunestyret i Tana
MOTTATT

NO\1 7.011

REVISORS BERETNING 2010 FOR TANA KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Tana kommunale eiendomsselskap KF, som består av balanse per 31.
desember 2010, driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 1 857 237 og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 544 029 investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll
som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Grunnlag for konklusjon med forbehold

Av særregnskapets økonomiske oversikter for investeringer og det detaljerte investeringsregnskapet
framgår det ikke noen tall for budsjetterte investeringer eller finansieringen av disse. Folgelig er
særregnskapet ikke fullt ut avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.
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Konklusjon med forbehold

Etter vår mening er særregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet omtalt i avsnittet "Grunnlag
for konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Tana kommunale eiendomsselskap KF per 31.
desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon med forbehold om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet, med unntak av forholdet som er omtalt i avsnittet "Grunnlag for
konklusjon med forbehold" ovenfor, er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet
stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon»,
mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal
regnskapsskikk.

Andre forhold

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittene over, vil vi presisere at foretakets særregnskap
for 2010 ikke ble avgitt innen lovens frist for avleggelse 15. februar. Årsberetning for 2010 ble ikke
avgitt innen lovens frist for avleggelse 31. mars. Særregnskapet forelå med underskrifter 7. september
2011. Årsberetning forelå med underskrifter 12. oktober 2011.

Vi har følgelig ikke vært i stand til å fullføre revisjonen innen 15. april 2011 i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal revisjonsskikk.

Vardø, 4. november 2011

Arnt — B Aronsen

distriktsrevisor
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Adresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer
Kontrollutvalgan IS kontrollutvalgan@ffk.no 78 96 20 00 974 795 159
Henry Karlsensplass 1 Telefaks Bankkonto
9815  Vadsø 78 96 24 10 4930 09 12051

Kontrollutvalgan IS Vår dato: 1.desember .2011
Vår saksbehandler:
Sissel Mietinen tlf. 950 87 665
Sissel.mietinen@ffk.no

Tana kommune

Kommunestyret
Rådhusvn. 3
9845 Tana

MELDING OM VEDTAK – TANA KONTROLLUTVALGS SAK 29/11

Kontrollutvalget i Tana har, i møte 30. november 2011, sak 29/11 behandlet Årsregnskap 2010 Tana 
kommunale eiendomsselskap og fattet følgende enstemmige vedtak:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, årsmelding,
revisjonsberetning av 4. november 2011 og revisorbrev 1/2011. I tillegg har revisor supplert 
kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Kontrollutvalget har merket seg at særregnskap for 2010 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr 544.029. Netto driftsresultat er positivt med kr 1.857.237 og investeringsregnskapet går i null.

Kontrollutvalget konstaterer at regnskapet for Tana kommunale eiendomsselskap for 2010 og 
årsberetningen for 2010 er avlagt lenge etter fristen.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å pålegge styret og daglig leder å etablere rutiner som gjør 
at dette ikke gjentar seg i fremtiden. 
Styret og daglig leder må også sørge for at det avlagte regnskapet inneholder tall for budsjett og 
regulert budsjett for regnskapsåret.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til foretakets særregnskap for 2010. 

Med hilsen

Sissel Mietinen
sekretariatsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 145

Arkivsaksnr: 2011/2731-1

Saksbehandler: Jon Arild Aslaksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 124/2011 15.12.2011

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 TKE KF

Vedlegg
1 Økonomiplan 2012-2015

Styrets forslag til vedtak
Forslaget til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 innebærer følgende for Tana kommunale 
eiendomsselskap KF:

1. Vedlagte økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 vedtas.

Saksopplysninger
Det henvises til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 
fylkeskommunale foretak kapittel 2 (krav om budsjett og økonomiplan).

Vurdering
Det henvises til vedlagte økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 for nærmere vurderinger.
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Vedtatt av kommunestyret i Tana den 15.desember 2011 
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BAKGRUNNSINFORMASJON 

Planverk 

Planverket i Tana kommune er hierarkisk oppbygd, med kommuneplan, kommunale 

delplaner, temaplaner, økonomiplaner og virksomhetsplaner. Det skal være sammenheng og 

samsvar mellom de ulike nivåene i planverket. 

 

Alt planarbeid i kommunen bygger på kommuneplanen. Kommuneplanen tar for seg de 

overordnede strategier som kommunen skal styres etter, i et tolvårs perspektiv. Sentrale 

verdier i kommuneplanen er knyttet til bærekraftig utvikling, mangfold, kvaliteten på 

kommunens tjenester, velferd og individuell mestring, folkehelse og trygt bysamfunn. 

 

Det utarbeides kommunale delplaner og strategiske temaplaner for ulike fagområder i 

kommunen. Slike planer har også et overordnet, strategisk perspektiv, men går dypere enn 

kommuneplanen og angir retningsvalg og viktige strategier for fagområdet. 

 

Økonomiplanen er den overordnede operative delen av kommunens planhierarki. Det er 

gjennom økonomiplanen (som har et fireårs perspektiv) og gjennom årsbudsjettet at 

intensjonene i kommuneplanen og i strategiske temaplaner realiseres gjennom bystyrets 

vedtak.  

 

Den økonomiplan bystyret vedtar i november er grunnlaget for utarbeidelse av 

virksomhetsplaner i den enkelte virksomhet for det kommende budsjettåret. Gjennom 

virksomhetsplanene operasjonaliseres bystyrets vedtak i konkrete tiltak i virksomhetene. 

Politiske styringsdokument 

TKE KF legger sin virke ut fra følgende politiske styringsdokument: 

- Foretakets vedtekter 

- Løpende vedtak av kst i Tana kommune 

- Foretakets budsjett og økonomiplan og annet planverk 

- Boligplan 2010-2013 

- Sentrale styringsdokument (Stortinget, Husbanken etc) 

Foretakets formål (vedtektenes § 2) 

Foretakets § 2 lyder som følgende: 

”Foretakets formål er å føre opp og forvalte kommunale eiendommer. Foretaket har ikke 

økonomisk erverv til formål.” 

 

Selv om foretaket ikke har økonomisk erverv til formål, mener foretaket selv av 

kostnadseffektivitet og optimal allokering av fellesskapets knappe ressurser skal ligge til 

grunn. Eventuelle overskudd som foretaket genererer bør gå til å føre opp nye boliger og til 

forvalte eksisterende kommunale eiendommer. For å oppnå rett motivasjonsfaktor med å få 

flere til å bygge egne boliger, må kommunen dessverre være prisledende hva angår prisnivå 

på boliger. Men, kommunen må fortsatt være god på å stimulere private utbyggere med 

virkemidler fra blant annet Husbanken (bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger). Vi 

må heller ikke glemme virkemidlet ”bostøtte” som medfinansiering til prisledende leiepriser. 
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Boligmasse 

TKE KF har per september 201

Dette genererer husleieinntekter på ca 

 

Alderen på vår boligmasse kan fremstilles slik

I oversikten er ikke innleide boliger er ikke med.

og 2011. Vi har i tillegg for ombygd barnehagen i Seida til to leiligheter i 2011, samt ombygd 

fellesrom i Maskevarreveien 4 til 2 små omsorgsboliger (ligger inne som økning i 2000

2010). 

 

Foretaket har avtale med Tana kommune om markedsføring og salg av flerbrukshallen

Lånemasse 

TKE KF vil ved utgangen av 201

Gjennomføring av planlagte investeringer

Foretaket vil få utleieboliger i ferdigstilt medio 2012. Foretake

utleievirksomheten av PU Bofellesskap i løpet av 2012

Samarbeidspartnere 

Foretaket har etablert flere samarbeidsparter over flere år, her Tana kommune naturligvis. Vi 

har også Tana Arbeidsservice AS

Helse og sosialdirektoratet gjennom tilskuddsmidler.

samarbeidsparter som viktige og riktige i forhold til § 2 i våre vedtekter.

Nærmere om Husbankens virkemidler

Husbankes virkemidler er i prinsippet støtte, lån, kompetanse og tilskudd. For å nevne noen, 

kan disse ikke glemmes: 
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0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

1960-1969 1970-1979

14 %

46 %

9 %

Deanu gielda - Tana kommune  

Tana kommunale eiendomsselskap KF 

2011 ca 5300 m2 boligmasse å forvalte fordelt på 8

Dette genererer husleieinntekter på ca 5,3 millioner kroner i 2011.  

deren på vår boligmasse kan fremstilles slik – figur til venstre er tall per oktober 2010

I oversikten er ikke innleide boliger er ikke med. Det er solgt boliger i fra 1960

og 2011. Vi har i tillegg for ombygd barnehagen i Seida til to leiligheter i 2011, samt ombygd 

fellesrom i Maskevarreveien 4 til 2 små omsorgsboliger (ligger inne som økning i 2000

med Tana kommune om markedsføring og salg av flerbrukshallen

TKE KF vil ved utgangen av 2011 ha en lånemasse på ca 32 millioner kroner. 

lanlagte investeringer 

Foretaket vil få utleieboliger i ferdigstilt medio 2012. Foretaket vil trolig overta 

utleievirksomheten av PU Bofellesskap i løpet av 2012 uten inntektsgivende bidrag

Foretaket har etablert flere samarbeidsparter over flere år, her Tana kommune naturligvis. Vi 

har også Tana Arbeidsservice AS og Husbanken. Videre har vi Fylkesmannen i Finnmark og 

Helse og sosialdirektoratet gjennom tilskuddsmidler. Foretaket anser alle sine 

samarbeidsparter som viktige og riktige i forhold til § 2 i våre vedtekter. 

Husbankens virkemidler 

i prinsippet støtte, lån, kompetanse og tilskudd. For å nevne noen, 

Boligtilskudd utleieboliger 
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Kompetansetilskud
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20 %
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4 

m2 boligmasse å forvalte fordelt på 87 boenheter. 

figur til venstre er tall per oktober 2010: 

 
Det er solgt boliger i fra 1960-tallet i 2010 

og 2011. Vi har i tillegg for ombygd barnehagen i Seida til to leiligheter i 2011, samt ombygd 

fellesrom i Maskevarreveien 4 til 2 små omsorgsboliger (ligger inne som økning i 2000-

med Tana kommune om markedsføring og salg av flerbrukshallen.  

kroner.  

t vil trolig overta 

uten inntektsgivende bidrag. 

Foretaket har etablert flere samarbeidsparter over flere år, her Tana kommune naturligvis. Vi 

nken. Videre har vi Fylkesmannen i Finnmark og 

Foretaket anser alle sine 

i prinsippet støtte, lån, kompetanse og tilskudd. For å nevne noen, 

Investeringstilskudd 

Kompetansetilskudd 

2011-

0 %
2 %
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Boligtilskudd etablering 

 

Utrednings- og 

prosjekteringstilskudd 

Informasjon og veiledning 

 

Ved inngåelse av husleiekontrakt opplyses det om leietaker bør vurdere muligheten om å søke 

om bostøtte som medfinansiering av husleiebetaling.  

KOSTRA 

I forhold til løpende KOSTRA tall, ligger Tana kommune under sammenlignbare kommuner 

hva angår antallet kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere. Tana kommune bør 

opp 20 – 30 boliger fra dagens tall på 87 boliger. Det er viktig å huske på at foretaket også vil 

avhende boliger til finansiering av nye enheter. 

 

Tabell: 
Kilde: http://www.ssb.no/kostra/stt/index.cgi?nivaa=1&regionstype=kommune

Dekningsgrad

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere NYE

KOSTRATALL

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2002 Vardø 3 3 4 4 4 4

2003 Vadsø 23 23 37 37 47 46

2022 Lebesby 39 40 44 45 45 51

2023 Gamvik 23 24 24 31 31 33

2024 Berlevåg 20 17 19 16 16 16

2025 Deatnu Tana 33 35 30 30 30 30

2027 Unjarga Nesseby 35 33 46 36 48 49

2028 Båtsfjord 9 11 22 27 51 51

2030 Sør-Varanger 10 10 9 10 13 13

Gj.snitt Finnmark 24 20 25 24 25 25  
 

Foretaket står på stedet hvil i 2011, men vil i 2012 opp til ca 35 boliger per 1000 innbyggere, 

men vil opp mot 41 boliger per 1000 innbyggere med 20 nye omsorgboliger (om disse 

bygges). 
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ØKONOMIPLAN 2012-2015 OG BUDSJETT 2012 
Økonomiplan 2012 – 2015 og budsjett 2012 inkluderer drift av samtlige kommunale boliger i 

Tana kommune i henhold til vedtak i kommunestyret. Det er tatt utgangspunkt i vedtatte 

strategiplan som sier at vi skal ha hensiktsmessige boliger på lang sikt. Fokusområder er 

derfor oppføring, salg og vedlikehold av boliger. For de boligene som krever større og 

omfattende vedlikehold, er det et prinsipp at de skal selges fremfor utbedres. 

 

Tidligere års mindreforbruk settes av til fond for vedlikeholdsprosjekter. Det vil i 2012 bli 

utført vedlikehold som finansieres av fondet.  

 

Budsjettkommentarer – investeringer 
Art Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2010 2010 2012 2013 2014 2015

00 lønn inkl sos utg 0 0 0 0 0 0
01 varer og tjenester som erstatter 

kom.tj.produskjon 0 0 0 0 0 0
02 varer og tjenester som erstatter 

kom.tj.produskjon 1 855 474 13 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
03 tj. som erstatter egenproduksjon 862 303 0 0 0 0 0
04 overføringer 480 920 0 0 0 0 0
05 Finansutg/-transaksjoner 435 252 1 000 000 0 0 0 0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER 3 633 9493 633 9493 633 9493 633 949 14 500 00014 500 00014 500 00014 500 000 500 000500 000500 000500 000 500 000500 000500 000500 000 500 000500 000500 000500 000 500 000500 000500 000500 000

06 salgsinntekter -435 252 -1 000 000 0 0 0 0
07 refusjoner -877 893 0 0 0 0 0
08 overføringer -200 000 0 0 0 0 0
09 finansinntekter/-transaksjoner -2 120 804 -13 500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
SUM IVESTERINGSINNTEKTER -3 633 949-3 633 949-3 633 949-3 633 949 -14 500 000-14 500 000-14 500 000-14 500 000 -500 000-500 000-500 000-500 000 -500 000-500 000-500 000-500 000 -500 000-500 000-500 000-500 000 -500 000-500 000-500 000-500 000

* SUM ANSVAR 7000 - INVESTERING 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Det var tidligere planlagt at i 2012 skulle det bygges boliger tilpasset for små familier og 

enslige. Dette er skrinlagt på grunn av høy lånemasse. Foretaket varslet dette tidligere at 

planlagte nyinvesteringer i boliger burde skrinlegges før foretakets langsiktige lånemasse var 

under 30 millioner. Slike føringer gir ikke rom for nye låneopptak i perioden. 

 

Foretaket har dog disponible fond tilgjengelig, og foretaket har lagt inn disse fond som 

grunnlag for renoverings- og oppgraderingsprosjekter. Det settes av inntil ½ million kroner 

årlig til egne vedlikeholdsprosjekter. Det legges opp til at styret i foretaket treffer sine 

beslutninger om hvilke utleieobjekter/prosjekter som berører at dette årlig i januar/februar. 

 

Det er planlagt å vurdere avhending av 1 bolig hvert år framover i økonomiplanperioden. 

Dette skal få ned gjennomsnittsalderen på vår boligmasse, samt salgene skal gå til 

medfinansiering av nybyggeprosjekter. Regnskapsteknisk skal inntektene fra boligsalgene gå 

til ekstraordinære låneavdrag på lån opptatt i samme år som boligsalgene gjennomføres. 

Nedbetalingstid på nevnte lån endres ikke, bare avdragsstørrelse. 
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Budsjettkommentarer – drift 
Art Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2010 2011 2012 2013 2014 2015

00 lønn inkl sos utg 0 620 000 636 000 652 000 669 000 686 000
01 varer og tjenester som erstatter 

kom.tj.produskjon 1 602 194 1 600 000 1 840 000 1 886 000 1 934 000 1 983 000
02 varer og tjenester som erstatter 

kom.tj.produskjon 327 254 650 000 767 000 787 000 807 000 828 000
03 tj. som erstatter egenproduksjon 1 275 908 400 000 410 000 421 000 432 000 443 000
04 overføringer 212 478 0 0 0 0 0
05 Finansutg/-transaksjoner 2 925 931 1 958 000 2 450 000 2 512 000 2 575 000 2 640 000

Avsetning til vedlikeholdsfond 39 000 149 000 205 000 266 000 332 000
SUM DRIFTSUTGIFTER 6 343 7656 343 7656 343 7656 343 765 5 267 0005 267 0005 267 0005 267 000 6 252 0006 252 0006 252 0006 252 000 6 463 0006 463 0006 463 0006 463 000 6 683 0006 683 0006 683 0006 683 000 6 912 0006 912 0006 912 0006 912 000

06 salgsinntekter -4 780 817 -5 267 000 -5 752 000 -5 983 000 -6 223 000 -6 472 000
07 refusjoner -1 049 108 0 0 0 0 0
08 overføringer -528 113 0 -500 000 -480 000 -460 000 -440 000
09 finansinntekter/-transaksjoner -529 757 0 0 0 0 0

bruk av vedlikeholdsfond 0 0 0 0 0 0
SUM DRIFTSSINNTEKTER -6 887 795-6 887 795-6 887 795-6 887 795 -5 267 000-5 267 000-5 267 000-5 267 000 -6 252 000-6 252 000-6 252 000-6 252 000 -6 463 000-6 463 000-6 463 000-6 463 000 -6 683 000-6 683 000-6 683 000-6 683 000 -6 912 000-6 912 000-6 912 000-6 912 000

* SUM ANSVAR 7000 - DRIFT -544 030-544 030-544 030-544 030 0000 0000 0000 0000 0000
Netto driftsresultat 2,38 % 3,17 % 3,98 % 4,80 %

flat 2,5% årlig vekst alle art med korrigeringer

 

Budsjettet for 2011 inkluderer drift av samtlige kommunale boliger. Det er budsjettert 

utleiegrad tilsvarende for 2011 inn i 2012 og indeksregulering av husleien jfr husleielovens 

bestemmelser. I tillegg blir det vurdert økning på enkelte boliger i henhold til gjengsleie. 

Dette gjelder boliger som tidligere ikke har vært omfattet at økning i henhold til gjengsleie. 

Det er budsjettert med ett årsverk til daglig leder.  

 

Eiendomsselskapet har avtale med Tana kommune om kjøp av vaktmester-, brannvern-, og 

regnskapstjenester iht egen samarbeidsavtale. Det er budsjettert med 3-6 styremøter i 2012. 

Utgifter er budsjettert med en flat økning på 2,5 %. 

 

Budsjettet for 2012 viser 2,38 % netto driftsresultat, og er i øvre del av anbefalt nivå (fra 

TBU) på 1% til 3% for et økonomisk forsvarlig budsjett.  
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FORETAKS DOKUMENTER 

Vedtekter 

Vedtatt av kommunestyret 29.06.2006, 07.12.2006, 15.12.2010 og 22.06.2011. 

 

1. Foretakets navn 

Foretakets navn er Tana kommunale eiendomsselskap KF. Foretaket er en del av Tana 

kommune. 

 

2. Foretakets formål 

Foretakets formål er å føre opp og forvalte kommunale eiendommer. Foretaket har ikke 

økonomisk erverv til formål. 

 

3. Forretningskontor 

Foretakets forretningskontor er i Tana kommune. 

 

4. Foretakets styre 

Styret representerer foretaket utad. Det inngår avtaler på kommunens vegne innenfor 

foretakets formål. 

Styret skal bestå av minst tre medlemmer, herunder en leder og en nestleder, og velges av 

kommunestyret selv. Styret bør fortrinnsvis bestå av personer som ikke er innvalgt i 

formannskapet, og kommunestyret velger selv om det skal velges varamedlemmer. 

Valgperioden for styremedlemmer er to år, medlemmene har sin funksjonstid inntil nye er 

valgt. Ordfører har møte- og talerett i styret. 

 

5. Annet 

Foretaket følger de kommunale regnskapsbestemmelsene. Vedtektene kan bare endres av 

kommunestyret selv. Styret innstiller i saker til kommunestyret. Styret kan anskaffe 

eiendommer og bygninger. Styret kan avhende eiendommer som forvaltes av foretaket. 

 

6. Låneopptak 

Tana kommunale eiendomsselskap KF kan ta opp lån på inntil kr 35 mill. 

 

Planlagt periodisk vedlikehold (PPV) 

De normale forutsetninger som skal på plass før planlagt periodisk vedlikehold kan skrives, er 

følgende; 

- Tilstandsanalyse 

- Takst 

- Visuell kontroll 

 

Innholdet i PPV bygges opp med; 

- Bygning 

- Bygningsdel 

- Bruk av NS-koder jfr NS3451 

- Konstruksjon 

- Mengde 

- Tilstandsbeskrivelse 

- Tiltak 

- Begrunnelse 

- Aktivitet 

- Kostnad 
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- Siste vedlikehold - Tidsangivelse for gjennomføring 

 

PPV (plan) er normalt satt opp med et tidsperspektiv på 10 år, hvor de 3 første årene angis i 

detaljer. Planen skal revideres hvert 3. år. TKE KF’s PPV er ikke lagt opp med normale 

forutsetninger. 

 

En utarbeidelse av PPV for TKE KF er svært kostnadskrevende, og vil ikke være 

formålstjenelig når det uansett ikke kan avsettes tilstrekkelig med ressurser for gjennomføring 

av tiltak (kost-nytteverdi). De fleste boenhetene er ikke bygd etter revidert/gjeldende teknisk 

forskrift, og det anses ikke heller som formålstjenelig å oppgradere eldre boliger til nevnte 

forskrift. 

 

TKE KF gjennomfører overflatisk, visuell og el-kontroll ved utflytting av leietakere. Dersom 

det er avvik fra tidspunkt ved innflytting, vurderes det fra gang til gang tiltak. Dersom det 

oppstår avvikende situasjoner underveis, ageres det også i fra TKE KF’s side med oppfølging. 

 

Fagsystemet FAMAC (bygg- og eiendomsdrift) benyttes til avviksregistrering, og for 

fortløpende registrering av aktivitet knyttet til de enkelte bygg. I tillegg legges inn stipulerte 

og faktiske kostnader her. FAMAC kan også benyttes til FDV og PPV. Det bemerkes at 

særskilte brannobjekter skal ha eget opplegg. 

 

TKE KF’s forenklete PPV bygges opp rundt fagsystemet FAMAC. Det avsettes årlige 

vedlikeholdsmidler i budsjettet med basis i tidligere erfaringstall fra avlagte regnskap. 

 

Forenklet PPV gjennomføres normalt ved inn-/utflytting for alle utleieenheter. Forenklet PPV 

kan også gjennomføres ved innrapporterte avvik. Særskilte brannobjekter følger eget opplegg. 

 

Kort sagt:  Forenklet PPV etableres om nødvendig ved inn-/utflyttinger og ved løpende 

avviksregistreringer i FAMAC. Særskilte brannobjekter følger eget opplegg. 

 

Prisliste 

Innslagsprisene følger prisvekst og økningen på løpende husleiekontrakter følger 

bestemmelsene i husleieloven. 

 

Strategiplan – rullering  

Tana kommunale eiendomsselskap er et kommunalt foretak (KF), og dermed en del av Tana 

kommune. Selskapet rapporterer direkte til kommunestyret, og består av et styre og en daglig 

leder. Som kommunalt foretak gjelder kommunelovens bestemmelser om kommunalt foretak.  

 

Denne strategiplan har til hensikt å si noe om hvor selskapet vil ut fra en nå situasjon og noen 

år fremover. Hva som er viktige fokusområder, og hvilke overordende mål som skal være 

retningsgivende og styrende fremover. Strategiplanen er ment å være et handlingsorientert 

dokument, og for å få til dette er det avgjørende at den henger sammen med andre planer i 

kommunen.   
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Visjon 

”Markedsorientert og kostnadseffektiv forvaltning av kommunale eiendommer”. 

Formål 

I vedtektene heter det at Tana kommunale eiendomsselskap KF skal føre opp og forvalte 

kommunale eiendommer.  

 

Utgangspunktet for opprettelse av eiendomsselskapet var formidling av kommunale boliger. 

Dette dreier seg om omsorgsboliger, trygdeboliger, psykiatriboliger, boliger for psykisk 

utviklingshemmede, ungdomsboliger og andre kommunale boliger. 

 

I årene fremover er hovedbeskjeftigelsen fortsatt boligforvaltning, men andre områder innen 

eiendomsforvaltning er også aktuell. Strategiplanen vil derfor i sin helhet ha boligforvalting 

som utgangspunkt. 

 

Foretaket skal ivareta eieransvaret for alle kommunale boliger, og sikre at kommunen på lang 

sikt har en portefølje av hensiktsmessige boliger i henhold til vedtatte kommunale planer.  

 

Målet er å tilby trygge boliger som har en normal bostandard, tilfredsstiller markedets behov, 

og har et riktig prisnivå. 

 

• en kostnadseffektiv eiendomsforvalting uten økonomisk erverv som formål 

• nødvendig vedlikehold for å ivareta realverdien av eiendom 

• samarbeid med involverte parter 

• kjøp, salg og oppføring av boliger  

Organisering 

Det meste av driftsoppgavene utføres av Tana kommune, i tillegg ivaretas driftsoppgaver av 

eksterne leverandører. Ved kjøp av eksterne tjenester forholder selskapet seg til lov om 

offentlige anskaffelser. Kjøp av tjenester reguleres av inngåtte avtaler. Samarbeidsavtale 

mellom eiendomsselskapet og Tana kommune regulerer de ulike driftsoppgavene. 

 

Eiendomsselskapet legger vekt på å ha rett kompetanse i forhold til de oppgaver som skal 

utføres. 

Markedet 

Tana kommunale eiendomsselskap leier ut til Tana kommune og til privatpersoner. 

Eiendomsselskapet vil i samarbeid med Tana kommune, og i henhold til vedtatte planer tilby 

nødvendige boliger.  

Boliger 

Eiendomsselskapet forholder seg til vedtatte planer ift antall boliger som det i årene fremover 

er behov for. Kommunens boligplan vil være førende for nybygg, kjøp og salg av boliger, 

dette avgjøres av styret og finansiering skjer iht punkt 6 i vedtektene.  
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Økonomi 

Selskapet har ikke økonomisk erverv til formål. I dette ligger at husleieinntekter skal dekke de 

faktiske utgifter og fremtidig vedlikehold på totalnivå. Vedtatt budsjett og økonomiplan er 

retningsgivende.  

 

For å opprettholde verdien av boligmassen og for å sikre økonomistyring, vil følgende 

punkter være sentrale: 

• Vedlikehold ved behov for opprettholdelse av standard iht PPV. 

• Husleie som samsvarer med markedspris i forhold til standard og beliggenhet. Med 

dette menes at prisnivået ikke skal være markedsledende, men heller ikke vesentlig 

lavere enn sammenlignbare boliger i området. Disse prinsippene vil være førende når 

eiendomsselskapet fastsetter husleie.  

• Det er viktig for eiendomsselskapet at boligene har en normal bruk og slitasje, og det 

vil derfor bli foretatt oppfølging av bruk av boliger. 

• Profesjonell håndtering av husleieavtaler og andre avtaler. 

Utfordringer fremover 

Utfordringer vil alltid ha rot i vedtatte politiske styringsdokumenter. Kort sammenfattet vil 

TKE KF anser foretaket at den står over følgende utfordringer, med tilhørende valg og 

tilrettelegging: 

 
utfordring valg tilrettelegging 

Behov for flere boenheter (gjelder 

for ”alle”)  

Bygge flere boliger 

 

 

Bygge små boenheter i rekkehus 

(enhet under 50m2) 

Sikre fast kommunal kompetanse 

gjennom egne ansatte 

 

Grundig planlegging av boliger 

med flere soverom og mindre åpne 

rom (f.eks stue) 

Voksende lånemasse Øk limit iht vedtektenes § 6 (øke 

handlingsrommet) 

 

Ekstraordinære låneavdrag 

Revidering av foretakets vedtekter 

(kst-sak) 

 

Nedbetale på lån med overskudd 

Kostnadseffektiv FDV Få ned gjennomsnittsalderen ved å 

selge eldre boliger over 40 år (og 

ultimo 30-årene) 

 

Økonomisk buffring av 

vedlikeholdsbehov 

 

 

Renovering av x boenheter årlig 

 

Bruk av UngJobb 

Salgsinntekter benyttes som 

egenkapital til neste 

nybyggeprosjekt 

 

Øke avsetningene til 

vedlikeholdsfond (overføring av 

overskudd til fond) 

 

Øke avsetningene til 

vedlikeholdsfond 

 

Utvendig vedlikehold legges til 

sommeren 

Øke husleieinntektene Ny fastsetting av utleie m2 Få kompetanse til utførelse uten 

særlig kostnad 

Behovet for markedsføring Avvente dette noe Styredrøftinger 
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Boligplan 2010-2013 – rullering  

Rullering av Boligplan 2010-2013 skal gjennomføres i løpet av 2013. Hovedmål fra Boligplan 

ligger som førende for TKE KF. 

 

Retningslinjer og ordensregler for utleie  

Det er per tiden ikke behov for revidering av dagens retningslinjer for utleie. 

 

 

SAKSUTREDNING OG VEDTAK 
 

Vedlegg 
Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 TKE KF 

 

Forslag til vedtak 
Forslaget til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 innebærer følgende for Tana 

kommunale eiendomsselskap KF: 

 

1. Vedlagte økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 vedtas. 

 

Saksopplysninger 
Det henvises til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 

fylkeskommunale foretak kapittel 2 (krav om budsjett og økonomiplan). 

 

Vurderinger 
Det henvises til vedlagte økonomiplan og budsjett 2012 for nærmere vurderinger. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2011/1968-4

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 126/2011 01.12.2011
Kommunestyret 125/2011 15.12.2011

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Vedlegg:
Rådmannens forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 av 23.11.2011.
Innspill til budsjett fra HOU, havneutvalget og eldrerådet
Vedlegg til nedlasting fra kommunens hjemmeside

- Tiltaksrapport drift - valgte tiltak
- Tiltaksrapport investeringer - valgte tiltak
- Tiltaksrapport drift – ikke valgte tiltak
- Tiltaksrapport investeringer – ikke valgte tiltak
- Gebyrregulativet
- Konsekvensjustert budsjett – detaljer med kommentarer (OBS! 315 sider)

Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011

Behandling
Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet:

- Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11)
- Avtale om erverv av grunn til idrettsformål (utdelt i møtet)
- Melding om vedtak sak 30/11”budsjett for kontroll og tilsyn” fra møte kontrollutvalget 

30.11.11 (utdelt i møtet)

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

Tana kommunes årsbudsjett for 2012 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et
mindreforbruk på 2 019 945,-.  Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 58 441 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
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investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 46 276 920,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:
 Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
 Vannavgift (både fast og forbruksdel): + 4,8 % (økning)
 Installering av vannmåler faktiske utgifter
 Avløp: Abonnementsavgift      0 % (ingen endring)
 Avløp: Forbruksavgift:                              kr 14,40 ekskl. mva (en reduksjon )
 Slamavgift:     - 25 %  (reduksjon)
 Feieavgift: - 25 % (reduksjon)
 Andre gebyrer: Økes med     4 %      (økning)
 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger.

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 578.193,- fra 1. jan 2012. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 750.900.

5. Eiendomsskatt.
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av 

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

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

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

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

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

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

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

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.

7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer.

Det samlede forslaget er som følger:
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Poster Budsjett 2012
Kontrollutvalgets utgifter              60 280
Sekretariat Betaling til IS            102 318
Revisjonen Betaling til IKS            484 148
Totalt Kontrollutvalgets ramme            646 746

Økonomiplanvedtak:

Tana kommunes økonomiplan for 2012-15 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2012: mindreforbruk kr. 2 019 945,-
2013: mindreforbruk kr.    721 421,-
2014: mindreforbruk kr. 2 927 717,-
2015: mindreforbruk kr. 2 794 665,-

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen, SV 
v/Laura Kjølås og AP v/Randi Lille:

Det settes av kr 50.000,- til ungdomsrådets disposisjon for 2012. Beløpet dekke inn over fond 
avsatt til ungdomsrådet.

Det settes av kr 50.000,- til hvert av hovedutvalgene til hovedutvalgenes disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- til ordførers disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- som kommunens andel til kjøp av ultralydapparat.

Sum kr 450.000,- dekkes inn ved å redusere post 256 disposisjonsfond tilsvarende.

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 

Felles tilleggsforslag fra Fe/Ol, SV og SP: Enstemmig vedtatt.  

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 innstilling som helhet: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommunes årsbudsjett for 2012 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et
mindreforbruk på 2 019 945,-.  Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 58 441 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 46 276 920,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.
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2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:
 Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
 Vannavgift (både fast og forbruksdel): + 4,8 % (økning)
 Installering av vannmåler faktiske utgifter
 Avløp: Abonnementsavgift      0 % (ingen endring)
 Avløp: Forbruksavgift:                              kr 14,40 ekskl. mva (en reduksjon )
 Slamavgift:     - 25 %  (reduksjon)
 Feieavgift: - 25 % (reduksjon)
 Andre gebyrer: Økes med     4 %      (økning)
 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger.

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 578.193,- fra 1. jan 2012. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 750.900.

5. Eiendomsskatt.
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av 

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

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

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

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

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

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

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

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.

7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer.

Det samlede forslaget er som følger:

Poster Budsjett 2012
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Kontrollutvalgets utgifter              60 280
Sekretariat Betaling til IS            102 318
Revisjonen Betaling til IKS            484 148
Totalt Kontrollutvalgets ramme            646 746

Det settes av kr 50.000,- til ungdomsrådets disposisjon for 2012. Beløpet dekke inn over fond 
avsatt til ungdomsrådet.

Det settes av kr 50.000,- til hvert av hovedutvalgene til hovedutvalgenes disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- til ordførers disposisjon.

Det settes av kr 150.000,- som kommunens andel til kjøp av ultralydapparat.

Sum kr 450.000,- dekkes inn ved å redusere post 256 disposisjonsfond tilsvarende.

Økonomiplanvedtak:

Tana kommunes økonomiplan for 2012-15 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2012: mindreforbruk kr. 2 019 945,-
2013: mindreforbruk kr.    721 421,-
2014: mindreforbruk kr. 2 927 717,-
2015: mindreforbruk kr. 2 794 665,-

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommunes årsbudsjett for 2012 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et
mindreforbruk på 2 019 945,-.  Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 58 441 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 
nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 46 276 920,-. Lånenes 
avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:
 Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
 Vannavgift (både fast og forbruksdel): + 4,8 % (økning)
 Installering av vannmåler faktiske utgifter
 Avløp: Abonnementsavgift      0 % (ingen endring)
 Avløp: Forbruksavgift:                              kr 14,40 ekskl. mva (en reduksjon )
 Slamavgift:     - 25 %  (reduksjon)
 Feieavgift: - 25 % (reduksjon)
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 Andre gebyrer: Økes med     4 %      (økning)
 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger.

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 578.193,- fra 1. jan 2012. Dette utgjør 77 % av 
stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 750.900.

5.  Eiendomsskatt.
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av 

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

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

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

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

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

5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi 
for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever 
fritaket.
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:
 Barnehager og skolebygninger
 Museer og kunstgalleri
 Idrettsbygninger og helsestudio
 Kulturhus
 Bygning for religiøse aktiviteter
 Helsebygninger
 Fengsels og beredskapsbygning
 Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.

7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer.

Det samlede forslaget er som følger:

Poster Budsjett 2012
Kontrollutvalgets utgifter              60 280
Sekretariat Betaling til IS            102 318
Revisjonen Betaling til IKS            484 148
Totalt Kontrollutvalgets ramme            646 746
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Økonomiplanvedtak:

Tana kommunes økonomiplan for 2012-15 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2012: mindreforbruk kr. 2 019 945,-
2013: mindreforbruk kr.    721 421,-
2014: mindreforbruk kr. 2 927 717,-
2015: mindreforbruk kr. 2 794 665,-

Saksopplysninger
Budsjettdokumentet viser til et salderingsbehov for 2012 på ca. 10 millioner kroner inkludert
reserver og mindreforbruk. I økonomiplanperioden øker salderingsbehovet med ytterligere 1
million mot 2015.

Administrasjonen har utarbeidet forslag til tiltak og investeringer. Tiltakene fremgår av
budsjettdokumentet. Beskrivelse av tiltakene fremgår i vedlagte tiltaksrapporter. Rapporten i
stående format gjelder driftstiltak. Tiltaksrapporten i liggende format gjelder investeringstiltak.
Årlig vedtak for eiendomsskatt er innbakt i budsjettvedtaket. I eiendomsskatteloven § 7 er det en
opplisting av eiendommer som kommunestyret helt eller delvis kan frita fra eiendomsskatt;

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida

bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven §10, kan få fullmakt
til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.”

Kommunestyrets vedtak om fritak i eiendomsskatten i sak 33/2008 er innarbeidet i forslag til
vedtak.

Kontroll og tilsynsordning
Kommunal – og regionaldepartementet har gjennom en egen arbeidsgruppe jobbet med tiltak for 
å styrke kommunenes egenkontroll. Det er lagt frem en rapport etter denne gjennomgangen som 
inneholdt 85 anbefalinger  “tilrådningar for styrkt eigenkontroll i kommunane”. Det kan i denne 
forbindelse være naturlig å trekke frem anbefalingene 73 og 76, hvor det heter:

Tilrådning 73: Kommunestyra må setje av tilstekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, 
mellom anna rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Tilrådning 76: Kommunestyra må forstå og ta ansvar for å leggje til rette for ein velfungerande 
eigenkontroll. Dette handler og om tilstrekkelige løyvingar.

Som følge av fremtidig utgiftsvekst, som for en stor del skyldes investeringstakten, er det en stor 
utfordring å tilpasse det fremtidige kostnadsnivået. Dette fremgår tydelig av tabellen på side 6,
der salderingsbehovet fra konsekvensjustert budsjett øker opp mot 11 millioner i 2014.

Redaksjonelt er de sentrale oppstillingene i budsjettdokumentet i kapittel tre for driftsbudsjettet
og i kapittel fire for investeringsbudsjettet. Forskrift om årsbudsjett og økonomiplan stiller krav
til standardoppstillinger over budsjettet. Disse fremkommer i kapittel fem.
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1 Rammebetingelsene 

1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.) 

Fra og med 2012 utvides kommunenes ansvar i og med at samhandlingsreformen trer i kraft. 
Samtidig øker antallet av de yngste eldre kraftig, og veksten i antallet eldre vil fortsette i 
årene framover. I sum betyr dette at kravene til kommunene som velferdsleverandør øker.  

Økte ressurser er ikke nok. Kommunene må bidra gjennom å finne effektive og 
gjennomtenkte løsninger lokalt. Kommunene må planlegge for framtidige endringer. Nye 
oppgaver, den teknologiske utviklingen og samfunnsutviklingen generelt med større grad av 
spesialisering og økte kvalitetskrav krever økt fokus på kompetanseoppbygging og 
arbeidsgiverrollen i kommunal sektor.  

1.1.1 Samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen iverksettes fra 1. januar 2012. Gjennom reformen vil regjeringen 
sikre en helse- og omsorgstjeneste som møter de framtidige demografiske utfordringene, 
endringer i sykdomsbildene og pasientens behov for koordinerte tjenester.  

Fra og med 2012 innføres kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og 
kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. Kommunal medfinansiering 
betyr at kommunene får et økonomisk medansvar for medisinsk behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Når det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter i 
spesialisthelsetjenesten overføres til kommunene, får kommunene også en direkte 
betalingsplikt for pasienter som er utskrivningsklare, men som fortsatt får et tilbud i 
spesialisthelsetjenesten. Kommunene får slik et insentiv til å etablere et tilbud til denne 
pasientgruppen.  

Begge endringene finansieres ved å overføre deler av statstilskuddene til de regionale 
helseforetakene til kommunene gjennom rammetilskuddet. I kapittel 10 legges det fram et 
forslag til en ny kostnadsnøkkel for kommunal medfinansiering og utskrivningsklare 
pasienter.  

I Prop. 91 L (2010–2011) er det foreslått en plikt for kommunene til å etablere øyeblikkelig 
hjelp-døgntilbud. Det legges opp til en gradvis oppbygging av tilbudet i landets kommuner 
fram til 2016. Driftskostnadene ved tilbudet finansieres ved at midler gradvis overføres fra 
de regionale helseforetakene til kommunene i perioden 2012 til 2015. 50 pst. av midlene 
overføres fra bevilgningene til de regionale helseforetakene til kommunene gjennom 
øremerkede tilskudd basert på søknader, og 50 pst. tilføres konkrete prosjekter gjennom 
direkte bidrag fra de regionale helseforetakene til kommunene. Kommunene vil kunne søke 
om investeringstilskudd gjennom investeringsordningen for sykehjem og omsorgsboliger. 
Regjeringen vil også innføre en plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og 
helseforetak og en egen tvisteløsningsordning, for eventuelle uenigheter mellom partene. 

1.1.2 Statlige styringssignaler - Oppgavefordeling og regelverk  

Dette gjelder endringer i oppgavefordelinger som har konsekvenser for kommunene, bla: 

- Styrking av opplæring på ungdomstrinnet. Innføring av valgfag for 8. trinn høsten 2012. 
- Spesialpedagogisk støttesystem barnehage og grunnopplæring 
- Krav om kommunal planstrategi i løpet av 2012 
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- Deling av geodata – infrastruktur for geodatatjenester 
- Bortfall av ansvar for felles innkreving av inntekts- og formuesskatt 
- Videreføring av øremerking av midler til styrking av barnevern. 
- Omsorgsplan 2015 omfatter en rekke tiltak:  

– 12 000 nye årsverk i perioden 2008–2015  
– Tilsagnsramme til 12 000 heldøgns omsorgsplasser  
– Kompetanseløftet 2015  
– Demensplan 2015  

1.1.3  Statens økonomiske opplegg for kommunesektoren i 2012  

Kommunene i Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 
prosent. Tana får en nominell vekst på 2,4 % fra 2011 til 2012 basert på anslag på regnskap 
for 2011. Prisveksten i kommunesektoren forventes å bli 3,3 %. Det vil gi en reell nedgang i 
frie inntekter på 0,9 % for kommunen i forhold til 2011. 

1.1.4 Finansielle nøkkeltall 

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av 
driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket 
fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til 
senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene 
for kommunesektoren samlet.  

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån 
(videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som 
gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. 
Kommunene i Finnmark hadde i gjennomsnitt 57 000 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 
2010. Landsgjennomsnittet var 32 500 kroner per innbygger. 

      Vekst fra anslag på 
regnskap 2011-2012 

Kommune Netto 
driftsresultat i 
% av drifts-
inntektene 

2010 

Netto 
lånegjeld 

2010 
(kr per 

innbygger) 

Langsiktig 
gjeld i prosent 

av brutto 
driftsinntekter 
(inkl. pensjon) 

Utgiftskorr. 
frie innekter 
2010 (i % 

av landsgj). 

Frie 
inntekter 

per 
innbygger 

Nominelle 
kroner 

(i 1000 kr) 

Prosent 

Tana 1,0 63 000 190 131 54 000 4 238 2,4 
Gruppe 03 3,2 55 000 190  45 000   
Finnmark 0,6 57 000 207 125 45 000  4,0 
Landet 3,2 32 500 182 100 35 000  4,2 

Tana kommune har betydelig lavere netto driftsresultat i forhold til tilsvarende kommuner 
(kommunegruppe 03), landsgjennomsnittet og i forhold til anbefalinger fra teknisk 
beregningsutvalg (TBU). Et såpass lavt driftsresultat innebærer at kommunen har lite å 
avsette til fremtidig bruk, til reserver eller til egenfinansieringen av investeringer. 

Den langsiktige gjelden inkludert pensjon er nesten dobbelt så stor som driftsinntektene. Det 
er ikke spesielt høyt i forhold til andre kommuner1. Tana kommune har pensjonsgjelden 
avsatt på bok. Trekker en bort pensjonsavsetningene og ser netto langsiktig gjeld i forhold til 
driftsinntektene så utgjør netto langsiktig gjeld 81 % av driftsinntektene. Lånegjelden pr. 
innbyggere er dog betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner (gruppe 03). 

                                                      
1
 Hellas har en anslått offentlig gjeld på ca 162 % av brutto nasjonal produkt (kilde: wikipedia). Mens norske 

kommuner nyter stor tillit i finansmarkedet, må Hellas betale skyhøye renter på sine nye lån 
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Med ”frie inntekter” menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger 
enn gjeldende lover og forskrifter. Rammetilskudd og skatt på inntekt, formue og eiendom 
defineres som frie inntekter. Kommunen har frie inntekter som ligger 31 % over 
landsgjennomsnittet. Frie inntekter utgjør kr 54 000 per innbygger. I forhold til en kommune 
med samme innbyggertall i gruppe 03 får Tana kommune samlet sett ca. 26 millioner mer i 
frie inntekter. Et ”stramt” kommunebudsjett skyldes derfor ikke for små inntekter 
sammenlignet med andre kommuner. 

Kommunen har høy andel frie inntekter og liten driftsresultat i forhold til sammenlignbare 
kommuner i gruppe 03. De høye inntektene har ikke medført avsetninger til fremtidig bruk, 
reserver eller egenfinansiering av investeringer, men medført et høyt forbruk i driften og høy 
andel til betaling av renter på lån. 

1.2 Lokale budsjettforutsetninger 

Følgende er lagt til grunn i budsjetteringsarbeidet: 

 Budsjettet for neste år tar utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå, alle vedtatte tiltak og 
regulert lønnsnivå for i år (konsekvensjustert budsjett). 

 Anslag for frie inntekter er hentet fra KS sin beregningsmodell (Børre Stolp).  
 Kostnadsvekst på 3,5 %.  
 Salgsinntekter og gebyrer budsjettert med økning på 4 % med unntak av vann, avløp, 

renovasjon, byggesaker eller andre som reguleres av egne lover eller gebyrregulativ.  

 Prosjektinntekter budsjetteres etter tilsagn eller anslag. 

 En reserve på 3,9 millioner til lønnsøkninger i 2012. 

 Refusjon sykepenger er budsjettert på den enkeltes ansvarsområde dersom det er 
forutsigbart.   

 Lånerente: 2012: 3,5 % 

1.3 Dokumenter i budsjettet 

I tillegg til dette dokumentet er følgende informasjon utarbeidet: 
 

Hva Hvor finnes dokumentet 
Konsekvensjustert budsjett kap 2 i dette dokumentet 
Detaljert konsekvensjustert med kommentarer kommunens hjemmeside 
Obligatoriske oversikter (drift, investering) Kap 5 i dette dokumentet 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett kap 3 i dette dokumentet 
Tiltak i driftsbudsjettet – detaljert kommunens hjemmeside 
Rådmannens forslag til investeringer kap 4 i dette dokumentet 
Tiltak i investeringsbudsjettet – detaljert kommunens hjemmeside 
Gebyrregulativet kommunens hjemmeside 
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2 Budsjettkommentarer – driftsbudsjettet 

2.1 Salderingsbehovet for 2012 og i økonomiplanperioden 2012-2015 

Det er ønskelig å beregne et mindreforbruk (”overskudd”) på 2-3 mill for å ha reserver til 
uventede hendelser og situasjoner i løpet av året. Virksomhetenes budsjetter er gjennom 
flere år beregnet med små marginer. Dette innebærer at det er sannsynlig at noen av 
virksomhetene vil møte utfordringer som ikke kan løses innenfor de vedtatte rammene. 

Salderingsbehovet fremkommer slik: 

 2012 2013 2014 2015 

Konsekvensjustert budsjett 7,9 mill 8,1 mill 9,0 mill 9,0 mill 

Mindreforbruk (overskudd)/reserve 2,0  mill 2,0  mill 2,0  mill 2  mill 

Salderingsbehov  9,9 mill 10,1 mill 11,0 mill 11,0 mill 

I økonomiplanperioden blir underskuddet i konsekvensjustert2 budsjett større. Dette skyldes 
delvis mindre bruk av momskompensasjon i drift, høyt driftsnivå og konsekvenser av 
tidligere investeringer med økte rente/avdrag og driftskostnader. Salderingsbehovet øker 
opp mot 9 mill i 2014 og 2015 utenom reserver til uforutsette hendelser.  

Ved å gå inn for minimumsbetaling på låneavdrag fra 2013 vil dette frigjøre ca 5 millioner 
kroner. Det vil dekke omtrent halvparten av salderingsbehovet. Maksimal eiendomsskatt vil 
gi merinntekter på ca 7 millioner kroner og sammen med maksimal tilbakebetalingstid på lån 
vil det være nok til å saldere konsekvensjustert budsjett mot 2015. Dersom det ikke er 
ønskelig å øke eiendomsskatten tilstrekkelig, vil det være nødvendig å gjøre betydelige kutt i 
driften.  

Der kommunen kan oppnå størst utgiftsreduksjon er gjennom hvordan tjenestene 
organiseres og utføres, dvs. strukturen på tjenestene som leveres. Det kan også oppnås 
utgiftsreduksjon ved å redusere og eller kutte bort tjenester som leveres (hva som ytes), eks. 
ungdomsklubb, kinodrift, festivalstøtte, gatelys mm. Men denne typen reduksjoner er langt 
fra nok til å saldere budsjettet og kan ikke gjøres for lovpålagte tjenester. 

På sikt vil bla. befolkningsendringer øke behovet til å foreta strukturendringer i tjenestene. 
Strukturendringer i drift reduserer ikke kommunenes tjenester til befolkningen slik som kutt 
eller bortfall av tjenester gjør. Rådmannen har lagt til grunn i budsjettforslaget at det bygges 
nye omsorgsboliger, at eiendomsskatten reduseres, at det bygges en enkel kunstgressbane 
med mer, i tråd med den politiske samarbeidserklæringen. Alt i alt er salderingsbehovet så 
stort at det vanskelig kan løses uten å gjøre strukturelle endringer i tjenestene. Av større 
strukturendringer foreslås det felles ungdomstrinn og nedlegging av Austertana eldresenter 
og Polmak alders- og sykehjem fra 2014.  

  

                                                      
2
 Konsekvensjustert budsjett er fremskriving av dagens drift inkludert politiske vedtatte tiltak. 
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2.1.1 Konsekvensjustert budsjett per virksomhet 

 

 
R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 

Utgifter 290 912 013 250 015 064 269 486 219 268 327 836 268 175 336 268 175 336 

Inntekter -290 911 987 -250 924 087 -261 549 978 -260 260 978 -259 129 978 -259 129 978 

Nto hele kommunen 26 -909 023 7 936 241 8 066 858 9 045 358 9 045 358 

       Utgifter 4 020 166 3 886 391 3 679 576 3 679 576 3 679 576 3 679 576 

Inntekter -63 929 0 0 0 0 0 

Nto Politisk virksomhet  3 956 237 3 886 391 3 679 576 3 679 576 3 679 576 3 679 576 

       Utgifter 3 472 507 3 274 300 3 326 100 3 273 600 3 221 100 3 221 100 

Inntekter -1 342 0 0 0 0 0 

Nto Trossamfunn  3 471 165 3 274 300 3 326 100 3 273 600 3 221 100 3 221 100 

       Utgifter 29 979 992 24 252 016 26 362 464 26 362 464 26 362 464 26 362 464 

Inntekter -8 124 937 -2 836 169 -2 842 479 -2 842 479 -2 842 479 -2 842 479 

Nto Adm. og ledelse  21 855 055 21 415 847 23 519 985 23 519 985 23 519 985 23 519 985 

       Utgifter 19 645 489 14 370 075 15 331 847 15 331 847 15 331 847 15 331 847 

Inntekter -7 317 573 -2 484 890 -2 477 200 -2 477 200 -2 477 200 -2 477 200 

Nto Info. og Service  12 327 916 11 885 185 12 854 647 12 854 647 12 854 647 12 854 647 

       Utgifter 1 780 489 1 698 366 1 750 662 1 750 662 1 750 662 1 750 662 

Inntekter -43 317 0 0 0 0 0 

Nto Adm ledelse  1 737 172 1 698 366 1 750 662 1 750 662 1 750 662 1 750 662 

       Utgifter 4 702 905 4 383 202 5 041 623 5 041 623 5 041 623 5 041 623 

Inntekter -537 966 -351 279 -365 279 -365 279 -365 279 -365 279 

Nto Okonomi  4 164 939 4 031 923 4 676 344 4 676 344 4 676 344 4 676 344 

       Utgifter 3 851 109 3 800 373 4 238 332 4 238 332 4 238 332 4 238 332 

Inntekter -226 081 0 0 0 0 0 

Nto Personal  3 625 028 3 800 373 4 238 332 4 238 332 4 238 332 4 238 332 

       Utgifter 57 035 013 53 778 133 58 670 851 58 670 851 58 670 851 58 670 851 

Inntekter -24 215 282 -10 079 154 -10 589 119 -10 589 119 -10 589 119 -10 589 119 

Nto Undervisning  32 819 731 43 698 979 48 081 732 48 081 732 48 081 732 48 081 732 

       Utgifter 45 774 561 42 382 365 46 008 446 46 008 446 46 008 446 46 008 446 

Inntekter -12 831 043 -7 236 952 -7 883 649 -7 883 649 -7 883 649 -7 883 649 

Nto Grunnskoler  32 943 518 35 145 413 38 124 797 38 124 797 38 124 797 38 124 797 

       Utgifter 556 437 1 403 605 1 467 816 1 467 816 1 467 816 1 467 816 

Inntekter -783 221 -1 361 817 -1 289 470 -1 289 470 -1 289 470 -1 289 470 

Nto Losa og voksenoppl. -226 784 41 788 178 346 178 346 178 346 178 346 

       Utgifter 10 704 015 9 992 163 11 194 589 11 194 589 11 194 589 11 194 589 

Inntekter -10 601 018 -1 480 385 -1 416 000 -1 416 000 -1 416 000 -1 416 000 

Nto Barnehager  102 997 8 511 778 9 778 589 9 778 589 9 778 589 9 778 589 
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       Utgifter 99 555 004 92 694 016 106 450 648 106 450 648 106 450 648 106 450 648 

Inntekter -25 351 646 -15 891 335 -24 435 165 -24 435 165 -24 435 165 -24 435 165 

Nto Helse-, plo 74 203 358 76 802 681 82 015 483 82 015 483 82 015 483 82 015 483 

       Utgifter 15 228 925 13 728 647 16 342 767 16 342 767 16 342 767 16 342 767 

Inntekter -5 700 927 -4 427 855 -5 787 000 -5 787 000 -5 787 000 -5 787 000 

Nto Helsetjenester  9 527 998 9 300 792 10 555 767 10 555 767 10 555 767 10 555 767 

       Utgifter 50 660 127 48 476 891 53 035 696 53 035 696 53 035 696 53 035 696 

Inntekter -11 260 568 -8 601 500 -9 078 185 -9 078 185 -9 078 185 -9 078 185 

Nto Pleie og omsorg. 39 399 559 39 875 391 43 957 511 43 957 511 43 957 511 43 957 511 

       Utgifter 16 949 226 14 571 608 15 915 766 15 915 766 15 915 766 15 915 766 

Inntekter -2 299 849 -336 230 -336 230 -336 230 -336 230 -336 230 

Nto Hjelpetjenester  14 649 377 14 235 378 15 579 536 15 579 536 15 579 536 15 579 536 

       Utgifter 16 716 726 15 916 870 21 156 419 21 156 419 21 156 419 21 156 419 

Inntekter -6 090 302 -2 525 750 -9 233 750 -9 233 750 -9 233 750 -9 233 750 

Nto Botjenesten  10 626 424 13 391 120 11 922 669 11 922 669 11 922 669 11 922 669 

       Utgifter 16 982 181 17 748 475 16 373 562 15 577 679 15 577 679 15 577 679 

Inntekter -8 009 272 -8 266 332 -6 794 832 -6 169 832 -6 169 832 -6 169 832 

Nto Utviklingsavd. 8 972 909 9 482 143 9 578 730 9 407 847 9 407 847 9 407 847 

       Utgifter 39 100 270 34 278 863 36 151 209 36 326 209 36 326 209 36 326 209 

Inntekter -20 878 235 -17 955 068 -17 959 660 -18 295 660 -18 295 660 -18 295 660 

Nto Bygg- og anlegg. 18 222 035 16 323 795 18 191 549 18 030 549 18 030 549 18 030 549 

       Utgifter 19 458 125 17 828 228 18 926 684 19 101 684 19 101 684 19 101 684 

Inntekter -4 640 434 -3 014 660 -3 774 610 -4 110 610 -4 110 610 -4 110 610 

Nto Bygningsdrift  14 817 691 14 813 568 15 152 074 14 991 074 14 991 074 14 991 074 

       Utgifter 19 642 145 16 450 635 17 224 525 17 224 525 17 224 525 17 224 525 

Inntekter -16 237 801 -14 940 408 -14 185 050 -14 185 050 -14 185 050 -14 185 050 

Nto Anleggsdrift  3 404 344 1 510 227 3 039 475 3 039 475 3 039 475 3 039 475 

       Utgifter 40 766 880 20 102 870 18 471 809 17 986 809 17 886 809 17 886 809 

Inntekter -204 267 344 -195 896 029 -198 928 723 -197 928 723 -196 797 723 -196 797 723 

Nto Rammetilsk. finans  -163 500 464 -175 793 159 -180 456 914 -179 941 914 -178 910 914 -178 910 914 
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2.2 Politiske utvalg og godtgjørelser 

Posten ”Til FSK disposisjon” er budsjettert under ansvar 9050. 

Det er lagt inn økninger i forbindelse med utvidelse av utvalg og flere medlemmer i 
kommunestyret under ansvar 1000. Det er lagt inn 100 000 til politikeropplæring. 
Konsulenthonorar-posten er redusert fra 210 000 til 10 000, og overføring til staten er 
redusert fra 360 000 til 0, siden sak om dispensasjonspraksisen ble henlagt. 

Utgifter til kontrollutvalg og revisjon er budsjettert etter anvisning fra kontrollututvalgets 
sekretariat under ansvar 1020 med til sammen 646 746. 

Viktige avtaler/utgifter (årlige beløp): 
* Kontingent KS:    166 000 
* Direkteoverførte møter:   10 000 

 
Utgiftene til politisk virksomhet er basert på tabellen nedenfor. 

Kostnader til politiske møter 

Faste godgjørelser Budsjettet

Ordfører 595 000      

Varaordfører 119 000      

Faste godtgj art 108000 714 000      714 000         

Kostnader andre faste pol godtgj

FSK-medlemmer 119 000      

Ledere hovedutvalg 11 900        

Nestledere hovedutvalg 3 570           

Ledere andre utvalg 42 245        

Faste godtgj. Art 108001 176 715      176 715         

Møtegodtgjørelser Sats Ant godtgj Ant møter SUM

KST 700 22 6 92 400                

FSK 600 5 9 27 000                

OKU, HOU, MLU 600 6 24 86 400                

Andre utvalg 500 3 19 28 500                

Sum godtgj. Møter  art 108002 234 300              234 300         

Kostnader tapt arb.fortj. Sats Ant godtgj Ant møter SUM

KST 1 200           17 6 122 400              

FSK 1 200           5 9 54 000                

OKU, HOU, MLU 1 200           5 24 144 000              

Andre utvalg 1 200           3 19 68 400                

Sum Tapt arb. Fortj. Art 108003 388 800              388 800         

Kost & reise Sats Ant godtgj Ant møter

KST 290              19                   6 33 060                

FSK 290              5                     9 13 050                

OKU, HOU, MLU 290              5                     24 34 800                

Andre utvalg 290              3                     19 16 530                

Sum kost og transport : art 116010 97 440                97 440           

1 611 255     
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2.2.1 1030 – Valg og partistøtte 

Det er ikke utgifter til valg i 2012-budsjettet. Det er utarbeidet tiltak for investeringer til 
politiker-pc. Til sammen er det satt av 97 000 i ansvar 1030. 

2.3 Trossamfunn 

Overføringene til fellesrådet er nær dobbelt så høye som gjennomsnittet i Finnmark. Det er 
lagt inn en prisvekst på kun 47 000 i konsekvensjustert budsjett (1,5% av tilskuddene), men 
samtidig er det foreslått en reduksjon i budsjettforslaget.  

Fra fellesrådet har vi fått følgende kortversjon av budsjettbehovet for 2012: 

”Polmak og Tana kirkelig fellesråd ønsker at dagens driftsnivå videreføres i 2012. Det 
søkes om økning i rammebevilgningen på kr 405.000, fordelt slik:  

1. Lønns- og prisvekst 4,5 %    kr 208.000 
2. Samiske språktiltak    kr   80.000 
3. Barne- og ungdomsaktiviteter   kr   75.000 
4. Økt utgift refusjon diakonimedarbeider *) kr   42.000 

Samla behov for økning i rammeoverføring  kr 405.000 
*) Merknad til pkt 4. Nesseby fellesråd er arbeidsgiver. Prosjektperioden utløper i august 2012, det 
foreslås videreføring av prosjektet. Fellesrådene må gjennomføre forhandlinger med Nesseby og Tana 
kommune. 

I Polmak og Tana sokn ble det i 2010 forrettet 73 gudstjenester på søn-/helligdager. 
Gjennomsnittlig kirkesøkning var 52 personer. I tillegg ble det avholdt 35 gudstjenester 
utenom søn- og helligdager, ukentlige andakter på 3 institusjoner og i omsorgsboligene, 
forrettet dåp, vielser, konfirmantundervisning, konfirmasjon og søndagsskole. Samlet ble 
det forrettet 29 begravelser. Kirkegårdsbefaring er gjennomført av prosti Indre Finnmark 
i august 2011, se egen rapport.   

Etter at menighetshuset ved Tana bru ble tatt i bruk i oktober 2008 har Polmak og Tana 
sokn fått et sentralt samlingssted for kirkelige- og andre aktiviteter. Gradvis har 
menigheten utviklet seg til å bli en viktig bidragsyter og støttespiller innen det 
forebyggende arbeid blant barn, ungdom og eldre, rus/psykiatri. Det er etablert nye 
tiltak som babysang, høstfest for 6-åringer, tårnagenthelg, bibelhistorie-maleprosjekt, 
Onsdagsklubb, juleverksted, juletretenning og juleaftensfeiring for ensomme. Barne- og 
ungdomsprosjekt er etablert med sikte på ombygging av kjellerlokalene på 
menighetshuset til barne- og ungdomslokaler. Kirkemusikalske tiltak er musikkmatinè, 
musikkgudstjenester og konserter. Samiske språktiltak er viktig satsingsområde for 
menighetsrådet/fellesrådet.” 

2.4 Administrasjon og ledelse 

”Administrasjon og ledelse” omfatter informasjons- og serviceavdelingen, rådmannens stab, 
økonomiavdelingen og personalavdelingen. 

2.4.1 12xx – Informasjons- og serviceavdelingen 

Ansvar 1200 Fellestjenester dekker kostnader for fellesløsninger som saksbehandling, 
kommunale websider, samt kontorekvisita for tjenester lokalisert på rådhuset, miljøbygg og 
Kunnskapens hus. 275 000 er overført fra 1210 IT til 1200 Fellestjenester, for bedre å 
synliggjøre fellesutgiftene. Kostnader i forhold til tjenesteytingsavtalen mellom kirkelig 
fellesråd og Tana kommune dekkes også i vesentlig grad over budsjettkapitlet. 
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Viktige avtaler (årlige kostnader): 
* Custom publish (web-løsningen):  45 600 
* Meltwater nyhetsticker:   45 000  
* Ergo Sakarkiv:    123 000  
* IKAF, Medlemskap og arkivdepot  175 000  

Ansvar 1202 Serviceavdeling har en bemanning på 6 årsverk og har ansvar for intern og 
ekstern informasjon, politisk sekretariat, post og arkiv og sentralbord. Dette budsjett-
området dekker kostnadene til avdelingen. Kapitelet har en liten økning som skyldes økte 
kostnader til kompetanseoppbygging i forbindelse med kvalitetssikringen av våre arkiv. 

Ansvar 1210 IT drift inkluderer felles drift med Nesseby, Øfas, SEG og Digforsk. Tjenesten er 
aktiv i interkommunale samarbeidsløsninger, der vi drifter sosial og barnvernsløsninger for 
Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord. Samarbeidet med Nesseby inkluderer finansieringen 
av de tekniske løsningene og personalkostnadene til en av IT-konsulentene. IT drift har vært 
attraktiv som praksisplass for elever fra LOSA og fra IKT-driftsfag fra videregående. 

Viktige avtaler (årlig kostnad): 
* Lisenskostnader, per pc:  inntil  2 849 (noen pc-er har lavere utgifter) 
* HP san-, blade-, VmWareløsninger: 276 000 
* Backup, sikkerhet med mer:  374 000 
* Internett:     350 000 
* Leasingbil:     43 000 

Ansvar 1230 Samisk språkutvikling. Tidligere har administrasjonen utarbeidet detaljerte 
oversikter over hvordan tospråklighetsmidlene tenkes brukt. Sametinget har endret 
retningslinjene for beregning av tospråklighetsmidler. I skrivende stund er språkplanen 
under rullering. Det vises til denne planen for informasjon om kommunens 
tospråklighetsmidler. 

Ansvar 1240 Studiesenter. Tana studiesenter har et bredt og varierende tilbud som spenner 
seg fra rene fagkurs til høyskolekurs. Blant annet er vi inne i vårt andre år med 
lærerutdanning.  

Viktige avtaler (årlig kostnad): 
* Medlemsavgift studiesenteret:  75 000 
* Studiodrift:     92 000 

Ansvar 1250 Biblioteket har for tiden 1,5 årsverk. Biblioteket har ansvaret for å drive utlån av 
fritids- og aktivitetsutstyr som kommunen fikk tildelt gjennom eksterne midler. 

Ansvar 1260 Landbruksvikar. Tjenesteområdet er bemannet med en 100% stilling, som også 
fungerer som sekretær for disputvalget.  

Ansvar 1270 Tana kino. Ansvaret ble opprettet ifm budsjettregulering høst 2011, da 
tjenesten ble flyttet fra utviklingsavdelingen til informasjons- og serviceavdelingen.  Det er 
satt av en ramme på 150 000 til kinodrifta. Kommunen samarbeider med en lokal 
organisasjon om å avvikle kinoforestillinger. Samarbeidet løper frem til påsken 2012, og 
driftsformen vil da bli vurdert på nytt. 

2.4.2 15xx – Administrativ ledelse 

Ingen vesentlige endringer. 

Side 181



12 
 

2.4.3 16xx – Økonomiavdelingen 

Økonomiavdelingen er fra 2012 i en ordinær driftsmodus etter innføringen av ERV (nytt 
økonomisystem). Høsten 2011 gikk økonomirådgiver (50% øk.avd)/næringsrådgiver (50% 
utv.avd) over i stilling som planlegger. De to halve stillingene økonomirådgiver og 
næringsrådgiver ble samlet i en hel stilling som økonomirådgiver i økonomiavdelingen. 

Bemanninga er slik: Økonomisjef, økonomirådgiver, skatteoppkrever, regnskapsansvarlig, 
regnskap/fakturascanning, fakturering, 1,5 årsverk lønn. 

2.4.4 180x – Personalavdelingen 

Frikjøp for HTV er økt fra 40% til 90%, i tråd retningslinjene for frikjøp. Det ligger tilskudd til 
Tana fysikalske for treningstilbud for ansatte på 60 000 i ansvaret. Annonseutgiftene er økt 
med 100 000 til 140 000 i tråd med forventete utgifter. Ansvaret har satt av midler til 
bedriftshelsetjenesten. 

2.5 Undervisning og barnehage 

I budsjettforslaget er det lagt inn videreføring av dagens drift med de endringer som følger 
av elev- og barnetall samt lovpålagte tilretteleggingstiltak for barn og unge med spesielle 
behov. Tallene for 2011 er hentet fra opprinnelig budsjett 2011. Dette betyr at tiltak som 
kommunestyret har bevilget penger til i løpet av 2011 ikke er kommet med her. Dette 
gjelder for eksempel økning i tilskudd til private barnehager, tiltak for enkeltbarn i 
barnehage, utgifter til barnehagen i Sirma eller spesialundervisning Montessoriskolen. Disse 
tiltakene er imidlertid lagt inn i konekvensjustert budsjett for 2012. 

 2011 2012 Endring 

2000 Ledelse 656 456 688 328 31 872 

2100 Felles skole 1 950 665 2 150 820 55 345 

2110 Austertana oppv.senter 5 898 039 6 255 738 357 699 

2120 Boftsa oppvekstsenter 7 540 054 7 619 986 79 932  

2130 Seida skole 11 902 348 11 766 275 - 136 073 

2140 Deanu sámeskuvla 6 008 768 6 491 108 482 340 

2150 Sirma oppvekstsenter 2 338 083 3 152 542 814 459 

2200 LOSA 16 000 23 525 7 525 

2400 Felles barnehage 656 000 446 000 -210 000 

2430 Åpen barnehage 69 516 0 -69 516 

2440 Private barnehager 3 820 000 5 028 994 1 208 994 

2460 Tana bru bhg 4 204 262 4 303 595 99 333 

2500 Voksenopplæring -42 212 154 821 197 033 

SUM 45 017 979 48 081 732 2 918 943 

 

2.5.1 Ledelse og felleskapitlet for skole 

Disse kapitlene finansierer pedagogisk rådgiver ved rådhuset, fellestiltak skolene, herunder 
kompetanseheving, lisenser og vedlikehold av skolefaglig e dataprogram, ekskursjoner, samt 
driftskostnader Øst-Finnmark kompetansesenter. Fra høsten 2012 er det vedtatt innført 
valgfag for 8.trinn. Det er satt av midler til dette på felleskapitlet til fordeling skolene 
imellom seinere. I tillegg er det her budsjettert kostnader som kommunen er forpliktet til å 
dekke ved Tana Montessoriskole, nemlig skoleskyss og spesialundervisning. Videre er her 
lagt inn kostnader til skolegang for elever fra Tana som er fosterhjemsplassert i andre 
kommuner. Tana kommune må her foruten generelle utgifter dekke kostnader til 
spesialundervisning og assistenter dersom disse elevene har behov for dette. 
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2.5.2 Skolene 

Elevtallet i grunnskolen i Tana fortsetter å synke, og dette vil bare tilta i årene som kommer. 

Elevtallsutvikling 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 

Austertana 48 34 25 28 

Boftsa  59 51 46 45 

Seida 136 140 142 136 

Sameskolen 69 76 81 84 

Sirma 19 13 13 10 

SUM 331 308 307 303 

 
Kostnadene ved å drive skole er i stor grad knyttet til klassetallet. Selv om elevtallet går ned, 
betyr ikke dette at klassetallet automatisk går ned. Etter de gamle klassedelingsreglene 
skulle elevtallet ikke overstige 28 på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet. Når to trinn er 
sammen i samme klasse, skal ikke elevtallet overstige 24, når tre trinn er sammen ikke mer 
enn 18 og fire eller flere trinn sammen ikke flere enn 12 elever. En skole som har 12 eller 
færre elever, skal etter dette være udelt.  
 

Antall klasser etter gruppedelingsreglene 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 

Austertana 5 3 3 3 

Boftsa 5 4 3 4 

Seida 8 7 8 8 

Sameskolen 5 5 5 5 

Sirma 2 2 2 1 

SUM 25 21 21 21 

 
Nedgangen i elevtallet er en av grunnene til at det i økonomiplanen fra høsten 2014 er 
forutsatt en samling av ungdomstrinnet på Seida skole og ved Deanu sámeskuvla. Dette vil 
seinere bli lagt fram som en egen sak for OKU og kommunestyret. 

Elevtallet for ungdomstrinnet skoleåret 2014/15 ser nå ut til å bli slik: 

 Seida Boftsa Austertana SUM 

8.trinn 12 6 4 22 

9.trinn 20 4 2 26 

10.trinn 21 8 1 30 

 
Deretter vil elevtallet bare synke, og 8.trinn skoleåret 2016/17 vil med elever fra Seida, 
Boftsa og Austertana bare bestå av 16 elever. 

Elevtallet på ungdomstrinnet for de som skal ha samisk som førstespråk vil skoleåret 
2014/15 se slik ut: 

 Sameskolen Sirma SUM 

8.trinn 10 1 11 

9.trinn 10 1 11 

10.trinn 8 1 9 

 
Sirma skole kan neste skoleår få bare 10 elever, noe som etter regelverket betyr at skolen 
skal være udelt. Skolen er likevel foreslått tildelt 15 timer av potten til språklige særtiltak, 
noe som vil muliggjøre gruppedeling. Grensesamarbeidet vil neste skoleår stå overfor store 
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utfordringer da småtrinnet kan komme i en situasjon der de bare har en elev. Budsjett-
økningen på Sirma oppvekstsenter skyldes barnehagen som nettopp har startet opp der. 

Økningen på Austertana oppvekstsenter skyldes nødvendige tilretteleggingstiltak for barn 
både i skole og barnehage. 

Lærerdekningen er også inneværende skoleår svært bra i grunnskolen i Tana, noe som gjør 
at lønnskostnadene er forholdsvis høye. Samtidig ser vi at mange lærere om noen år vil gå av 
med pensjon. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak for å sikre rekruttering av nye lærere. I 
budsjettet er det derfor lagt inn en videreføring av dagens ordning med stipend til elever 
som tar lærerutdanning samtidig som det er foreslått opprettet et nytt studio slik at 
Studiesenteret kan ha elever på 3 ulike årstrinn ved lærerutdanningen sin. OKU har vedtatt 
at for 2012 skal stipendordningen også gjelde samisktalende elever som holder på med 
førskolelærerutdanning. 

2.5.3 Barnehagene 

Utgiftene øker en del i forhold til konsekvensjustert budsjett 2011. Dette skyldes økt tilskudd 
til private barnehager samt lovpålagte tiltak overfor enkeltbarn. 

Nesten alle barn over 1 år har i dag barnehageplass. I dag er de fleste barnehagene helt fullt 
opp av barn, men på grunn av svært lave fødselstall de siste årene forventes det 
overkapasitet på barnehagesektoren i årene framover.  Vi ser imidlertid at barn i dag ofte 
søkes inn i barnehagen fra de er 9 måneder gamle. Dette skaper utfordringer i forhold til 
bemanning. 

Barnehagedekningen 1-5 år 3-5 år 1-2 år 

Tana november 2011 90 % 93,7 % 84,3 % 

Tana oktober 2010 89,8 % 100 % 76,8 % 

Tana oktober 2009 79,7 % 91,9 % 59,6 % 

Hele landet 89,3 % 96,5 % 78,8 % 

2.5.4 2600 Øst-Finnmark kompetansesenter 

Kommunen leier kontorlokaler til Øst-Finnmark kompetansesenter på Tanatorget, dette 
fordi det ikke er ledige lokaler andre steder. Leder av kompetansesenteret har blitt 
heltidspolitiker, det jobbes med å rekruttere ny leder.  

2.6 Helse-, pleie- og omsorgstjenester 

2.6.1 3xxx Helsetjenester 

Forberedelser til samhandlingsreformen har vært et viktig tema i 2011. Under ansvar 3000 
er det årlig satt av 100 000 i overføring til norsk pasientskadeerstatning. 

2.6.2 4000 Pleie- og omsorg, felles tiltak 

Kostnader som leie og bruksrett ved bruk av data i pleie og omsorg er samlet under felles-
tiltak.  Det er leie og bruksrett av fagprogram MinVakt (kr 75 000 årlig), Profil (35 000) og 
profilkom/Link (44 000). I tillegg kjøp av likningsopplysninger fra Ergogroup til bruk i vederlag 
og fakturering (30 000). Lisenser til 16 pc-er med til sammen kr 118 000 ligger under dette 
ansvaret. 

Midler til kompetanseheving benyttes til opplæring i områder som er fellestiltak, jf. Fagpro-
grammet Profil, ny lov om kommunale helse- og sosiale tjenester m.m., i forbindelse med 
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Samhandlingsreformen, Saksbehandling, Etikk etc har en budsjettpost på 168 000 under 
dette ansvaret. 

Utgifter til samhandlingsreformen på 3 543 000 er lagt inn under dette ansvaret. Kommunen 
er i brev mottatt 21. nov gjort oppmerksom på at det regionale helseforetakets a konto-
fakturering vil være 3 391 628 i budsjettåret 2012. 

2.6.3 4010 Sone-1 Austertana 

Austertana eldresenter har pr september 11 faste beboere, i tillegg er det en som bor i 
omsorgsboligen på eldresentret. Det er en plass til korttid/avlastningsopphold ved 
eldresentret.  Denne er i dag besatt hver fjerde uke.  

I hjemmetjenesten har vi vedtak på tjenester til hjemmeboende hver morgen, middag og 
kveld. Soneleder er ansatt i 70% lederstilling og 30% hjemmesykepleie. Hjemmetjenesten i 
helgene dekkes opp ved at ansatte har tatt hjemmetjenesteoppgavene i tillegg til avdelingen 
morgen og kveld i helgene.  

Budsjettet for 2012 post 103090 annen lønn ekstrahjelp er derfor økt med 80 000 for å 
kunne leie inn ekstra personell til å betjene hjemmeboende og i tillegg avlaste inne på 
institusjonen til ca kl 11.00 da morgenstellet som regel er utført. 

På grunn av at beboerne trenger mer stell og pleie er det nødvendig å kjøpe inn flere 
sykesenger, noe som kommer frem i økning av budsjett til inventar og utstyr. 

Det er ikke foretatt andre endringer i budsjettet utover prisjustering.  Alle poster som er 
justert har kommentar til endringen. 

2.6.4 4020 Sone 2 – Polmak 

Totalbudsjettet for 2012 er 1,4 mill lavere enn budsjettet for 2011. 

Første etasje er forutsatt tatt ut av drift i 2012, og det er derfor ikke budsjettert med utgifter 
eller inntekter i forhold til dette. 

Det er tatt hensyn til samme faktor når det gjelder budsjettering i forhold til medikamenter 
og medisinskforbruksmateriell. I tillegg ble hjemmesykepleien i Polmak flyttet til Tana 
Omsorgssone i februar 2011. 

På samme måte som i 2011 er det for 2012 vist 70% lederstilling i konsekvensjustert 
budsjett. 30% av leders stilling benyttes til andre pleiefaglige oppgaver, herunder rollen som 
demenskoordinator. 
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2.6.5 4030 Sykeavdelingen 

Konsekvensjustert budsjett har innarbeidet en rekke beløp i 2012:  
* Fast lønn er økt med 0,35 årsverk, en konsekvens av endringer fra 010111 om redusert 
arbeidstid. 
* Brukerbetaling helse er økt med 350 000 
* Refusjon fra staten (akuttplasser) er redusert med 172 000, dette begrunnet faktisk bruk 
av plassene. 
* Kjøp fra staten er økt med 120 000. 
* Lønn sykevikar er budsjettert med kr 200 000 for korttidsfravær. 
* Lønn vikar sykehjem (lønnet permisjon) er redusert med 100 000. 
 
Samhandlingsreformen medfører at utskrivelser fra sykehusene skjer enda tidligere, noe 
som innebærer pasienter som krever tettere oppfølging og rehabilitering, mer trening, 
akutte psykiatriske pasienter som krever egen pleier og mer omfattende pleiemessige 
oppgaver enn før (sårbehandling, rehabilitering, oksygenbehandling, intravenøs behandling 
og andre medisinske behandlinger). 

2.6.6 4040 Tana omsorgssone (hjemmetjenesten) 

Konsekvensjustert budsjett for 2012 er i henhold til driftssituasjon pr sept 2011. Det er 135 
brukere og 25,1 årsverk. Det er et stort spenn i oppgavene i virksomheten. Avdelingen har 
ordinær hjemmesykepleie og hjemmehjelp og vaktmestertjeneste i henhold til 5 ruter, 
omsorgsbolig med 11 beboere, 2 rehabiliteringsboliger, kreftsykepleie, demensteam etc. 

Hjemmetjenesten har soneleder i 100% stilling. Hjemmetjenesten ønsker å øke den 
administrative bemanningen for å gi enda bedre tjenester. 

2.6.7 4050 Rehabiliteringstjenester 

Rehabiliteringstjenesten er en botjeneste for funksjonshemmede beboere i egne hjem. Har 
eget personell store deler av døgnet med egen turnus. Staten yter noe tilskudd for særlig 
ressurskrevende helse- og sosiale tjenester.  

Tjenesten er organisert under hjemmetjenesten, og det er et ønske fra virksomheten å 
opprette teamleder på lik linje som det er i botjenesten for psykiatri og PU. Dette for å styrke 
fagligheten for brukerne og ivareta ansattes arbeidsmiljø. 

Fagansvaret og den daglige driften er underlagt leder i hjemmesykepleien. 

2.6.8 50x0 Hjelpetjenester 

Hjelpetjenestens budsjett er tilnærmet halvert etter at Botjenesten ble skilt ut som 
egenvirksomhet juli 2011.  

Hjelpetjenesten består nå av områdene 5000 Hjelpetjenester - ledelse og fellestiltak, 5010 
Pedagogisk/psykologisk rådgivning, 5020 Sosial rådgivning og sosial hjelp (tjeneste for 
funksjonshemmede), 5030 Barnevern, 5040 Rusvern, 5050 Psykisk helsevern, 5070 Tana 
arbeidsservice. Driftsnivået er uendret, bortsett fra at økningen av ressurser til rustjenesten 
tilsvarende ett årsverk er faset inn. Dette balanseres i stor grad mot et innsparingstiltak 
gjennomført fra budsjettåret 2011 der en 80 % stilling er overført fra området 5050 Psykisk 
helsetjeneste til 5060 Pleie og omsorgsforvaltning. Det er foreslått et innsparingstiltak for 
2012 der en merkantilstilling i 5050 Psykisk helsetjeneste overføres til 5060 Botjenesten 
(Pleie og omsorgsforvaltning). 
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Under ansvar 5000 er det lagt inn Tilskudd til Norasenteret med 613 000, og tilskuddet til 
Lions.  

2.6.9 5060 Botjenesten - Pleie og omsorgsforvaltning 

Botjenesten er fra 01. juli 2011 skilt ut fra hjelpetjenesten og etablert som egen virksomhet. 
I løpet av første halvår av budsjettåret 2012 vil byggingen av bofellesskap bli ferdigstilt. Det 
vil da komme to nye brukere inn i bofellesskapet. På grunn av organiseringen av bofellesskap 
beregnes det ikke en økning av personellressurser til botjenesten i den forbindelse, det antas 
at de nye brukerne kan følges opp av eksisterende personalressurs. Det er kommet inn to 
nye brukere i 2011, det beregnes en refusjonsinntekt fra tidligere oppholdskommuner som 
finansierer deres tilbud.  

På grunn av at det kommer inn nye brukere er det ikke mulig å foreslå innsparingstiltak for 
2012, men det tas som nevnt sikte på å begrense ressursøkning i forbindelse med at vi får to 
nye brukere i 2012. Det er likevel mulig å redusere kostnadene til voksenavlastningen når 
bofellesskapet er etablert. 

2.7 Utviklingsavdelingen 

Følgende er tatt ut av budsjettet, fordi de var engangsbevilgning for 2011: 
- 6010 Joddu     kr 100 000 
- 6010.605 Primærnæringsfond                     kr 600 000 
- 6030 Inn på tunet (nullstilt fra og med 2013, videreført i 2012) 
- 6040 Skuddpremie på sel    kr   20 000 
- 6100 Kulturfond                kr 100 000 
- 6100.614 Skiippagurrafestivalen  red. til kr   80 000 
- 6100 Tana vintermarked        kr 150 000 
- 6310 Utstyr til fritidsklubben   kr   24 000 
- 6400 Driftsstøtte til Tana ridehall     kr   60 000 

2.7.1 6000 Miljø- og næring – ledelse og felles 

Ansvaret har utgifter til avdelingsleder i Utviklingsavdelingen. 
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2.7.2 6010 Næringsutvikling og rådgivning 

Ansvaret har blant annet budsjettert med 200 000 til næringshagen, 200 000 til IFU, 10 000 
til medlemsskap Ungt entreprenørskap og 50 000 til Tana vintermarked. Det er ikke avsatt 
noen midler til primærnæringsfondet. Beløpet til Tana vintermarkedet bevilges fra 
kommunens næringsfond sammen med kr 200 000 til næringsfond. Tana kommune får ca 
1,1 millioner fra Finnmarks fylkeskommune til kommunalt næringsfond.  
 
Oversikt over bevilgning til tiltak med finansiering og bevilgning fra næringsfondet: 
 
 Driftsbudsjettet Næringsfondet Sum 

Næringshagen 200 000,- 200 000,- 400 000,- 

Indre-Finnmark 
utviklingsselskap AS (IFU) 

200 000,-  200 000,- 

Tana vintermarked  50 000,- 50 000,- 

Ungt Entreprenørskap 10 000,-  10 000,- 

Sum 410 000,- 250 000,- 660 000,- 

 
50 % stillingsressurs er overført til økonomiavdelingen som følge av endring av økonomi-
rådgiverstillingen. 
 
Bevilgning til Jodduprosjektet i 2011 på kr 100 000 er tatt ut og ikke videreført.  

2.7.3 6030 Landbruk 

Avdelingen selger etter avtale med den enkelte kommune tjenester til kommunene 
Berlevåg, Nesseby og Vardø. Merinntektene nyttes til å engasjere ytterligere fagmed-
arbeidere for å kompensere for merarbeidet. Fremgangsmåten bidrar til styrke og utvikle 
fagmiljøet i avdelingen og å skape nye kompetansearbeidsplasser i kommunen. Nesseby har 
varslet at de vurderer å avslutte samarbeidet om landbrukstjenester, dette fordi Tana 
administrativt har bedt om at betalingen økes fra 100 000 til 200 000 årlig. Sett i 
sammenheng med at Vardø kommunes årlige bidrag er på 140 000, synes det rimelig at 
Nessebys andel økes.  
 
Avdelingen forvalter statens tilskudd til veterinærtjenesten for kommunene Tana, Nesseby, 
Vadsø og Vardø.    
 
Prosjektet Inn på tunet avsluttes i 2012 og prosjektet er tatt ut fra konsekvensjustert 
budsjett fra og med 2013. 

2.7.4 6330 Ungdommens servicekontor 

Det er satt av 140 000 til Ungjobb under ansvar 6330. 

2.7.5 6040 Miljøvern 

Utmarksplanen forutsettes gjennomført i 2012 med hovedvekt av betaling i 2012. Kr 50 000 
bevilget i budsjettet for 2011, samt tilleggsbevilgningen på 150 000 (juni 2011), med fratrekk 
av medgåtte kostnader, forutsettes avsatt på ubundet fond og brukt i 2012.  

Prosjekt 642 Vannområde avsluttes i aug/sept 2012. Prosjektet finansieres i sin helhet av 
fylkeskommunen. Inntekter og utgifter tatt ut fra og med 2012. 

Viltfondet sorterer under dette ansvaret. 
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2.7.6 6050 Arealplanlegging – tilrettelegging 

Sykepengerefusjon på kr 300 000 for 2011 ikke videreført i 2012. Forøvrig inneholder 
kapitlet lønns- og administrasjonskostnader for 2 planleggere, byggesaksbehandler og 
oppmålingsingeniør. Kapitlet inneholder også kostnader til Geovekst som er et 
samarbeidstiltak mellom Statens kartverk, kommuner og andre brukere av kart for 
kontinuerlig oppgradering av kart og geodata har en bevilgning på 150 000. Ansvaret 
inneholder også bevilgninger til oppfølging av geodataplanen som er vedtatt politisk og 
leasing av oppmålingsutstyr med mer. 
 

Plan- og byggesaker 
Selvkost plan- og byggesaker 2010: 

Funksjon 301 Plansaksbehandling 19 % 
Funksjon 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 30 % 
Funksjon 303 Kart og oppmåling 36 % 
 
I selvkostbergningen inngår også tid brukt på ”ikke-gebyrlagt” informasjons og 
veiledningsarbeid. Utviklingsavdelingen har gjennomgått gebyrregulativet for plan- og 
byggesaker og foreslår justeringer på en rekke områder, jfr. vedlagt forslag til gebyrregulativ. 

2.7.7 6100 Kultur – ledelse og felles 

Bevilgning på kr 100 000 til kulturfond for 2011 er ikke videreført. Bevilgning på 150 000 til 
Tana vintermarked er heller ikke videreført i 2012. Det ligger dermed ikke midler inne til 
Tana vintermarked. 

Rammen for Digital kino på 150 000 fra og med 2012 er overført til informasjonsavdelingens 
ansvar 1270. 

Under dette ansvaret er det lagt inn 80 000 i tilskudd til Skiippagurrafestivalen. Denne 
festivalen er konkurs. Rådmannen legger allikevel til grunn at en annen aktør kan arrangere 
en musikkfestival i juli, slik at musikkinteresserte vet at det også i fremtiden er et møtested 
den første helga av Tanamarkedet. Man kan tenke seg en mindre musikkfestival som 
utendørsfestival med eller uten camp, eller en minifestival i form av to konsertkvelder i 
flerbrukshallen. Det tas sikte på at interesserte arrangører søker på de avsatte midlene, som 
tildeles av OKU. Beløpet på 80 000 er derfor videreført i budsjettet for 2012 under post 
147000. 
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2.7.8 6400 Idrett og friluftsliv 

Det påregnes ikke kostnader innenfor dette ansvaret for 2012.  Tidligere budsjettposter 
gjelder forvaltning av spillemidler og prosjekter knyttet til folkehelsetiltak. 
 
Driftsstøtte på kr 60.000 bevilget i budsjett 2011 til Tana ridehall er ikke videreført. 

2.8 Bygg- og anleggsdrift 

2.8.1 Bygningsdrift 

Bygningsavdelingen driver aktiv bemanningstilpasning når stillinger blir ledige ved at 
stillingenes størrelse tilpasses behovet. Vaktmesterstillingen ved Sirma skole er redusert fra 
40 til 30%, ved sameskolen er stillingen redusert fra 60 til 40%, ved Boftsa skole er redusert 
fra 40 til 30%. Tilsvarende gjøres når renholdsstillinger blir ledige, stillingene blir tilpasset det 
faktiske arealet som rengjøres. 
 
I tillegg til bemanningstilpasningen har kommunens bygningsmasse øket betraktelig de siste 
årene, vi kan nevne følgende større bygg; Flerbrukssenteret, flerbrukshallen, kunnskapens 
hus, nytt adm bygg for BA. Vaktmesterressursene har ikke fulgt arealøkningen. Vi har nå 
kommet til grense for hva vaktmestrene som har base i Tanabru kan håndtere. Allerede fra 
2013 vil det kunne bli behov for å øke vaktmesterressursen i Tanabru som følge av nye PU 
boliger (fra høsten 2012) og utbygging av omsorgsboliger/sykehjemsavdeling.  
 
Økningen av bygningsarealet har skjedd samtidig som budsjettet for bygningsvedlikehold er 
redusert. De gamle byggene krever mer og mer vedlikehold, slik situasjonen er nå blir 
vedlikeholdsetterslepet større for hvert år. De nye byggene krever også mer ressurser selv 
om de er nye. Ventilasjonsanlegg krever serviceavtaler, heiser skal ha årlig kontroll, 
alarmanlegg har faste årlige kostnader osv. Disse kostnadene kommer vi ikke utenom og det 
går på bekostning av øvrig vedlikehold. 

2.8.2 7000 Bygningsdrift - ledelse og felles 

Prosjektleders lønn budsjetteres i driftsbudsjettet med 100 % internsalg til investerings-
prosjekter, slik at prosjektleders lønn føres i investeringsprosjektene. Det samme gjelder 2 
måneder av lønnen til tømreren. 
 
Det er også budsjettert med 50 % lønnsrefusjon fra NAV for en stilling. Refusjon fra TKE er i 
henhold til avtale budsjettert med en inntekt på kr 366 000. Avtalen med Finnut som gjelder 
Innkjøpssirkelen budsjetteres på dette ansvaret med 105 000. 

2.8.3 7020 Skole- og barnehagebygg 

Bassenget i Seida har høye kostnader til oppvarming av lokale og vann, kjøp av kjemikalier og 
prøvetakning.  Isolert sett vil en stengning av svømmehallen gi relativt store besparelser, 
men administrasjonen vil ikke anbefale dette. I kommende skoleår skal Nesseby kommune 
leie svømmehallen hos oss og betaler kr 100 000 årlig for dette. Netto besparelse ved å 
stenge svømmehallen i 2012 vil derfor være mindre enn ellers.  
 
Kommunen leier lokaler (gymsal) i Sirma og Austertana. 
 
Sirma grendehus: Opprinnelig leiekontrakt 168 000 pr år, gjeldende fra 06.01.1999. 
Kontrakten fornyes med 5 år dersom den ikke sies opp innen fristen. Reguleres årlig med 60 
% av økningen av husleieindeksen. I 2011 er leiebeløpet kr 202 400. 
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Austertana samfunnshus: Årlig leiebeløp kr 168 000. Skal reforhandles når en av partene ber 
om det. Ett års oppsigelse. 
 
I dette ansvaret er det en rekke løpende avtaler: 
* Service ventilasjon                       kr   30 000 
* Service alarmanlegg                       kr   22 000 
* Service slukkeutstyr                      kr   12 000 
* Årlig avgift 110 sentralen                kr     8 000 
* Service basseng m/matriell               kr 100 000 
* Service ventilasjon                      kr   70 000 
* Service nøkkelsystem                     kr   16 000 
* Service brannalarm sentral               kr   45 000 
* Årlig avgift 110 sentralen               kr     4 000 
* Service brannsl. matriell                kr   15 000 
* Leasing Toyota Hiace (40 %)    kr   22 000   
* Leasing VW Caddy     kr   53 000 

2.8.4 7025 Kunnskapens hus 

DigForsk leier lokaler i bygget, leieinntekt kr 125 550 pr år. Kontrakten indeksreguleres med 
60 % av økningen i konsumprisindeksen, første gang 1.12.2012. 
 
Det finnes i tillegg en del løpende avtaler for serviceavtaler tilsvarende under ansvar 7020 
Skole- og barnehagebygg. 

2.8.5 7030 Helse- og sosialbygg 

En større budsjettpost gjeldende kompensasjontilskudd fra Husbanken på 556 000 er tatt 
bort fordi inntekten reelt føres i annet ansvar. 
 
Kostnader til drift av de nye PU boligene i Ringveien er lagt inn fra september, blant annet 
lønn til renhold, renholdsartikler, energikjøp. Kostnader for driftsavtaler legges inn fra 2013, 
det samme gjelder vaktmester. Brøyting lagt inn i budsjettet for ansvar 8080. 
 
BA avdelingen skal i samarbeid med TKE og flere sette i gang en prosess for å se på videre 
bruk av Flerbrukssenteret etter at PU boligene er tatt i bruk. 
 
Leie av kontorlokaler i Ringveien til hjemmetjenesten: 
Leieavtalen gjelder fra 15.9.2009 med ett års gjensidig oppsigelsesfrist. Opprinnelig årlig 
leiebeløp: kr 91 350,- pluss forholdsmessig andel av driftskostnader (lys, varme, renhold). 
Husleien reguleres med 80% av endringen i konsumprisindeksen. 
 
Det finnes i tillegg en del løpende avtaler for serviceavtaler tilsvarende under ansvar 7020 
Skole- og barnehagebygg. 

2.8.6 7035 Tana helsesenter 

Den bygningsmessige driften av Tana helsesenter skjer i regi av Helse finnmark. I henhold til 
avtale fordeles kostnadene mellom helseforetaket og kommunen. Dette ansvaret har en stor 
økning i nettorammen fordi alle utgiftene til drift av helsesenteret nå er samlet i dette 
ansvaret. Tidligere var disse spredt i flere virksomheter. Til samen er det budsjettert med 
2,55 mill i driftsutgifter som Helse Finnmark innkrever fra kommunen. 
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Deler av den kommunale delen av bygget leies ut til Nav og Finnmark fylkeskommune 
(tannklinikk).  Kommunen forsikrer selv sin del av bygget. 
 
Leieavtale med NAV ble inngått i 2008 med 10 års varighet. Årlig leiebeløp er 354 500, 
beløpet reguleres hvert 3 år etter overtakelsen med 80 % av endringen i 
konsumprisindeksen. Antatt leieinntekt i 2012 kr 380 000. Leietaker betaler også for energi 
og renhold. 
 
Vi har en tidsubegrenset bruksrettavtale inngått i 2009 for lokalene til tannhelsetjenesten. 
Finnmark fylkeskommune betaler 9,6 % av løpende driftskostnader og vedlikeholds- og 
utbedringskostnader som gjelder den del av eiendommen som Tana kommune eier. For 
2010 var refusjonen kr 121 774. 

2.8.7 7040 Administrasjons- og kulturbygg 

Ansvarsstedet inkluderer miljøbygget, og deler av bygget leies ut. 
 
SEG sin avtale hadde opprinnelig leiebeløp 212 500. Løper til 15.3.2013. Kontrakten 
indeksreguleres med 60 % av konsumprisen, første gang 15.3.2010. Leieinntekt i 2012 er kr 
221 600. 
 
NRK sin kontrakt løper til 1.desember 2015 og indeksreguleres med 60 % av konsumprisen, 
første gang 1.12.2007. Opprinnelig årlig leiebeløp var kr 47 600. Leieinntekt 2012 kr 51 300 
  
Det finnes i tillegg en del løpende avtaler for serviceavtaler tilsvarende under ansvar 7020 
Skole- og barnehagebygg. 

2.8.8 Anleggsdrift 

Anleggsavdelingen har fem fagarbeiderstillinger og en arbeidsleder. Hovedarbeidsområdet 
er drift av vann- og avløpsanleggene. Medarbeiderne engasjeres også i investeringsprosjekt-
ene i løpet av sommersesongen.  
 
To medarbeidere er over 62 år og har inngått avtale om seniortiltak og har fire dagers 
arbeidsuke. 

2.8.9 8030 Offentlige plasser og torg 

For å drifte offentlige parker og torg har kommunen inngått avtale med Tana Arbeidsservice 
AS. I tillegg ansetter kommunen noen skoleungdommer i sommer månedene juli og august. 
Tana Arbeidsservice AS utfører arbeidet ved hjelp av egne medarbeidere og skoleung-
dommene kommunen ansetter. Inkludert i avtalen er renhold og ettersyn av samtlige toalett 
som kommunen har ansvaret for, fra Langnes/Høyholmen i nord til Laksjok i sør. Klipp av 
plener og tømming av søppelbøtter inngår også i arbeidsoppgavene.  

2.8.10 8030- 8070 Selvkostområdet vann, avløp og renovasjon (VAR) og feiing 

Abonnenter kan få installert vannmåler. I dag er gebyret kr 1 749 inkl mva. Dette beløpet 
dekker ikke de faktiske utgiftene kommunen har. Vi vil heretter fakturere etter faktiske 
utgifter. Abonnenten vil da like gjerne kunne installere godkjent vannmåler selv. 

Selvkost innebærer at brukerne/abonnentene dekker kostnadene som kommunen har til 
disse tjenestene. For renovasjon er selvkost et krav, mens det ikke gjelder for vann- og avløp. 
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Kommunen kan ikke ta mer betalt enn selvkost. Et eventuelt overskudd skal tilbakeføres 
abonnementene i en periode på tre til fem år. 

Forklaring til begreper i selvkostbudsjettene 

Avskrivning av investeringer er verditap som følge av teknisk slit og elde. Avskrivningen skjer 
med like stort årlig beløp over levetiden (lineær avskrivning). Avskrivninger og låneavdrag 
ses i sammenheng. 

Alternativkostnad dekker kommunens finanskostnader med investeringer på 
selvkostområdet, herunder rentekostnadene. Kostnaden beregnes av 
avskrivningsgrunnlaget. Renten er lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års 
gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent. 

Indirekte kostnader er kostnader som ikke henføres til selve utførelsen av tjenesten, men 
kommer som konsekvens av tjenestene. Det gjelder for eksempel fakturering, innfordring, 
regnskapsføring, revisjon, utsendelse av faktura, nødvendig økonomisystemer med mer. 

Budsjettoppstilling for vann 

 

Budsjettendring for 2012 er gjort i forhold til anslag på regnskap for 2011. Tilsvarende 
detaljert budsjett finnes for avløp og slamtømming. Den nederste raden i tabellen viser at 
det er investeringer som vil gi størst prisøkninger i planperioden . 

Hvordan påvirkes gebyrene av investeringer? 

Investering: 10 000 000 
Årlige avskrivninger over 36 år:      280 000 
Kapitalkostnader: 10 mill x 5 %       500 000 
Sum årlig kostnad     780 000 
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Eventuelle driftsmessig konsekvenser kommer i tillegg. Kapitalkostnadene i de etterfølgende 
år vil normalt bli lavere som følge av avskrivningene. 

Selvkostfond og avgiftsendringer 

Selvkostfondene finnes i regnskapet under kap 2.5199. Negativ saldo betyr at abonnentene 
har penger til gode som kan brukes for å utjevne svingninger eller sette ned gebyrene. 
Positiv saldo betyr at abonnentene har innbetalt mindre enn det tjenesten faktisk koster. I 
2011 er det opprettet et eget selvkostfond for slam. Det vil bli gjort for feiing også. 

Saldoene pr 31.12.2010 viser at abonnementene har betalt for mye i kommunale avgifter for 
vann, avløp og slam. Dette planlegges tilbakeført abonnementene på følgende måte: 

Vann  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Selvkostfond -135 300 -135 300 - 90 200 - 45 100    

Bruk av fond 0 -45 100 -45 100 - 45 100    

Gebyrendring 4,8 % 6,3 % 8,3 % 8,1 % 8,6 % 7,0 % 6,7 % 

 
Selvkostfondet for vann er forholdsvis lite og tilrås derfor tilbakeført abonnementene over 
en periode på tre år fra 2013. Investeringer i 2011 og 2012 vil øke gebyrene og perioden 
2013-2015 er valgt for å jevne ut avgiftsendringene. Gebyrendringene er inkludert en årlig 
prisstigning på 3,3 %. Økningene utover dette skyldes investeringer. 
 
Avløp 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Selvkostfond -1 102 000 - 1 246 000 - 1 186 000 - 1 026 000 -776 000 -426 000  

Bruk av fond 0 -60 000 -160 000 -250 000 -350 000 - 426 000  

Gebyrendring -25 % 0 % -0,4 % 0,2 % 0,1 % 1,2 % 19 % 

 
Selvkostfondet for avløp er såpass stort at det kan gi et betydelig avgiftshopp når fondet er 
tømt. Tilbakeføring til abonnementene er foreslått å skje gjennom en engangsreduksjon på 
25 % i 2012 og en null vekst i gebyrene i perioden 2013-2017.  
 
I dag opereres det med ulik forbrukspris til offentlig og næringsvirksomhet i forhold til 
boliger og fritidseiendom. Avgiftsreduksjonen foreslås tatt gjennom å ha et likt 
forbruksgebyr for offentlig/næringsliv og boliger og ved å holde abonnementsgebyret på 
samme nivå som i dag. Det gir denne kalkylen for forbruksavgiften: 
 
Gebyrinntekter 2012  kr 2 825 000,- (en reduksjon på 25 %) 
 - Abonnementsgebyr  kr 1 020 000 
= Forbruksgebyr  kr 1 805 000/125 000 m3 forbruk = kr 14,40 pr m3 (eks mva). 
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Et alternativ er å redusere gebyrene litt mer og så la gebyrene vokse omtrent etter forventet 
prisstigning: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Selvkostfond -1 102 000 - 1 058 000 - 879 000 -688 000 -489 000 -269 000  

Bruk av fond 0 -180 000 -190 000 -200 000 -220 000 - 269 000  

Gebyrendring -30 % 2,8 % 3,1 % 3,1 % 2,8 % 1,9 % 13 % 

 
Gebyrinntekter 2012  kr 2 638 000,- 
 - Abonnementsgebyr  kr 1 020 000 
= Forbruksgebyr  kr 1 618 000/125 000 m3 meter avløp = kr 12,90 år m3 (eks mva). 
 
 
Slamtømming 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Selvkostfond -1 657 000 -1 450 000 -1 251 000 -1 001 000 -701 000 -351 000  

Bruk av fond 0 -200 000 -250 000 -300 000 -350 000 -351 000  

Gebyrendring -25 % 0,8 % 1,5 % 1,7 % 1,9 % 4,5 % 22 % 

 
Selvkostfondet for slamtømming er såpass stort at det vil gi et betydelig avgiftshopp i 2018 
når fondet er tømt. Tilbakeføring til abonnementene er foreslått å skje gjennom en 
engangsreduksjon på 25 % og en null vekst i gebyrene i perioden 2013-2017. Et alternativ er 
å redusere gebyrene litt mer og så la gebyrene vokse etter forventet prisstigning: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Selvkostfond -1 657 000 - 1 327 000 - 1 037 000 -727 000 -397 000 - 47 000  

Bruk av fond 0 -290 000 -310 000 -330 000 -350 000 -47 000  

Gebyrendring -30 % 3,1 % 3,4 % 3,5 % 3,5 % 20 % 5,4 % 

Det foreslås en reduksjon i feiegebyrene samt at det opprettes et selvkostfond for feiing. 

2.8.11 8070 Brann og ulykkesvern 

Beredskapstjenesten i kommunene må forventes å få økt fokus fra statens side. Kompe-
tansekravet til branntjenesten hvor det forutsettes at deltidsmannskapene skal ha vesentlig 
høyere kompetanse enn i dag, er beskrevet i et eget tiltak i budsjettet. I tillegg har 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap signalisert at de vil pålegge de finnmarks-
kommunene som dekker samelovens forvaltningsområde å etablere og finansiere samisk-
språklige operatører på 110-sentralen. Kostnadene for dette er ikke helt avklarte, men 
forsiktige anslag viser en årlig andel for Tana kommune på ca kr 800 000 mot dagens kostnad 
på drøyt kr 100 000. 

De 5 forvaltningskommunene har arbeidet intenst for å unngå et slikt pålegg, og de vil sann-
synligvis fortsatt motsette seg dette.  Det er allikevel en risiko for at det vil måtte budsjet-
teres med et slikt beløp fra 2013 - 2014. 

Brannvesenet har i dag ansvaret for kommunens oljevernberedskap. Kommunen er med i et 
interkommunalt samarbeid om slik beredskap og betaler for dette en relativt beskjeden 
andel.  Det nærmeste året vil det være begrensede kostnader med denne tjenesten, men i 
framtida vil en måtte påregne økte kostnader også her.  Det vil i 2012 bli utplassert oljevern-
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utstyr i alle kommunene i samarbeidet. Dette vil skje uten at kommunen får kostnader da 
oljevernutvalget har avsatte midler som vil bli brukt til dette.  

2.8.12 8080 Veger og gater 

Brøyting av kommunale veier og plasser er delt inn ti roder. Kontraktene har 3 måneder med 
fastpris og resten utføres som regningsarbeid. Kontraktenes varighet er til 30. april 2012, de 
indeksreguleres med basis av indeksen pr januar 2010. Fastprisen utgjør kr 1 175 000 pr år. 
 
Totalkostnaden for vintervedlikehold er stipulert til kr 1 700 000 på årsbasis, inkl brøyting av 
isvegene. Statens vegvesen refunderer kostnadene til isveger med kr 175 000 pr år. 

2.8.13 8090 Boligfelt 

Ansvaret hadde en feilbudsjettert inntekt i konsekvensjustert budsjett 2011, slik at 
nettorammen var -889 000. Ansvaret er korrigert til en nettoramme lik 0. 

2.8.14 8095 Havn og havnedrift 

Kommunen eier to flytebrygger, en trekai og tre bølgedempere. I flytebryggene har 
kommunen til sammen 37 plasser som leies ut til fiskere og eiere av fritidsbåter. 
 

2.9 Rammetilskudd, finanser 

2.9.1 Frie inntekter  

Administrasjonen har brukt KS sin beregningsmodell for å finne nivået på de frie inntektene. 
Disse samsvarer i det vesentlige med regjeringens anslag for de frie inntektene. Disse 
inntektene er ført under ansvar 9000. 

Utbytte 

Det er budsjettert med kr 5 mill i utbytte fra Varanger kraft under ansvar 9030 Renter og 
avkastning.  

2.9.2 Lånegjeld og rentenivå 

Kommunens lånegjeld er ved utgangen av 2011 beregnet til rundt 190 mill, eller om lag 
65 000 per innbygger. I tillegg har kommunen en del husbanklån til videre utlån.  

Renteutgifter er budsjettert under ansvar 9030 med et gjennomsnittlig rentenivå på 3,5 %. 
Rentene for 2012 er anslått til 8,2 millioner kroner. Det er en økning på kr 922 000 fra 2011.  

Avdragsutgiftene er budsjettert under ansvar 9040. De er økt med 2,8 mill til 11,2 mill. Det 
er utarbeidet tiltak som reduserer nedbetalingstakten. 

Virkningen av endret rentenivå kan beregnes slik: En økning på 0,5 % i gjennomsnittlig 
rentenivå vil øke renteutgiftene med 0,5 % x 190 millioner kroner = kr 950 000. Kommunen 
er svært utsatt for eventuelle renteøkninger. 

2.9.3 Låneopptak og tilbakebetaling av lån 

Kommuner kan i henhold til kommuneloven ta opp lån for å finansiere investeringer i 
bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Det kan også tas opp lån for å 
konvertere eldre lånegjeld og for å innfri garantiansvar. Det kan ikke tas opp lån til drift. 

Det finansielle ansvarsprinsipp innebærer at de som drar nytte av et kommunalt 
tjenestetilbud også bør ta belastningen (kostnaden) knyttet til tilbudet. Investeringer gir et 
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positivt bidrag til det kommunale tjenestetilbudet over en lengre periode. Finansieringen av 
investeringer bør gjenspeile dette ved at kapitalkostnader fordeles over levetiden til 
eiendelen. Kommunen kan bruke lånefinansiering som et instrument til å fordele betalingen 
for en investering over tid. Låneavdrag og levetid på investeringene ses da i sammenheng.  

Hvordan kommunene skal avdra slik lånegjeld er regulert i kommuneloven. Reglene om 
avdrag på lån er her knyttet til kommunens samlede lånegjeld og ikke til et enkelt lån.  

Kommuneloven § 50 nr. 7 fastsetter at kommunenes samlede lånegjeld skal avdras med like 
årlig avdrag. Det er videre fastsatt at gjenstående løpetid for kommunens samlede 
gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste 
årsskifte. Hovedprinsippet for reglene om minimumsavdrag er at gjelden som minimum skal 
nedbetales i takt med kapitalslitet.  

Fylkesmennene anbefaler ofte kommunene å bruke 4 prosent av netto lånegjeld (brutto 
langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån og pensjon) som et minimumsnivå for årlige 
avdrag.  En annen metode er den forenklet metode for beregning av minimumsavdrag: 

Avskrivninger   x            Netto lånegjeld 
Anleggsverdi  

I den forenklede metode tas pensjonen ut som anleggsmiddel og gjeld. Kommunen kan som 
hovedregel ikke låne penger til pensjonsutgifter. 

Ved å legge seg på minimumsavdrag, reduserer kommunen egenkapitalandelen for 
anleggsmidlene og gjeldsandel øker i forhold verdien på anleggsmidlene. 

2.9.4 Eiendomsskatt 

Det er seks alternativer for hvilke eiendommer det kan innføres eiendomsskatt for: 

1. Faste eiendommer uavhengig av beliggenhet 
2. Faste eiendommer i tettbygd strøk 
3. Verk, bruk og oppdrettsanlegg i hele kommunen 
4. Verk, bruk og oppdrettsanlegg og annen næringseiendom i hele kommunen 
5. Faste eiendommer i tettbygd strøk samt verk, bruk og oppdrettsanlegg i hele 

kommunen 
6. Faste eiendommer i tettbygd strøk samt verk, bruk og oppdrettsanlegg og 

næringseiendom i hele kommunen 

Skattesatsene kan være mellom 2 og 7 promille, og kan også bestemmes med desimaler. For 
gårdsbruk og skogbruk er maksimalsatsen 4 promille. 

Eiendomsskatten kan økes til inntil 4 ‰ det kommende året. Bunnfradraget kan økes. Dette 
kan kombineres med en økning i skattesatsen. Bunnfradraget kan ikke fjernes samtidig som 
skattesatsen økes. 

Fordeling av eiendomsskatt 

Type 
skatteeiendom 

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

Fritid 641 376 116 251 000 22 350 000 94 151 000 190 000 
Øvrige 
eiendommer 1 0 135 000 0 135 000 270 
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Ikke i bruk 1 1 0 50 000 0 0 

Bolig 1 941 1 275 843 771 000 62 200 000 787 421 000 1 575 000 

Næring 203 48 196 922 000 2 450 000 194 600 000 390 000 

Verk og bruk 8 0 263 497 000 0 263 497 000 530 000 

Landbruk 743 304 149 029 000 15 350 000 134 329 000 270 000 

Veggrunn 16 0 0 0 0 0 

Sum 3 554 2 004 1 569 605 000 102 400 000 1 474 133 000 2 950 000 

 

Samlet eiendomsskatt er i underkant av 3 millioner kroner. Bolig- og fritidseiendommer 
skattlegges med ca 1,8 mill, mens resten av eiendomsskatten utgjør ca 1,2 mill.  

Virkningen av bunnfradrag og endret skattesats 

Bunn- Skattesats i promille 
fradrag 2 ‰ 2,5 ‰ 3 ‰ 3,5 ‰ 4 ‰ 4,5 ‰ 5 ‰ 5,5 ‰ 6 ‰ 6,5 ‰ 7 ‰ 

0        178         960     1 742     2 523     3 305     4 086     4 868     5 650     6 431     7 213     7 994  
50           0        737     1 474     2 211     2 948     3 685     4 422     5 159     5 896     6 633     7 370  

100      -178         515     1 207     1 900     2 592     3 285     3 978     4 670     5 363     6 055     6 748  
150      -352         296         945     1 594     2 243     2 892     3 541     4 190     4 839     5 488     6 137  
200      -519           88         695     1 302     1 910     2 517     3 124     3 731     4 338     4 946     5 553  
250      -676       -108         461     1 029     1 597     2 165     2 733     3 301     3 869     4 437     5 005  
300      -820       -288         244         776     1 308     1 840     2 372     2 904     3 437     3 969     4 501  
350      -954       -456           43         541     1 040     1 538     2 037     2 535     3 034     3 532     4 031  
400   -1 078       -611       -143         324         792     1 259     1 727     2 194     2 662     3 129     3 597  
450   -1 190       -750       -310         129         569     1 008     1 448     1 888     2 327     2 767     3 206  
500   -1 289       -874       -459         -44         371         785     1 200     1 615     2 030     2 445     2 860  

Tabellen viser samlet endring i kommunens inntekter med varierende skattesats og 
bunnfradrag. Vedtatt nivå på 2 ‰ og 50 000 i bunnfradrag er skravert. Eksempelvis vil en 
økning i bunnfradrag fra kr 50 000 til kr 200 000 gi kr 519 000 mindre i skatteinntekter. En 
økning til maksimal skattesats og samme bunnfradrag vil gi ca 7,4 millioner i merinntekter.  

2.9.5 Oversikt over fond og avsetninger 

Oversikt over fond og ubrukte lånemidler, uttrekk er gjort per november 2011.  

Tekst Beløp 

25199130 Termer for tjenestebeskrivelse -30 000 

25199180 Velferdsutvalg -53 663 

25199210 Kompentansemidler skole -368 157 

25199217 Samarbeid over grensen, sirma skole -268 139 

25199218 Bonusskol -50 000 

25199224 Musikkinstrumenter Boftsa oppvekstsenter -1 971 

25199227 For mye utbet. statstilsk. Seida barnehage -10 

25199233 Skjønnsmidler tanabru barnehage -440 000 

25199241 Matpenger austertana barnehage -10 000 

25199243 Matpenger tanabru barnehage -17 000 

25199245 Kompetanseheving i barnehagen -22 850 

25199247 Skjønnmidler felles barenehager -130 000 

25199248 Statsstilskudd voksenopplæring -363 000 

25199250 Prosjekt møtested -36 970 
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25199251 Ovttas Samisk språk- skole- og 
barnehageutv. -100 000 

25199253 Kompetanseutvikling -2 945 

25199254 Utviklingsprosjekt autstertana -64 000 

25199255 Fysisk aktivitet og måltider i skolen -15 000 

25199256 Prosjektmidler FEIDE -75 000 

25199257 Videreutdanning lærere -150 000 

25199258 Arbeidslivsfag -57 300 

25199259 Kompetansemidler Sametinget -185 987 

25199261 Nordområdesamarbeid Sirma - Utsjok -135 000 

25199300 Studentrefusjon -181 644 

25199310 Ressurssenter tana legesenter -69 434 

25199320 Ungdommens prevensjonskontor -81 075 

25199330 Godt samliv -12 210 

25199400 Lindrende behandling ved livets slutt -78 816 

25199403 Videreutdanning psykiatri, tilskudd Fylkesm. -30 661 

25199404 Stipend til helsefagarbeiderutdanningen PLO -15 000 

25199501 Interkomm.barnevern. utreding -165 697 

25199502 Adferdssenter - hjelpetjenesten -259 125 

25199503 Forebyggende rus/psykriatri. hjelpetjene -35 000 

25199505 Sametinget midler til PMTO -157 710 

25199600 Næringsutvikling/rådgivning -32 245 

25199601 Nærings- omstillingsfond -761 321 

25199603 Kulturlandskap -37 331 

25199604 Midler fra norsk kulturåd -30 000 

25199606 Flerbruksplan, tana vassdraget -3 184 

25199607 Kraftfond til tiltak i austertana -427 363 

25199608 Viltfond -164 070 

25199610 Deanu gama -88 528 

25199611 Joddu -171 900 

25199612 Etablererbanken -4 848 

25199613 Landbruksvikar -42 927 

25199614 Opphjelp av fisk -266 994 

25199615 Snowboard anlegg -19 705 

25199616 Aktivitetsstøtte kulturskolen -7 046 

25199617 Konsolidering av museumsiida -27 299 

25199618 Registreringsprosjekt museum -179 068 

25199628 Fredet stall -31 000 

25199629 Fredet stabbur -27 000 

25199632 Etablering av ungdomssråd -50 000 

25199662 Den kulturelle spaserstokken -140 000 

25199700 Boligtilskudd til tilpasning -187 576 

25199701 Boligtilskudd til etablering -327 200 

25199702 Tap på etableringslån -53 240 

25199703 Private avløpsanlegg -313 499 

25199801 Låneavdragsfond -1 058 523 

25199820 Selvkostfond vanndistrubusjon -135 299 

25199830 Selvkostfond avløp -503 741 
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25199835 Selvkostfond slam -1 184 530 

25199840 Selvkostfond renovasjon -24 826 

25199880 Vei til Tanahus -50 000 

251 Bundne driftsfond -10 013 627 

  25599702 Skjermet avdeling sykestua -614 012 

25599804 Elveforebygging birkestrand -100 000 

25599900 Ekstra ordinært innfridd forvaltningslån -2 128 153 

25599901 Innfridd forvaltningslån -219 180 

255 Bundne investeringsfond -3 061 345 

  25699600 Bygdesekretær. KST 4/2010 -258 650 

25699610 Ungdomsråd. KST 4/2010 -50 000 

25699620 Spillemidler til e.o nedbetaling av lån -252 000 

25699860 Formannskapets disposisjon -200 000 

25699900 Disposisjonsfond -4 075 947 

25699901 Primærnæringsfond 816 366 

25699910 Havneutvalgets disposisjon -1 500 000 

25699920 Kunstgressbane Tanabru. Kst 59/2011 -1 000 000 

25699950 Oppreisningsordning barnehjemsbarn -421 838 

256 Disposisjonsfond -6 942 069 

  29100100 Ubrukte lånemidler 35 954 632 

29100105 Alleknjarg vannverk 196 960 

29100112 Ungdommens hus 38 407 

29100135 Austertana vannverk 2 462 697 

29100138 Skipagurra renseanlegg 2 205 976 

29100144 Rådhuset, renovering 225 349 

29100148 Skjermet enhet, sykeavdelingen 664 655 

29100150 Kunstgressbane Tanabru 1 000 000 

29100151 Veger og gater 17 667 

29100162 Digital kino 438 000 

29100163 Enøk 292 973 

29100164 Elektronisk låsesystem 187 338 

29100170 Lismajævre vannverk 1 366 701 

29100171 Brannbil 1 000 000 

29100800 Startlån 3 235 000 

291 Ubrukte lånemidler 49 286 355 
 

2.9.6 Lønnsvekst og pensjon 

Lønnsvekst etter sentrale og lokale forhandlinger er budsjettert under ansvar 9050. Til den 
sentrale lønnsveksten er det avsatt 3,5 millioner kroner og til lokal forhandling kr 400 000.  

I konsekvensjustert budsjett er ikke årets lokale forhandlinger til lederlønn tatt med, men 
samlet under ett felles ansvar. Dette er for å sikre at det avsettes midler til lokal lønnsvekst. 
De lokale forhandlingene pågår samtidig med budsjettprosessen og det er fort gjort å 
glemme å legge inn alle lokale tillegg. 
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Pensjonsutgiftene øker svært mye kommende år. Følgende satser for arbeidsgivers andel er 
lagt inn i lønnsbudsjettet per 4. oktober: 
KLP, sykepleierordninga 21,4 % 
STP, pedagogisk personale 11,2 % 
Vital, fellesordninga 20,6 % 
Vital, ordførerordninga 42,4 % 

Beregninger utført i oktober indikerer en økning i pensjonsutgiftene på 5,5 mill i forhold til 
opprinnelig budsjett for 2011. 

Premieavviket er videreført med 2,5 mill under ansvar 1820. 

2.9.7 Avsatt til senere fordeling 

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

2.9.8 Momskompensasjon 

Dagens momsordning i driftsbudsjettet er innarbeidet i de enkelte avdelingenes drift, og 
framkommer ikke som en samlet overføring. Momskompensasjonen for investeringer er ført 
tilbake til driftsbudsjettet etter følgende bestemmelser: 

For 2012 minimum 60 prosent, for 2013 minimum 80 prosent og fra 2014 skal 
momskompenasjonen i sin helhet inn i investeringsregnskapet. 

2.9.9 Tospråklighetsmidler 

Språkmidlene fra Sametinget er antatt å være på samme nivå som foregående år, kr 
5 129 000. Denne posten er ført under ansvar 9011. 

Kommunens språkplan er under rullering, og vil bli fremlagt for OKU. Språkplanen vil danne 
grunnlag for kommunens bruk av tospråklighetsmidler. 
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3 Forslag til driftsbudsjett 

For detaljer vises det til dokumentet ”Tiltak i driftsbudsjettet” som kan lastes ned fra 
kommunens hjemmeside.  
 

- - 

2012 2013 2014 2015 

Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett  7 936 241 8 066 858 9 045 358 9 045 358 

Sum alle valgte tiltak  -5 486 295 -10 702 567 -18 797 

130 

-20 017 

047 Over-/underskudd rådmannens budsjettforslag   -2 019 945 -721 421 -2 927 717 -2 794 665 

- 

Valgte tiltak 

- 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  -4 469 891 1 914 288 6 824 055 8 177 024 

    Rådmannens investeringsforslag  -4 469 891 1 914 288 6 824 055 8 177 024 

- 

Trossamfunn  -100 000 -150 000 -200 000 -250 000 

    1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd  -100 000 -150 000 -200 000 -250 000 

- 

Administrasjon og ledelse  199 896 -476 934 -690 734 -690 734 

    1202: Reduserte adm utgifter  0 -491 220 -491 220 -491 220 

        Fellestjenester (1200)  0 -150 000 -150 000 -150 000 

        Serviceavdeling (1202)  0 -241 220 -241 220 -241 220 

        Personalavdeling (1800)  0 -100 000 -100 000 -100 000 

    1230: Reduksjon i overføring Tana samiske språksenter 2014  0 0 -213 800 -213 800 

    1500: Lokal prosjektleder for samhandlingsreformen  120 610 0 0 0 

    1600: E-faktura  79 286 14 286 14 286 14 286 

- 

Undervisning  -1 299 095 -2 834 042 -4 140 447 -5 310 364 

    2000: Økt kvalitet i barnehagene  325 342 305 342 0 0 

    2110: Reduksjon assistentstilling, Austertana  -104 295 -229 980 -229 980 -229 980 

    2110: Reduksjon kontorbemanning, Austertana  -54 997 0 0 0 

    2110: Reduksjon lærerstilling, Austertana  -128 729 -281 953 -281 953 -281 953 

    2120: Reduksjon asssitentstilling, Boftsa  -114 724 -252 978 -252 978 -252 978 

    2120: Reduksjon lærerstilling, Boftsa  -121 227 -265 521 -265 521 -265 521 

    2130: Reduksjon lærerstilling, Seida  -221 924 -486 119 -486 119 -486 119 

    2130: Reduksjon stilling SFO, Seida  -205 037 -451 081 -451 081 -451 081 

    2130: Redusert assistentbemanning Seida skole  -75 000 -180 000 -180 000 -180 000 

    2140: Reduksjon assistentstillinger, sameskolen  -71 160 -156 794 -156 794 -156 794 

    2140: Reduksjon lærerstilling, sameskolen  -221 924 -486 119 -486 119 -486 119 

    2150: Reduksjon lærerstilling, Sirma  -43 420 -86 839 -86 839 -86 839 
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    21x0: Felles ungdomstrinn  0 0 -1 001 063 -2 170 980 

    2400: Bortfall av reservepott tilretteleggingstiltak, barnehager  -262 000 -262 000 -262 000 -262 000 

- 

Helse-, pleie- og omsorgstjenester  779 140 -345 591 -6 874 949 -6 874 949 

    4000: Felles PLO - forebygging  50 000 0 0 0 

    4000: Kompetanseheving - fellestiltak  50 000 50 000 50 000 50 000 

    4010: Nattevakt - brann, Austertana 2012  401 830 0 0 0 

    4010: Nedlegging - Austertana eldresenter  0 0 -6 862 766 -6 862 766 

        Sone 1 - Austertana (4010)  0 0 -6 454 439 -6 454 439 

        Helse- og sosialbygg (7030)  0 0 -408 327 -408 327 

    4020: Nattevakt - brann, Polmak 2012  401 830 0 0 0 

    4020: Nedlegging - Polmak sykehjem  0 0 -7 172 647 -7 172 647 

        Sone 2 - Polmak (4020)  0 0 -6 535 054 -6 535 054 

        Helse- og sosialbygg (7030)  0 0 -637 593 -637 593 

    4040: Drift av nye omsorgsboliger - Tanabru  0 0 7 506 055 7 506 055 

    4050: Rehabiliteringstj. Økt kveldsvakt 14 t i uken (selvkost)  27 617 27 617 27 617 27 617 

    4050: Rehabiliteringstjenesten - opprettelse 20 % st som 

fagansvarlig 

 25 763 25 763 25 763 25 763 

    5050: Overføring av stillingsprosent til botjenesten  -126 641 -346 452 -346 452 -346 452 

    5060: Reduksjon voksenavlastning og nattevakt botjenesten  -51 259 -102 519 -102 519 -102 519 

- 

Bygg- og anleggsdrift  -386 236 -216 000 -211 000 -211 000 

    8010: Ikke kommunal drift av løyper i utmark.  -106 000 -106 000 -106 000 -106 000 

    8020: Lysløyper -redusere materialer til vedlikehold  -35 000 -30 000 -25 000 -25 000 

    8040: Stilling holdes vakant Bygg/Anlegg  -165 236 0 0 0 

    8080: Slukking av gatelys  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

- 

Rammetilskudd finans  -4 680 000 -6 680 000 -6 680 000 -6 680 000 

    9000: Eiendomsskatt - Økning i bunnfradrag til kr 200.000  520 000 520 000 520 000 520 000 

    9040: Avdragsutsettelse maksimalt  -5 200 000 -5 200 000 -5 200 000 -5 200 000 

    9050: Redusert pensjon  0 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 
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Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

Politisk virksomhet 
 

- - - - 

    1000: Reduksjon utgifter til politiske møter 
 

-400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

Administrasjon og ledelse 
 

- - - - 

    1200: Tilskudd turistinformasjon 
 

75 000 75 000 75 000 75 000 

    1230: Avvikling av prosjekt samisk lovspråk fase 2 
 

-75 000 -75 000 -75 000 -75 000 

    1230: Prosjektmidler til tospråklighetsprosjekter 
 

535 000 535 000 535 000 535 000 

    1250: Biblioteket - økt bok- og mediabudsjett 2012 
 

30 000 30 000 30 000 30 000 

    1270: Nedleggelse av kinodriften 
 

-150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

Undervisning 
 

- - - - 

    2100: Bortfall av stipend lærerutdanning 
 

-60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

    2110: Reduksjon svømmekjøring, Austertana 
 

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

    2150: Tilrettelegging ungdomstrinnet, Sirma 
 

41 725 90 510 90 510 90 510 

Helse-, pleie- og omsorgstjenester 
 

- - - - 

    3000: Lege fra juli 2011 
 

224 448 448 896 448 896 448 896 

    3000: Opprette ergoterapeut-stilling 
 

561 318 561 318 561 318 561 318 

    4000: Med avstand som premiss - Delprosjekt samferdsel 
 

0 120 000 378 000 0 

    4000: Rekruttering av sykepleiere og fagarbeidere 
 

90 000 90 000 90 000 90 000 

    4000: Styrket grunnbemanning - Institusjonsomsorgen 
 

1 400 093 1 400 093 1 400 093 1 160 077 

    4000: Utvidelse av lederstillinger - Institusjonene 
 

343 937 343 937 343 937 343 937 

    4000: Velferdstiltak - PLO 
 

100 000 50 000 50 000 50 000 

    4010: Nattevakt - brann, Austertana 2013 
 

0 361 830 0 0 

    4020: Nattevakt - brann, Polmak 2013 
 

0 361 830 0 0 

    4020: Polmak / Inventar 
 

120 000 0 0 0 

    4030: Diabetessykepleier 20%, sykeavdelingen 
 

106 664 106 664 106 664 106 664 

    4030: Sykeavdeling / Inventar og utstyr 
 

100 000 50 000 50 000 50 000 

    4040: Styrking av bemanningen i hjemmebasert omsorg 
 

325 647 868 392 868 392 868 392 

    5050: Psykisk helsevern - psykolog til kommunen 
 

0 60 305 180 915 361 830 

Utviklingsavdelingen 
 

- - - - 

    6010: Bortfall driftstilskudd Indre-Finnmark utviklingsselskap 
 

-200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

    6030: Landbrukskonferanse 
 

100 000 0 0 0 

    6040: Informasjonskampanje om kildesortering /ryddedager 
 

20 000 0 0 0 

    6040: Miljøsertifisering av kommunale virksomheter. 
 

20 000 0 0 0 

    6040: Reguleringsplan for Gavesluft og Kaldbakknes: 
 

130 000 0 0 0 

    6040: Seminar for kommunestyret om klimatilpasning 
 

10 000 0 0 0 

    6040: Siktrydding 
 

30 000 0 0 0 

    6050: Digitalisering av eiendoms- og bygningsarkiv 
 

150 000 0 0 0 
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    6100: Bortfall av støtte til musikkfestival i juli 
 

-80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

    6100: Tilskudd til Tana vintermarked 
 

125 000 125 000 125 000 125 000 

    6100: Turstier 
 

55 000 55 000 55 000 55 000 

    6110: Undervisningspiano 
 

60 000 0 0 0 

    6310: Nedleggelse av fritidsklubben 
 

-503 603 -503 603 -503 603 -503 603 

    6400: Bortfall av tilskudd til idretten 
 

0 0 0 0 

Bygg- og anleggsdrift 
 

- - - - 

    8010: Redusert kostnad for leasing av kjøretøy 
 

-40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

    8070: Utdanning deltidsmannskaper i Tana brannvesen 
 

140 000 140 000 140 000 140 000 

Rammetilskudd finans 
 

- - - - 

    9000: Eiendomsskatt - Økning i bunnfradrag til kr 100.000 
 

178 000 178 000 178 000 178 000 

    9030: Mer optimistisk rentenivå 
 

-307 000 -656 000 -971 000 -1 363 000 

    9040: Avdragsutsettelse 
 

0 0 0 0 

    9040: Avdragsutsettelse fra 2013 
 

0 -5 200 000 -5 200 000 -5 200 000 

    9040: Avdragsutsettelse moderat 
 

-2 600 000 -2 600 000 -2 600 000 -2 600 000 

 

3.1 Rådmannens forslag til driftsbudsjett – Netto ramme per resultatenhet 

Beskrivelse R  2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

 Deatnu-Tana  

Sum utgifter  290 912 013 250 015 064 264 220 264 261 650 146 254 772 338 254 922 549 

Sum inntekter  -290 911 987 -250 924 087 -266 240 209 -262 371 567 -257 700 055 -257 717 214 

Netto utgift  26 -909 023 -2 019 945 -721 421 -2 927 717 -2 794 665 

 Politisk virksomhet  

Sum utgifter  4 020 166 3 886 391 3 734 576 3 734 576 3 734 576 3 734 576 

Sum inntekter  -63 929 0 0 0 0 0 

Netto utgift  3 956 237 3 886 391 3 734 576 3 734 576 3 734 576 3 734 576 

 Trossamfunn  

Sum utgifter  3 472 507 3 274 300 3 226 100 3 123 600 3 021 100 2 971 100 

Sum inntekter  -1 342 0 0 0 0 0 

Netto utgift  3 471 165 3 274 300 3 226 100 3 123 600 3 021 100 2 971 100 

 Administrasjon og ledelse  

Sum utgifter  29 979 992 24 252 016 26 562 360 25 941 530 25 727 730 25 727 730 

Sum inntekter  -8 124 937 -2 836 169 -2 842 479 -2 842 479 -2 842 479 -2 842 479 

Netto utgift  21 855 055 21 415 847 23 719 881 23 099 051 22 885 251 22 885 251 

 Informasjon og Service  

Sum utgifter  19 645 489 14 370 075 15 331 847 14 996 627 14 782 827 14 782 827 

Sum inntekter  -7 317 573 -2 484 890 -2 477 200 -2 477 200 -2 477 200 -2 477 200 

Netto utgift  12 327 916 11 885 185 12 854 647 12 519 427 12 305 627 12 305 627 
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Beskrivelse R  2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

 Adm ledelse  

Sum utgifter  1 780 489 1 698 366 1 871 272 1 750 662 1 750 662 1 750 662 

Sum inntekter  -43 317 0 0 0 0 0 

Netto utgift  1 737 172 1 698 366 1 871 272 1 750 662 1 750 662 1 750 662 

 Okonomi  

Sum utgifter  4 702 905 4 383 202 5 120 909 5 055 909 5 055 909 5 055 909 

Sum inntekter  -537 966 -351 279 -365 279 -365 279 -365 279 -365 279 

Netto utgift  4 164 939 4 031 923 4 755 630 4 690 630 4 690 630 4 690 630 

 Personal  

Sum utgifter  3 851 109 3 800 373 4 238 332 4 138 332 4 138 332 4 138 332 

Sum inntekter  -226 081 0 0 0 0 0 

Netto utgift  3 625 028 3 800 373 4 238 332 4 138 332 4 138 332 4 138 332 

 Undervisning  

Sum utgifter  57 035 013 53 778 133 57 371 756 55 836 809 54 530 404 53 360 487 

Sum inntekter  -24 215 282 -10 079 154 -10 589 119 -10 589 119 -10 589 119 -10 589 119 

Netto utgift  32 819 731 43 698 979 46 782 637 45 247 690 43 941 285 42 771 368 

 Grunnskoler  

Sum utgifter  45 774 561 42 382 365 44 971 351 43 436 404 42 129 999 40 960 082 

Sum inntekter  -12 831 043 -7 236 952 -7 883 649 -7 883 649 -7 883 649 -7 883 649 

Netto utgift  32 943 518 35 145 413 37 087 702 35 552 755 34 246 350 33 076 433 

 Losa og voksenopplæring  

Sum utgifter  556 437 1 403 605 1 467 816 1 467 816 1 467 816 1 467 816 

Sum inntekter  -783 221 -1 361 817 -1 289 470 -1 289 470 -1 289 470 -1 289 470 

Netto utgift  -226 784 41 788 178 346 178 346 178 346 178 346 

 Barnehager  

Sum utgifter  10 704 015 9 992 163 10 932 589 10 932 589 10 932 589 10 932 589 

Sum inntekter  -10 601 018 -1 480 385 -1 416 000 -1 416 000 -1 416 000 -1 416 000 

Netto utgift  102 997 8 511 778 9 516 589 9 516 589 9 516 589 9 516 589 

 Helse-, pleie- og omsorgstjenester  

Sum utgifter  99 555 004 92 694 016 107 488 788 106 364 057 99 296 619 99 296 619 

Sum inntekter  -25 351 646 -15 891 335 -24 694 165 -24 694 165 -23 110 165 -23 110 165 

Netto utgift  74 203 358 76 802 681 82 794 623 81 669 892 76 186 454 76 186 454 

 Helsetjenester  

Sum utgifter  15 228 925 13 728 647 16 342 767 16 342 767 16 342 767 16 342 767 

Sum inntekter  -5 700 927 -4 427 855 -5 787 000 -5 787 000 -5 787 000 -5 787 000 

Netto utgift  9 527 998 9 300 792 10 555 767 10 555 767 10 555 767 10 555 767 

 Pleie og omsorgstjenester  

Sum utgifter  50 660 127 48 476 891 54 251 736 53 398 076 46 330 638 46 330 638 
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Beskrivelse R  2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

Sum inntekter  -11 260 568 -8 601 500 -9 337 185 -9 337 185 -7 753 185 -7 753 185 

Netto utgift  39 399 559 39 875 391 44 914 551 44 060 891 38 577 453 38 577 453 

 Hjelpetjenester  

Sum utgifter  16 949 226 14 571 608 15 789 125 15 569 314 15 569 314 15 569 314 

Sum inntekter  -2 299 849 -336 230 -336 230 -336 230 -336 230 -336 230 

Netto utgift  14 649 377 14 235 378 15 452 895 15 233 084 15 233 084 15 233 084 

 Botjenesten  

Sum utgifter  16 716 726 15 916 870 21 105 160 21 053 900 21 053 900 21 053 900 

Sum inntekter  -6 090 302 -2 525 750 -9 233 750 -9 233 750 -9 233 750 -9 233 750 

Netto utgift  10 626 424 13 391 120 11 871 410 11 820 150 11 820 150 11 820 150 

 Utviklingsavdelingen  

Sum utgifter  16 982 181 17 748 475 16 373 562 15 577 679 15 577 679 15 577 679 

Sum inntekter  -8 009 272 -8 266 332 -6 794 832 -6 169 832 -6 169 832 -6 169 832 

Netto utgift  8 972 909 9 482 143 9 578 730 9 407 847 9 407 847 9 407 847 

 Bygg- og anleggsdrift  

Sum utgifter  39 100 270 34 278 863 35 769 973 36 184 209 35 944 685 35 944 685 

Sum inntekter  -20 878 235 -17 955 068 -18 067 111 -18 727 759 -18 710 737 -18 727 896 

Netto utgift  18 222 035 16 323 795 17 702 862 17 456 450 17 233 948 17 216 789 

 Bygningsdrift  

Sum utgifter  19 458 125 17 828 228 18 931 684 19 106 684 18 862 160 18 862 160 

Sum inntekter  -4 640 434 -3 014 660 -3 774 610 -4 110 610 -4 110 610 -4 110 610 

Netto utgift  14 817 691 14 813 568 15 157 074 14 996 074 14 751 550 14 751 550 

 Anleggsdrift  

Sum utgifter  19 642 145 16 450 635 16 838 289 17 077 525 17 082 525 17 082 525 

Sum inntekter  -16 237 801 -14 940 408 -14 292 501 -14 617 149 -14 600 127 -14 617 286 

Netto utgift  3 404 344 1 510 227 2 545 788 2 460 376 2 482 398 2 465 239 

 Rammetilskudd finans  

Sum utgifter  40 766 880 20 102 870 13 693 149 14 887 686 16 939 545 18 309 673 

Sum inntekter  -204 267 344 -195 896 029 -203 252 503 -199 348 213 -196 277 723 -196 277 723 

Netto utgift  -163 500 464 -175 793 159 -189 559 354 -184 460 527 -179 338 178 -177 968 050 
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4 Forslag til investeringsbudsjett 

I rådmannens investeringsforslag er det foreslått store investeringer som utløser en markert 
økning i rente- og avdragsutgiftene de kommende årene. De største investeringene er 
knyttet til strukturelle endringer, noe som forsvarer investeringsnivået. 37 av de foreslåtte 
58 mill til investeringer er knyttet til bofellesskapet og nye omsorgsboliger. 

Leseren bør merke seg at momskompensasjonen fra investeringsforslaget i realiteten 
salderer driftsbudsjettet de to neste årene. Et par av prosjektene får særskilt omtale i dette 
dokumentet, for de øvrige vises til rapporten for investeringstiltak. Se også rapporten ”Tiltak 
i investeringsbudsjettet” som kan lastes ned fra hjemmesiden. 

4.1.1 Nye heldøgns omsorgsboliger 

Administrasjonen har i tråd med flertallets politiske plattform og alle faglige råd foreslått at 
det bygges nye omsorgsboliger ved Tanabru. Det er tre forhold som det er ønskelig at 
politisk nivå merker seg i den sammenhengen: konkurranseutsetting og byggestart, 
momskompensasjonen og de forutsigbarhet for de ansatte. 

Det antas å være en fordel å være tidligst mulig ute med konkurransegrunnlaget for 
prosjektet. Litt forenklet sagt gjelder det å være tidlig ute, i god tid før entreprenørene har 
fylt opp ordreboka si, slik at konkurransen er størst mulig. Administrasjonen tar sikte på å 
konkurranseutsette prosjektet i mai/juni. Det vil kunne sikre byggestart i sommersesongen.  

Momskompensasjonen avhenger av hvor stor fremdrift investeringsprosjektene har. Jo 
tidligere byggestart, jo større momskompensasjon. En vesentlig utsettelse av prosjektet vil 
dermed medføre et større salderingsbehov i driftsbudsjettet. 

I den politiske samarbeidsavtalen er det antydet at man muligens vil legge ned 
institusjonene i Polmak og Austertana. Rådmannen ønsker å gi signaler om at det vil være 
urealistisk, både mht økonomi og bemanning. Poenget med økonomi er åpenbart, selv uten 
investeringene vil det være et salderingsbehov på nær 12 mill i slutten av økonomiplan-
perioden. Bemanningsutfordringen er ikke like åpenbar, men allerede i dag er det til tider 
problematisk å skaffe folk til alle stillingene innen pleie og omsorg. Det er grunn til å tro at 
fagfolkene til en helt ny avdeling i hovedsak kommer fra institusjonene. Det vil dermed ikke 
være noen igjen til å drive institusjonene. Rådmannen ønsker at kommunestyret snarest 
mulig staker ut en realistisk kurs slik at administrasjonen og organisasjonene kan jobbe med 
de fremtidige endringene. 

4.1.2 Kunstgressbane 

I tråd med den politiske plattformen er det foreslått å bygge en kunstgressbane med flomlys, 
men uten undervarme, ved flerbrukshallen. Deler av det nødvendige arealet overtas fra 
skiskytterlaget.  
 
I møter med Tana ballklubb har kommunen fått forsikringer om at arealet tilhørende 
grusbanen vil bli frigitt så snart kunstgressbane er etablert. Dette utløser viktige muligheter 
for kommunen med tanke på utvikling av sentrumsområdet og næringsarealer.   
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4.1.3 Rådmannens forslag til investeringer: 

 

- - 

2012 2013 2014 2015 

- 

Netto investering i konsekvensjustert budsjett  0 0 0 0 

Sum investeringer fra nye tiltak  58 441 500 47 491 500 13 827 500 24 725 500 

Sum fond  -1 973 000 0 0 0 

Sum bruk av driftsmidler  -6 191 580 -7 515 060 -160 500 -2 492 500 

Sum lån  -46 276 920 -26 390 840 -13 667 000 -19 403 000 

Sum tilskudd  -4 000 000 -13 332 000 0 -2 830 000 

Sum annet  0 -267 000 0 0 

Netto finansiering  0 -13 400 0 0 

Sum renter og avdrag  287 780 4 047 277 6 252 736 7 622 864 

Sum andre driftskonsekvenser  -4 757 671 -2 132 989 571 319 554 160 

Netto driftskonsekvenser  -4 469 891 1 914 288 6 824 055 8 177 024 

- 

Valgte tiltak 

- 

Usorterte tiltak  58 441 500 47 491 500 13 827 500 24 725 500 

    1000: Datautstyr til politikere 2012  437 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 123 110 848 105 233 101 865 

        Andre driftskonsekvenser  20 000 55 000 55 000 55 000 

    1200: Elektroniske møter og forbedret innsyn for publikum  445 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  6 861 27 589 25 989 25 532 

        Andre driftskonsekvenser  -35 640 56 000 56 000 56 000 

    1210:  Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur  til 

kommuale bygg 2012- 2016 

 312 500 437 500 437 500 437 500 

        Renter og avdrag  802 80 300 187 138 289 965 

        Andre driftskonsekvenser  -25 000 -17 500 0 0 

    1210: Bærbare maskiner skoler 2012  125 000 125 000 125 000 125 000 

        Renter og avdrag  321 31 992 62 058 91 162 

        Andre driftskonsekvenser  -10 000 -5 000 0 0 

    1210: Data- og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ 

backup - hele organisasjonen 2012-2016 

 750 000 750 000 400 000 600 000 

        Renter og avdrag  1 925 191 863 362 956 463 742 

        Andre driftskonsekvenser  -60 000 -30 000 0 0 

    1210: Egen datakommunikasjon til Austertana oppvekstsenter 

og Austertana eldresenter 

 312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  802 79 177 75 167 72 761 

        Andre driftskonsekvenser  -62 500 0 0 0 

    1210: Nye arbeidsstasjoner 

Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg 2012 - 2016 

 625 000 625 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  1 604 159 885 302 948 434 437 

        Andre driftskonsekvenser  -50 000 -25 000 0 0 
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    1210: Utskifting kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og 

Nettverksprintere 2012-2016 

 250 000 250 000 200 000 200 000 

        Renter og avdrag  642 63 954 121 179 173 776 

        Andre driftskonsekvenser  -20 000 -10 000 0 0 

    1210: Videreutvikle bruken  av virituelle servere - 

PLO/Helse/Hjt/PPT/Administrasjon/Elev 2012 - 201 

 250 000 500 000 375 000 500 000 

        Renter og avdrag  642 64 566 181 933 260 551 

        Andre driftskonsekvenser  -20 000 -20 000 0 0 

    1210: www.tana.kommune.no  kommunal info 2012-2016  150 000 150 000 150 000 150 000 

        Renter og avdrag  385 38 390 74 471 109 396 

        Andre driftskonsekvenser  -12 000 -6 000 0 0 

    1240: Ekstra studio til lærerutdanning  137 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  353 34 839 33 072 32 014 

        Andre driftskonsekvenser  -11 000 0 0 0 

    7000: Videre utbygging av elektronisk låsesystem  260 000 220 000 0 0 

        Renter og avdrag  4 004 19 335 28 172 27 150 

        Andre driftskonsekvenser  -20 800 -8 800 0 0 

    7020: Austertana skole - varmestyring  147 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 264 9 103 8 576 8 424 

        Andre driftskonsekvenser  -11 760 0 0 0 

    7020: Boftsa skole - sikring inngang og etablere 

parkeringsplass. 

 475 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  7 315 29 415 27 708 27 221 

        Andre driftskonsekvenser  -38 000 0 0 0 

    7020: Deanu sameskuvla  80 000 0 0 130 000 

        Renter og avdrag  1 232 4 953 4 666 6 404 

        Andre driftskonsekvenser  -6 400 0 0 0 

    7020: Renovering Seida skole  0 0 10 000 000 10 000 000 

        Renter og avdrag  0 0 175 000 878 749 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    7020: Sirma skole  0 549 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 8 068 32 446 30 563 

        Andre driftskonsekvenser  0 -21 990 0 0 

    7020: Tanabru barnehage  0 530 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 7 791 31 331 29 513 

        Andre driftskonsekvenser  0 -21 200 0 0 

    7030: Heldøgns omsorgsboliger Tana bru  22 500 000 32 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  57 750 1 384 815 2 242 712 2 203 806 

        Andre driftskonsekvenser  -1 800 000 -1 280 000 801 396 801 396 

    7030: PU Bofellesskap  13 625 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  23 304 542 875 533 554 524 232 

        Andre driftskonsekvenser  -1 635 000 0 0 0 
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    7035: Tana helsesenter -dørlukkere, blandebatteri og 

taktekking 

 109 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 679 6 750 6 358 6 246 

        Andre driftskonsekvenser  -8 720 0 0 0 

    7040: Fjernarkiv på rådhuset 2011  1 462 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  22 523 90 573 85 317 83 816 

        Andre driftskonsekvenser  -117 000 0 0 0 

    7040: Miniatyrskytebane  475 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  7 315 29 415 27 708 27 221 

        Andre driftskonsekvenser  -33 000 5 000 5 000 5 000 

    7040: Oppgradering av Tana rådhus, del I  625 000 10 250 000 0 0 

        Renter og avdrag  9 625 189 380 642 389 606 589 

        Andre driftskonsekvenser  -50 000 -410 000 0 0 

    7040: Oppgradering av Tana rådhus, del II  0 0 0 11 403 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 159 635 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    8031: Kunstgressbane  7 850 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  14 761 343 866 337 962 323 804 

        Andre driftskonsekvenser  -544 000 59 000 59 000 59 000 

    8040: Alleknjarg vannverk- sammenkobling med Lismajævre 

vannverk 

 2 500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  43 750 175 937 165 728 162 811 

        Andre driftskonsekvenser  -43 750 -175 939 -165 729 -162 813 

    8040: Austertana vannverk  1 600 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  28 000 112 599 106 065 104 199 

        Andre driftskonsekvenser  -28 000 -112 599 -106 065 -104 199 

    8040: Elektronisk ledningskartverk  0 345 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 6 038 24 279 22 871 

        Andre driftskonsekvenser  -6 038 -24 279 -22 871 -22 468 

    8040: ROS analyse og beredskapsplan  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 500 14 074 13 258 13 024 

        Andre driftskonsekvenser  -3 500 -14 074 -13 258 -13 024 

    8040: Utskifting av vannledning Lismajavri vannverk  1 495 000 0 460 000 0 

        Renter og avdrag  26 163 105 208 107 154 129 732 

        Andre driftskonsekvenser  -26 163 -105 208 -107 154 -129 732 

    8070: Utvidelse av brannstasjonen  812 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  12 513 50 316 47 397 46 563 

        Andre driftskonsekvenser  -65 000 10 000 10 000 10 000 

    8080: Kjøp av maskinhenger  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 080 12 385 11 667 11 461 

        Andre driftskonsekvenser  -16 000 0 0 0 
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    8080: Montering av målere til veglys  0 425 000 680 000 680 000 

        Renter og avdrag  0 6 248 37 023 83 420 

        Andre driftskonsekvenser  0 -17 000 0 0 

    8080: Ny vei i Tanabru industriområde  0 0 500 000 0 

        Renter og avdrag  0 0 8 750 35 186 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    8080: Trafikksikerhetstiltak - veilys  230 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 542 14 243 13 417 13 181 

        Andre driftskonsekvenser  -18 400 0 0 0 

    8080:Trafikksikkerhetstiltak - Fortau langs Maskevarreveien  0 335 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 487 1 955 1 842 

        Andre driftskonsekvenser  0 -13 400 0 0 

    8095: Tilskudd fra Kystverket brukes til nedbetaling av lån  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

- 

 

 

 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

Usorterte tiltak  
- - - - 

    1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon  375 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 775 23 225 21 876 21 492 

        Andre driftskonsekvenser  -30 000 0 0 0 

    7020: Austertana barnehage  0 150 000 0 120 000 

        Renter og avdrag  0 2 205 8 868 10 453 

        Andre driftskonsekvenser  0 -6 000 0 0 

    7020: Austertana skole - etterisolering og lager  0 0 380 000 130 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    7020: Boftsa skole - enøktiltak, dekke på fotballbane og lager  0 0 232 000 300 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    7030: Austertana eldresenter  240 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 696 14 863 14 001 13 754 

        Andre driftskonsekvenser  -19 200 0 0 0 

    7030: Brannsikring Polmak og Austertana eldresenter  4 807 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  74 025 297 687 280 414 275 479 

        Andre driftskonsekvenser  -384 500 30 000 30 000 30 000 

    7030: Polmak alders- og sykehjem  240 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 696 14 863 14 001 13 754 
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        Andre driftskonsekvenser  -19 200 0 0 0 

    7035: Himlingsplater i Tana helsesenter  0 0 500 000 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    7040: Utvidelse av lager Tana Flerbrukshall  0 0 0 563 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 7 875 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    8080: Masjokveien - videre oppgradering  500 000 200 000 0 0 

        Renter og avdrag  8 750 38 686 47 220 45 820 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    8080: Vegplanen  600 000 600 000 600 000 600 000 

        Renter og avdrag  10 500 52 725 92 500 131 575 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    8095: Serviceanlegg i Torhop  0 4 958 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 -198 000 -117 000 -117 000 

 

Noen tiltak ble av ulike grunner ikke fullført i 2011. Disse er videreført i oversikten med 
oppdaterte beregninger. Der det allerede er tatt opp lån som følge av tidligere vedtak, er 
disse prosjektene finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler. 

4.1.4 Ikke videreførte investeringstiltak 

Det legges til grunn at følgende allerede vedtatte tiltak ikke gjennomføres: 

 Brannsikring og kjøkkeninvesteringer Austertana og Polmak. Det er foreslått å 
nedlegge disse institusjonene, samtidig som det er foreslått å etablere vaktordninger 
som skal bedre brannsikringen. I lys av dette vil investeringene ikke lønnes. 

 Sirma brannvarsling. Det foreligger ikke pålegg om denne type brannvarsling fra 
brannsjefen. Midlene foreslås i stedet omdisponert til ny fyrkjele og nye ytterdører. 
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5 Hovedoversikter 

5.1 Budsjettskjema 1A Hovedoversikt drift - Rådmannens forslag 

- 

Beskrivelse Regnskap 

2010 

Budsjett 2011 Budsjett 2012 

- 

- 

 Deatnu-Tana  

- 

Skatt på inntekt og formue  -54 279 633 -46 763 000 -49 595 000 

- 

Ordinært rammetilskudd  -102 837 919 -129 211 000 -133 696 000 

- 

Skatt på eiendom  -2 635 564 -2 817 000 -2 428 000 

- 

Andre direkte eller indirekte skatter  -11 008 -30 000 -20 000 

- 

Andre generelle statstilskudd  -10 668 426 -5 897 000 -5 779 000 

- 

Sum frie disponible inntekter  -170 432 550 -184 718 000 -191 518 000 

- 

Renteinntekter og utbytte  -6 316 821 -6 137 000 -6 137 000 

- 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 

- 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  6 223 667 7 262 935 8 472 780 

- 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 

- 

Avdrag på lån  9 577 403 8 400 000 6 000 000 

- 

Netto finansinntekter/-utgifter  9 484 249 9 525 935 8 335 780 

- 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk  2 374 382 0 0 

- 

Til bundne avsetninger  3 931 700 1 867 000 1 325 000 

- 

Til ubundne avsetninger  5 682 706 0 0 

- 

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk  -2 383 136 0 0 

- 

Bruk av ubundne avsetninger  -5 153 971 -1 304 306 -195 000 

- 

Bruk av bundne avsetninger  -8 047 256 -1 865 000 -1 311 500 

- 

Netto avsetninger  -3 595 575 -1 302 306 -181 500 

- 

Overført til investeringsbudsjettet  5 086 232 0 133 560 

- 

Til fordeling drift  -159 457 644 -176 494 371 -183 230 160 

- 

Sum fordelt drift  158 159 339 175 585 348 181 160 215 

- 

Merforbruk/mindreforbruk  -1 298 305 -909 023 -2 069 945 
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5.2 Hovedoversikt drift – rådmannens forslag 

- 

Beskrivelse R  2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 

- 

- 

 Deatnu-Tana  

- 

Brukerbetalinger  -8 656 370 -8 623 835 -7 978 750 

- 

Andre salgs- og leieinntekter  -19 965 792 -19 093 682 -19 772 170 

- 

Overføringer med krav til motytelse  -53 797 124 -28 914 264 -38 226 789 

- 

Rammetilskudd  -102 837 919 -129 211 000 -133 696 000 

- 

Andre statlige overføringer  -10 668 426 -5 897 000 -5 779 000 

- 

Andre overføringer  -309 074 0 0 

- 

Skatt på inntekt og formue  -54 279 633 -46 763 000 -49 595 000 

- 

Eiendomsskatt  -2 635 564 -2 817 000 -2 428 000 

- 

Andre direkte og indirekte skatter  -11 008 -30 000 -20 000 

- 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -253 160 910 -241 349 781 -257 495 709 

- 

Lønnsutgifter  140 552 681 139 871 003 147 547 652 

- 

Sosiale utgifter  17 102 346 18 145 348 20 749 522 

- 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  41 187 599 36 523 121 37 290 873 

- 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  20 232 694 22 822 183 30 403 033 

- 

Overføringer  23 084 107 14 373 474 11 991 844 

- 

Avskrivninger  13 968 243 0 0 

- 

Fordelte utgifter  -1 217 925 482 000 -845 000 

- 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  254 909 745 232 217 129 247 137 924 

- 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  1 748 835 -9 132 652 -10 357 785 

- 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -6 316 821 -6 137 000 -6 137 000 

- 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 

- 

Mottatte avdrag på utlån  -53 803 0 0 

- 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -6 370 624 -6 137 000 -6 137 000 

- 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  6 223 667 7 262 935 8 472 780 

- 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 

- 

Avdragsutgifter  9 577 403 8 400 000 6 000 000 

- 

Utlån  0 0 0 

- 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  15 801 070 15 662 935 14 472 780 

- 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner  9 430 446 9 525 935 8 335 780 

- 

Motpost avskrivninger  -13 968 243 0 0 

- 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -2 788 962 393 283 -2 022 005 

- 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk  -2 383 136 0 0 

- 

Bruk av disposisjonsfond  -5 153 971 -1 304 306 -195 000 

- 

Bruk av bundne fond  -8 047 256 -1 865 000 -1 311 500 
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- 

Beskrivelse R  2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 

- 

Bruk av likviditesreserve  0 0 0 

- 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -15 584 363 -3 169 306 -1 506 500 

- 

Overført til investeringsregnskapet  5 086 232 0 133 560 

- 

Dekning av tidligere års merforbruk  2 374 382 0 0 

- 

Avsetninger til disposisjonsfond  3 943 786 0 0 

- 

Avsetninger til bundne fond  3 931 700 1 867 000 1 325 000 

- 

Avsetninger til likviditetsreserven  1 738 920 0 0 

- 

SUM AVSETNINGER (K)  17 075 020 1 867 000 1 458 560 

- 

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -1 298 305 -909 023 -2 069 945 

 

5.3 Standardskjema 2A Investeringsbudsjett – rådmannens forslag 

 

- 

Beskrivelse Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

- 

Investeringer i anleggsmidler  26 093 420 58 441 500 47 491 500 13 827 500 24 725 500 

- 

Utlån og forskutteringer  0 0 0 0 0 

- 

Avdrag på lån  0 0 0 0 0 

- 

Avsetninger  0 0 0 0 0 

- 

Årets finansieringsbehov  26 093 420 58 441 500 47 491 500 13 827 500 24 725 500 

- 

Bruk av lånemidler  -26 093 420 -46 276 920 -26 390 840 -13 667 000 -19 403 000 

- 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  0 0 0 0 0 

- 

Tilskudd til investeringer  0 -4 000 000 -13 332 000 0 -2 830 000 

- 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  0 0 -267 000 0 0 

- 

Andre inntekter  0 0 0 0 0 

- 

Sum ekstern finansiering  -26 093 420 -50 276 920 -39 989 840 -13 667 000 -22 233 000 

- 

Overført fra driftsregnskapet  0 -6 191 580 -7 515 060 -160 500 -2 492 500 

- 

Bruk av avsetninger  0 -1 973 000 0 0 0 

- 

Sum finansiering  -26 093 420 -58 441 500 -47 504 900 -13 827 500 -24 725 500 

- 

Udekket/udisponert  0 0 -13 400 0 0 
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Innspill fra Helse- og omsorgsutvalget til FSK og KST – Budsjettinnspill  
 

Saksprotokoll saksnr. 51/2011 i Helse- og omsorgsutvalget - 28.11.2011  

Behandling 

Link til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 sendt utvalget på e-post 25.11.11. Utskrift 
fra e-post fra HTV i NSF Jaana Kinnunen utdelt i møtet.  
 
Assisterende rådmann Kjell Nilssen orienterte om budsjettet for 2012 og økonomiplan 2012 -
2015.  
 
 
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Laura Kjølås og Marit 
Bruland Varsi, FrP v/Eli Sabbasen, H v/Brynli Ballari, SP v/Viktoria Nilsen og AP v/Per Ivar 
Henriksen:  
 
Budsjettinnspill fra HOU til formannskap og kommunestyre: 
 
Det vises til liste over ikke-valgte tiltak fra rådmannen. HOU ønsker at disse postene blir 
prioritert:  

- 4000 Lederfunksjon for de tre institusjonene økes fra 70%- til 100% -stillinger.  
              Begrunnelse: 

Føringer i RO-rapporten. Større krav til ledelse i forbindelse med utfordringene i 
samhandlingsreformen. Hovedformålet med samhandlingsreformen er å styrke helse- og 
omsorgstjenesten for å forebygge innleggelser i spesialisttjenesten og kommunale 
institusjoner. Nedbygging av institusjoner stiller spesielle krav til ledelse i 
avviklingsperiode for å ivareta personalet i en vanskelig omstilling.  

 
- 4040 Styrking av lederfunksjon i hjemmebasert omsorg 

Oppretting av assisterende leder i hjemmebasert omsorg i 60 % stilling.  
Begrunnelse:  
Føringer i RO-rapporten - økte krav til tjenester i hjemmebasert omsorg. Større krav til 
ledelse gir en bedre utnyttelse av ressurser i tjenesten.  
 

- 3000  Opprette ergoterapeutstilling  
Begrunnelse: 
Ergoterapeut vil gi et bedre tilbud til brukere av pleie- og omsorgstjenesten ved blant 
annet å kartlegge og tilrettelegge hjemmesituasjonen slik at flere kan bo lengre hjemme. 
Ergoterapeuten kan også legge til rette for at brukere i institusjon får en bedre hverdag og 
høyere livskvalitet, og stillingen vil også kunne lette arbeidssituasjonen til de ansatte.  
 

- 4000 Rekruttering av sykepleiere og fagarbeidere 

Begrunnelse:  
Det er stor konkurranse mellom kommunene om sykepleiere og fagarbeidere. 
Kommunen må ha strategiske tiltak i form av stipend eller lignende for å være 
attraktiv for fagpersoner.  

 
I tillegg foreslår HOU følgende tiltak inn i budsjettet:  

- Innkjøp av ultralydapparat    300 000,-  
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Begrunnelse:  
Et ultralydapparat er et godt diagnostisk hjelpemiddel for legene. Etter det HOU har fått 
kjennskap til, kan et slikt apparat gjøre at pasienter unngår unødvendige sykehusopphold og at 
sikrere diagnoser stilles tidligere. En slik investering vil lønne seg samfunnsøkonomisk og det 
passer godt med intensjonene i samhandlingsreformen.  
 
 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   
 
 

Vedtak 

Budsjettinnspill fra HOU til formannskap og kommunestyre: 
 
Det vises til liste over ikke-valgte tiltak fra rådmannen. HOU ønsker at disse postene blir 
prioritert:  

- 4000 Lederfunksjon for de tre institusjonene økes fra 70%- til 100% -stillinger.  
              Begrunnelse: 

Føringer i RO-rapporten. Større krav til ledelse i forbindelse med utfordringene i 
samhandlingsreformen. Hovedformålet med samhandlingsreformen er å styrke helse- og 
omsorgstjenesten for å forebygge innleggelser i spesialisttjenesten og kommunale 
institusjoner. Nedbygging av institusjoner stiller spesielle krav til ledelse i 
avviklingsperiode for å ivareta personalet i en vanskelig omstilling.  

 
- 4040 Styrking av lederfunksjon i hjemmebasert omsorg 

Oppretting av assisterende leder i hjemmebasert omsorg i 60 % stilling.  
Begrunnelse:  
Føringer i RO-rapporten - økte krav til tjenester i hjemmebasert omsorg. Større krav til 
ledelse gir en bedre utnyttelse av ressurser i tjenesten.  
 

- 3000  Opprette ergoterapeutstilling  
Begrunnelse: 
Ergoterapeut vil gi et bedre tilbud til brukere av pleie- og omsorgstjenesten ved blant 
annet å kartlegge og tilrettelegge hjemmesituasjonen slik at flere kan bo lengre hjemme. 
Ergoterapeuten kan også legge til rette for at brukere i institusjon får en bedre hverdag og 
høyere livskvalitet, og stillingen vil også kunne lette arbeidssituasjonen til de ansatte.  
 

- 4000 Rekruttering av sykepleiere og fagarbeidere 

Begrunnelse:  
Det er stor konkurranse mellom kommunene om sykepleiere og fagarbeidere. 
Kommunen må ha strategiske tiltak i form av stipend eller lignende for å være 
attraktiv for fagpersoner.  

 
I tillegg foreslår HOU følgende tiltak inn i budsjettet:  

- Innkjøp av ultralydapparat    300 000,-  
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Begrunnelse:  
Et ultralydapparat er et godt diagnostisk hjelpemiddel for legene. Etter det HOU har fått 
kjennskap til, kan et slikt apparat gjøre at pasienter unngår unødvendige sykehusopphold og at 
sikrere diagnoser stilles tidligere. En slik investering vil lønne seg samfunnsøkonomisk og det 
passer godt med intensjonene i samhandlingsreformen.  
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Saksprotokoll saksnr. 41/2011 i Havneutvalget - 05.12.2011

Behandling
Innspill til kommunestyret.

Felles forslag:

1. Havneutvalget vil se det som svært viktig å ferdigstille havnearbeidet i Torhop, der 
resterende del av kaia og servicebygget for fiskerne er inkludert i en slik ferdigstillelse.

2. Kommunens positive vilje til å satse på fiskerinæringen har resultert i forslag til 
bevilgninger på kommende statsbudsjett for investeringer til fiskerinæringen i Tana. Dette 
forplikter kommunen å delta sammen med annen ekstern finansiering for å ferdigstille kai 
med servicebygg.

3. Det behøves økte bevilgninger til havneformål på investeringsbudsjettet for 2012 som 
følger:

- Servicbygg kr 4.960.000,-
- Kai ”     800.000,-

Sum kr 5.760.000,-

Som finansieres slik:
- Statlige overføringer kr 2.320.000,-
- Mva kompensasjon ”     995.000,-
- Annen ekstern finansiering ”  1.800.000,-
- Kommunal andel ”     645.000,-

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innspill til kommunestyret:

1. Havneutvalget vil se det som svært viktig å ferdigstille havnearbeidet i Torhop, der 
resterende del av kaia og servicebygget for fiskerne er inkludert i en slik ferdigstillelse.

2. Kommunens positive vilje til å satse på fiskerinæringen har resultert i forslag til 
bevilgninger på kommende statsbudsjett for investeringer til fiskerinæringen i Tana. Dette 
forplikter kommunen å delta sammen med annen ekstern finansiering for å ferdigstille kai 
med servicebygg.

3. Det behøves økte bevilgninger til havneformål på investeringsbudsjettet for 2012 som 
følger:

- Servicbygg kr 4.960.000,-
- Kai ”     800.000,-

Sum kr 5.760.000,-
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Som finansieres slik:
- Statlige overføringer kr 2.320.000,-
- Mva kompensasjon ”     995.000,-
- Annen ekstern finansiering ”  1.800.000,-
- Kommunal andel ”     645.000,-
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Saksprotokoll saksnr. 34/2011  i Eldrerådet - 06.12.2011

Behandling

Rådmannen orienterte om budsjett 2012.

Leder Olav E. Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet mener at det ikke bør foretas kutt i eldrerådets budsjett i forhold til 2011 budsjettet.
Bl.a. bør det være en fast post på budsjettet for feiring av den internasjonale eldredagen som 
normalt vil koste kr. 15.000,-.  I tillegg foreslås kr. 10.000,- til aktivitetstilbud som andre kan 
søke på, f.eks til div. kurs (datakurs m.v.).  Begge disse beløpene settes på en konto ”Tilskudd 
til arrangementer”.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet mener at det ikke bør foretas kutt i eldrerådets budsjett i forhold til 2011 budsjettet.
Bl.a. bør det være en fast post på budsjettet for feiring av den internasjonale eldredagen som 
normalt vil koste kr. 15.000,-.  I tillegg foreslås kr. 10.000,- til aktivitetstilbud som andre kan 
søke på, f.eks til div. kurs (datakurs m.v.).  Begge disse beløpene settes på en konto ”Tilskudd 
til arrangementer”.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 074

Arkivsaksnr: 2011/2536-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 129/2011 01.12.2011
Kommunestyret 126/2011 15.12.2011

Navneendring Norasenteret

Saksprotokoll saksnr. 129/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

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

Kommunestyret godkjennes navneendringen av senteret til:
Norasenteret IKS – Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret godkjennes navneendringen av senteret til:
Norasenteret IKS – Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjennes navneendringen av senteret til:
Norasenteret IKS – Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark
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Saksopplysninger
I dag heter senteret Norasenteret IKS, krise- og incestsenter. I praksis jobber de ansatte på 
senteret med personer utsatt for vold i nære relasjoner og med personer utsatt for seksuelle 
overgrep generelt, ikke bare med incest. 

Senteret har på felles styre- og representantskapsmøte 30.03.11 fattet følgende navneendring på 
senteret til Norasenteret IKS – Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark. Dette 
med bakgrunn i at senteret gjerne vil ha et navn som gjenspeiler hva senteret jobber med, slik at 
det lettere å kommunisere arbeidsfeltet utad. 

For og få dette offisielt endret i Brønnøysundsregisteret må eierkommunen godkjenne denne 
navneendringen.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2252-4

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 125/2011 01.12.2011
Kommunestyret 127/2011 15.12.2011

Retningslinjer for barn og unges representant i kommunal planlegging

Saksprotokoll saksnr. 125/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak, samt tilføyelse i pkt. 3, 
som formannskapets innstilling:

Følgende retningslinjer gjelder for barn og unges representant i kommunal planlegging:

1. De rikspolitiske retningslinjene, plan- og bygningsloven sammen med eventuelle egne kommunale 
bestemmelser skal ligge til grunne for barn og unges representantens arbeide i forbindelse med 
kommunal planlegging. 

2. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp de rikspolitiske retningslinjene. 

3. Kommunestyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode oppnevne en representant som skal påse 
at barn og unges interesser i kommunal planlegging blir ivaretatt. Barn og unges representant med 
vararepresentant foreslås av valgnemnda. 

4. I formannskapet har barn og unges representant:
- møteplikt
- talerett
- forslagsrett
- rett til protokolltilførsel 

i saker som angår kommunal planlegging.

5. Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser og i henhold til de rikspolitiske retningslinjene. 

6. Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i den 
kommunale planleggingen. 

7. I ordinært formannskap og politiske utvalg kan barn og unges representant møte med tale og 
forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår. 
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8. Barn og unges representant skal bidra til å sikre at barn og unge gis anledning til å delta i 
planprosessen og til å bli hørt i plan saker som vedrører barn og unge. 

9. Barn og unges representant skal bistå i arbeidet med å kartlegge barn og unges interesser i 
kommunen. 

Rådmannen har ansvaret for å påse at barn og unges representant på et så tidlig tidspunkt som mulig blir 
orientert om alle plan/saker som kan ha betydning for barn og unges fysiske oppvekstvilkår.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Følgende retningslinjer gjelder for barn og unges representant i kommunal planlegging:

1. De rikspolitiske retningslinjene, plan- og bygningsloven sammen med eventuelle egne kommunale 
bestemmelser skal ligge til grunne for barn og unges representantens arbeide i forbindelse med 
kommunal planlegging. 

2. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp de rikspolitiske retningslinjene. 

3. Kommunestyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode oppnevne en representant som skal påse 
at barn og unges interesser i kommunal planlegging blir ivaretatt. Barn og unges representant med 
vararepresentant foreslås av valgnemnda. 

4. I formannskapet har barn og unges representant:
- møteplikt
- talerett
- forslagsrett
- rett til protokolltilførsel 

i saker som angår kommunal planlegging.

5. Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser og i henhold til de rikspolitiske retningslinjene. 

6. Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i den 
kommunale planleggingen. 

7. I ordinært formannskap og politiske utvalg kan barn og unges representant møte med tale og 
forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår. 

8. Barn og unges representant skal bidra til å sikre at barn og unge gis anledning til å delta i 
planprosessen og til å bli hørt i plan saker som vedrører barn og unge. 

9. Barn og unges representant skal bistå i arbeidet med å kartlegge barn og unges interesser i 
kommunen. 

Rådmannen har ansvaret for å påse at barn og unges representant på et så tidlig tidspunkt som mulig blir 
orientert om alle plan/saker som kan ha betydning for barn og unges fysiske oppvekstvilkår.
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Rådmannens forslag til vedtak
Følgende retningslinjer gjelder for barn og unges representant i kommunal planlegging:

1. De rikspolitiske retningslinjene, plan- og bygningsloven sammen med eventuelle egne 
kommunale bestemmelser skal ligge til grunne for barn og unges representantens arbeide i 
forbindelse med kommunal planlegging. 

2. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp de rikspolitiske retningslinjene. 

3. Kommunestyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode oppnevne en representant som skal 
påse at barn og unges interesser i kommunal planlegging blir ivaretatt. Barn og unges 
representant med vararepresentant foreslås av _________________. 

4. I formannskapet har barn og unges representant:
- møteplikt
- talerett
- forslagsrett
- rett til protokolltilførsel 

i saker som angår kommunal planlegging.

5. Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan-
og bygningslovens bestemmelser og i henhold til de rikspolitiske retningslinjene. 

6. Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i 
den kommunale planleggingen. 

7. I ordinært formannskap og politiske utvalg kan barn og unges representant møte med tale og 
forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår. 

8. Barn og unges representant skal bidra til å sikre at barn og unge gis anledning til å delta i 
planprosessen og til å bli hørt i plan saker som vedrører barn og unge. 

9. Barn og unges representant skal bistå i arbeidet med å kartlegge barn og unges interesser i 
kommunen. 

Rådmannen har ansvaret for å påse at barn og unges representant på et så tidlig tidspunkt som mulig blir 
orientert om alle plan/saker som kan ha betydning for barn og unges fysiske oppvekstvilkår

Saksopplysninger
I forbindelse med kommunestyrets behandling av valg av barn og unges representant i plansaker 
ble det etterspurt egne retningslinjer for denne representanten før valget av representant.

I følge plan- og bygningsloven (pbl) skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning 
for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. 

I pbl § 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”.

Den nye plan- og bygningsloven fra 2008 stiller ikke lengre krav om en egen barn og unge 
representant ved behandling av plansaker. Det er blitt friere for kommunen å selv bestemme 
hvordan man organiserer planarbeidet. Kommunestyret vedtok imidlertid i sak 59/2009 
følgende:
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Ordningen med barn og unges representant i plansaker videreføres som en særskilt ordning for å 
ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Planprogram skal beskrive om planen får 
konsekvenser for barn og unge og i tilfelle hvordan barn og unges interesser skal bli ivaretatt. 

I planprosesser som berører barn og unges interesser skal barn og unge representanten delta aktivt 
så fremt det ikke er etablert andre tiltak i planprosessen som kan erstatte dennes deltakelse, 
eksempelvis gjennom aktivt bruk av skoler, barn eller ungdomsråd. Andre tiltak kan også komme i 
tillegg. Deltakelse skal fremgå av planprogrammet.

Når planer og søknader om dispensasjoner skal avgjøres, skal det fremgå om disse berører barn og 
unges interesser og evt. angi hvordan disse interessene ivaretas eller er blitt ivaretatt.

En del kommuner har egne retningslinjer for barn og unges representant i behandling av 
plansaker. Vedlagt følger Hammerfest kommunes retningslinjer:

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

3. Ansvarsforhold 
c. Kommunene skal sikre at pkt. 4 og 5 i retningslinjene blir ivaretatt og klargjøre hvor i kommunen 
ansvaret med å følge opp retningslinjene skal ligge.
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4. Krav til den kommunale planleggingsprosessen 

Kommunen skal: 

a. Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 
bygningsloven.

b. Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 
kommuneplanarbeidet.

c. Utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og anlegg av 
betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt.

d. Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at 
ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.

5. Krav til fysisk utforming 
Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 

a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare.

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 
forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.

c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.

d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller 
er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller 
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal 
egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens 
behov ikke blir oppfylt.

Vurdering
Kommunen er etter rikspolitiske retningslinjer og plan- og bygningsloven pålagt å ha fokus på 
barn- og unge i plansaker. Kommunestyret har tidligere vedtatt å videreføre ordningen med 
barn- og unges representant i plansaker som en ”særskilt ordning” for å ivareta barn og unges 
interesser i etter plan- og bygningsloven. Administrasjonen mener representantens oppgave bør 
knyttes til å påse at barn- og unges interesser blir ivaretatt i plan- og byggesaker. 

Forslaget til retningslinjer for representanten for barn og unges interesser i planlegging har tatt 
utgangspunkt i retningslinjene for Hammerfest kommune og med mindre justeringer.
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VEDLEGG
Barn og unges interesser i planleggingen

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Fastsatt av Miljøverndepartementet 20. september 1995 som en del av den norske 

tilretteleggingen for å oppfylle forpliktelsene i FNs barnekonvensjon, ratifisert av Stortinget 8. 

januar 1991. 

1. Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø 

Viktige nasjonale mål er å: 

a. Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som 

har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap 

om barn og unges behov.

b. Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den 

enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn.

2. Formålet med rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen

Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 

a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 

bygningsloven.

b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 

planlegging og byggesaksbehandling.

c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser.

3. Ansvarsforhold 

Ansvaret for å ivareta intensjonene og kravene i disse retningslinjene tillegges følgende instanser: 

a. Miljøverndepartementet har overordnet ansvar for generell oppfølging, utvikling og veiledning i forhold til 

disse retningslinjene. Ansvaret skal utøves i nært samarbeid med andre berørte departementer.

b. Fylkeskommunene skal, i samråd med fylkesmannen, så langt det er mulig veilede og gi kommunene 

nødvendig støtte til å sikre barn og unges interesser i kommunens planarbeid i henhold til pkt. 4 og 5 i 

disse retningslinjene.  

Fylkeskommunen og fylkesmannen skal, der det er nødvendig for å ivareta formålet med pkt. 5, gi uttalelse 

og eventuelt framsette innsigelser til kommuneplan og reguleringsplan/bebyggelsesplan. Fylkesmannen 

skal ved utøvelse av sin virksomhet etter plan- og bygningsloven påse at kravene til behandling i pkt. 4 er 

ivaretatt.

c. Kommunene skal sikre at pkt. 4 og 5 i retningslinjene blir ivaretatt og klargjøre hvor i kommunen 

ansvaret med å følge opp retningslinjene skal ligge.
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4. Krav til den kommunale planleggingsprosessen 

Kommunen skal: 

a. Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven.

b. Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet.

c. Utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og anlegg av 

betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt.

d. Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike 

grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.

5. Krav til fysisk utforming 

Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 

a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare 

og annen helsefare.

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 

forutsetter blant annet at arealene:

- er store nok og egner seg for lek og opphold

- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider

- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.

c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.

d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er 

egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller 

omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal 

egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens 

behov ikke blir oppfylt.

6. Endringer i retningslinjene 

Mindre vesentlige endringer i retningslinjene kan foretas av departementet. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2257-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 24/2011 06.12.2011
Kommunestyret 128/2011 15.12.2011

Valg av Dispensasjonsutvalg 2011-2015

Vedlegg
1 Rundskriv H-4/11 (utdrag)

Saksprotokoll saksnr. 24/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til Dispensasjonsutvalget for 
perioden 2011-2015: 

Medlemmer Varamedlemmer 
1. 1.
2. 2.

3.
4.

Medlem Varamedlemmer 
1. 1.

2.
3.

Som leder velges: ………………………………
Som nestleder velges: ……………………………..

Valgnemndas innstilling blir framlagt i kommunestyremøtet. 

Votering
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Valgnemndas innstilling
Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til Dispensasjonsutvalget for 
perioden 2011-2015: 

Medlemmer Varamedlemmer 
1. ………………………………… 1. …………………………………
2. ………………………………… 2. …………………………………

3. …………………………………
4. …………………………………

Medlem Varamedlemmer 
1. ………………………………… 1. …………………………………

2. …………………………………
3. …………………………………

Som leder velges: ………………………………
Som nestleder velges: ……………………………..

Saksopplysninger
Valg av faste utvalg reguleres etter koml.§ 10. 

Det vises til vedlegg i saken om valg av faste utvalg m.m, samt til regler om 
kjønnsrepresentasjon og kjønnsmessig balanse (Utdrag fra Rundskriv H-4/11). Når det gjelder 
sammensetningen i faste utvalg skal den bestå av minimum 3 medlemmer. Når det gjelder antall 
varamedlemmer til utvalget vises det til koml.§ 37 nr. 4 (forholdsvalg) ”Hver liste skal så vidt 
mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to” og til 
koml. § 38a nr. 2 (avtalevalg) ”I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for 
hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen 
vedtas enstemmig av kommunestyret (…).

Hvem som er valgbar, og pliktig til å ta imot valg, samt hvem som er utelukket til valg og hvem 
som kan kreve seg fritatt, framgår koml.§ 14 nr. 1.

I perioden 2007-2011 har Dispensasjonsutvalget bestått av tre faste medlemmer med til sammen 
9 varamedlemmer med følgende sammensetning:
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I retningslinjene til Dispensasjonsutvalget står følgende (utdrag):

Administrativ behandling av søknader, samt dispensasjonsnemndas behandling av søknader tar 
utgangspunkt i rundskriv T -1/96 fra Miljøverndepartementet; Om lov om motorisert ferdsel i 
utmark og på islagte vassdrag av 10. juni 1977, nr 82. De kommunale retningslinjene skal være 
et supplement til rundskrivet og utdyper og presiserer forhold som er uklare i rundskrivet. 

RETNINGSLINJER UTARBEIDET MED HJEMMEL I NASJONAL FORSKRIFT FOR 
BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG AV 15. 
MAI 1988, § 7. GENERELT: 
Tana kommune ønsker å ta vare på naturmiljøet på best mulig måte. Derfor vil kommunen være 
særlig restriktiv når det gjelder motorferdsel i utmark, først og fremst på barmark hvor de største 
skadene i terrenget kan oppstå. Kommunen vil kanalisere vintertrafikken i et fornuftig 
vinterløypenett som sikrer friluftsbrukerne anledning til å besøke store deler av kommunens 
utearealer. Løypenettet legges slik at man kan nå et stort antall fiskevann uten å måtte søke om 
særskilt dispensasjon til dette formål. For sommerkjøring vil kommunen legge seg på en svært 
restriktiv linje for å bl.a. hindre erosjon og forørkning. Kun tradisjonelle sommerveier kan 
brukes til slike formål, og det vil bare unntaksvis bl gitt dispensasjon utenom dette.

Vurdering

Representanter: Vararepresentanter: 
1. Torstein Schanche, leder 
2. Randi Lille, nestleder 

1. Jill Anne Aslaksen 
2. Oskar Trosten 
3. Odd Tobiassen 
4. Trygve Larsen 
5. Jon Lamøy 

1. Ellen K Saba 1. Morten Blien 
2. Jan Erling Ravna 
3. Roy Westberg 
4. Viktor Skjærvik 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2256-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 25/2011 06.12.2011
Kommunestyret 129/2011 15.12.2011

Valg av Havneutvalg 2011 - 2015

Saksprotokoll saksnr. 25/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Laura Kjølås, FrP 
v/Rebeke Tapio, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, H v/Brynly Ballari, V v/Karen Inga Vars, Ap v/Per 
Ivar Henriksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og SP v/Einar Johansen som valgnemndas 
innstilling: 

Kommunestyret velger følgende medlemmmer og varamedlemmer til Havneutvalget for 
perioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Einar Johansen (SP), leder 1. Sverre Pedersen (V)
2. Randi Lille (AP), nestleder 2. Sigrun Bær (SfP/NSR)
3. Hartvik Hansen (Fe/Ol) 3. Tone O. Kollstrøm (H)

4. Gry Hege Lille (Fe/Ol)
5. Arnt Pettersen (FrP)

Votering

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret velger følgende medlemmmer og varamedlemmer til Havneutvalget for 
perioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Einar Johansen (SP), leder 1. Sverre Pedersen (V)
2. Randi Lille (AP), nestleder 2. Sigrun Bær (SfP/NSR)
3. Hartvik Hansen (Fe/Ol) 3. Tone O. Kollstrøm (H)
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4. Gry Hege Lille (Fe/Ol)
5. Arnt Pettersen (FrP)

Valgnemndas innstilling
Kommunestyret velger følgende medlemmmer og varamedlemmer til Havneutvalget for 
perioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. …………………………………….. 1. ……………………………………..
2. …………………………………….. 2. ……………………………………..
3. …………………………………….. 3. ……………………………………..

Som leder velges: …………………………………….
Som nestleder velges: ……………………………………..

Saksopplysninger
Valg av faste utvalg reguleres etter koml.§ 10. I reglement for havneutvalget i Tana kommune i 
§ 1 - Sammensetning står det at utvalget skal består av 3 medlemmer med varamedlemmer valgt 
for den kommunale valgperioden for kommunestyret. Utvalget velges fortrinnsvis blant 
kommunestyrets representanter og vararepresentanter. Utvalget skal velges etter 
forholdstallsprinsippet. Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Hvem som er valgbar, og pliktig til å ta imot valg, samt hvem som er utelukket til valg og hvem 
som kan kreve seg fritatt, framgår koml.§ 14 nr. 1. 

Kjønnsrepresentasjon og kjønnsmessig balanse
Det vises til side 6-10 i Rundskriv H-4/2011 om forholdsvalg og kjønnsmessig representasjon 
som gjelder for valgt til faste utvalg. 

For ytterligere informasjon om valg av faste utvalg og om kjønnsmessig balanse vises det til 
utdrag av Rundskriv H-4/2011 (vedlagt saken om valg av dispensasjonsutvalg i dagens møte). 

I reglement for Havneutvalget står det: 

§ 2 ANSVARSOMRÅDE
Havneutvalget har ansvaret for: 

Kommunens tilrettelegging for sjørelaterte forhold med unntak av de oppgaver 
som ligger til formannskapet som planutvalg.
Oppgaver etter lov av 17.04.2009 nr 51 om havner og farvann.

Innenfor sitt arbeidsområde skal utvalget arbeide med mål, strategier og tiltak som sikrer 
oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. 
Utvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver 
innen utvalgets ansvarsområder. 
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§ 3 ANSVAR OG MYNDIGHET

Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde.  Ordfører kan bestemme at 
saker som berører dette ansvarsområde også kan behandles av kommunestyret.  Utvalget 
kan også selv avgjøre om saker skal endelig behandles i kommunestyret.  I en sak som 
berører ansvarsområdet til flere utvalg, skal saken som regel bare behandles i et av 
utvalgene.  Ordfører avgjør hvilket av de berørte utvalg som skal behandle saken.

I    Innenfor sitt ansvarsområde har utvalget myndighet til å:
a) Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement 

vedtatt av kommunestyret.
b) Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt 

ansvarsområde.
c) Behandle kontroll og tilsynsrapporter.
d) Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til 

rådmannen.
e) Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen.
f) Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret.

II    Utvalget skal som hovedregel uttale seg om følgende saker:
a) Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdel og arealdel), kommunedelplaner 

og økonomiplan.
b) Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde.
c) Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre.
d) Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av 

kommunestyret.

Sammensetning i havneutvalget i valgperioden 2007-2011:

Vurdering

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Einar Johansen, leder 
2. Randi Lille 
3. Kåre Breivik 

1. Jon Lamøy 
2. Arthur Masternes 
3. Fred R. Johnsen 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2500-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 28/2011 06.12.2011
Kommunestyret 130/2011 15.12.2011

Valg av representanter til representantskapet og styret i ØFAS - 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 28/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
1. Kommunestyret velger følgende til representantskapet i ØFAS for valgperioden 2011-

2015:
Medlem: …………………………………………………………
Varamedlem: ………………………………………………………….

2. Kommunestyret velger følgende til styret i ØFAS for valgperioden 2011-2015:
Medlem: …………………………………………………………
Personlig varamedlem: …………………………………………………………

Valgnemndas innstilling blir framlagt i kommunestyremøtet. 

Votering

Vedtak: Innstilling til kommunestyret

Valgnemndas innstilling
1. Kommunestyret velger følgende til representantskapet i ØFAS for valgperioden 2011-
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2015:
Medlem: …………………………………………………………
Varamedlem: ………………………………………………………….

2. Kommunestyret velger følgende til styret i ØFAS for valgperioden 2011-2015:
Medlem: …………………………………………………………
Personlig varamedlem: …………………………………………………………

Saksopplysninger
Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om 
ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven). Selskapet eies av kommunene 
Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana og Sør-Varanger i Norge og Utsjoki i 
Finland.

Det vises til selskapsavtalen fro ØFAS ANS, vedtatt i representantskapet 26.6.2009.

§ 6 - Representantskapet
1. Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 1 medlem fra hver av eierkommunene. 

Representantskapets medlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyrene til eierkommunene for 
en periode på 4 år i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7. 
Medlemmene tjenestegjør inntil nye medlemmer er valgt selv om tjenesteperioden er utløpt.

2. Hvert medlem representerer 1 stemme pr påbegynt 2000 innbyggere til sin eierkommune, basert på 
folketall pr. 1. januar i det år det avholdes kommunevalg. Dette gir pr 01.01.2006 følgende 
stemmefordeling:
 Sør-Varanger kommune 5 stemmer
 Vadsø kommune 4 stemmer
 Tana kommune 2 stemmer
 Vardø kommune 2 stemmer
 Båtsfjord kommune 2 stemmer
 Berlevåg kommune 1 stemme
 Nesseby kommune 1 stemme
 Utsjok kommune 1 stemme

3. Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av 
juni måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan 
ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

§ 7 – Styret
1. Selskapet skal ha et styre bestående av 1 medlem med personlig varamedlem fra hver av eierne og 1 

medlem med personlig varamedlem valgt av og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap 
Valgperioden følger kommunevalgperioden. Medlemmer og varamedlemmer tjenestegjør inntil nye 
medlemmer er valgt selv om tjenesteperioden er utgått. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10.

2. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet jfr. $ 6 pkt 6.

I forrige valgperiode var følgende valgt i representantskapet og styret i ØFAS:
Representant til representantskapet Vararepresentant 
Frank M. Ingilæ Hartvik Hansen 

Representant til styret Vararepresentant 
Arne Pettersen Ulf Ballo 
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Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2636-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 29/2011 06.12.2011
Kommunestyret 131/2011 15.12.2011

Valg av representant til representantskapet i Finnmark kommunerevisjon 
IKS 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 29/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
Kommunestyret oppnevner følgende til representantskapet i Finnmark kommunerevisjon IKS 
for valgperioden 2011-2015:
Representant:.………………………………………………………..
Vararepresentant: …………………………………………………………..

Valgnemndas innstilling blir framlagt i kommunestyremøtet. 

Votering

Vedtak: Innstilling til kommunestyret

Valgnemndas innstilling
Kommunestyret oppnevner følgende til representantskapet i Finnmark kommunerevisjon IKS 
for valgperioden 2011-2015:
Representant:.………………………………………………………..
Vararepresentant: …………………………………………………………..
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Saksopplysninger
Det vises til selskapsavtale for Finnmark Kommunerevisjon IKS.

Finnmark kommunerevisjon IKS organiseres etter lov om interkommunale selskaper. Selskapet 
er en videreføring av Øst-Finnmark komm. revisjonsdistrikt IKS, og er opprettet som følge av at 
Finnmark fylkeskommune tiltrer som ny eierkommune, og at Finnmark fylkesrevisjon 
fusjoneres inn i selskapet. Sør-Varanger kommune, Vadsø kommune, Vardø kommune, Tana 
kommune, Båtsfjord kommune, Berlevåg kommune, Nesseby kommune, Gamvik kommune, 
Lebesby kommune og Finnmark Fylkeskommune er deltakere i selskapet. 

Selskapets formål og ansvarsområde er å foreta revisjon av kommuner med hjemmel i 
kommuneloven, samt revisjon av kommunale foretak og interkommunale selskaper. I tillegg kan 
distriktsrevisjonen bistå kommunene med rådgivingstjenester etter nærmere avtale.

Det øverste organ for selskapet er representantskapet, der deltakerkommunene oppnevner sine 
respektive representanter. Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalg, kan heller ikke velges 
til representantskapet. Valget gjelder for valgperioden. Deltakerkommunene kan oppnevne nye 
representanter i løpet av perioden, i så fall gjelder oppnevningen for resten av perioden.
Deltakerkommunene oppnevner minst én representant hver til representantskapet. 
Representantene skal ha stemmerett i representantskapet etter samme fordeling som 
eierandelene: 

Sør-Varanger kommune har to stemmer i representantskapet
Vadsø kommune har to stemmer i representantskapet
Finnmark fylkeskommune har tre stemmer i representantskapet
De øvrige deltakerkommuner har en stemme hver i representantskapet

Representantskapet er selskapets overordnede organ og vedtar økonomiplan, budsjett, regnskap 
og har omgjøringsmyndighet for alle vedtak fattet i underordnede organ.

I forrige valgperiode var følgende valgt i representantskapet:
Representant: Nils Oskar Anthi
Vararepresentant: Karen Inga Vars 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2460-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 31/2011 06.12.2011
Kommunestyret 132/2011 15.12.2011

Valg av representant/vararepresentant til styre og representantskapet i 
Norasenteret IKS - 2011-2015

Vedlegg
1 Valg av representanter til styre og representantskap ved Norasenteret IKS Senter mot vold 

og seksuelle overgrep i  Øst-Finnmark

Saksprotokoll saksnr. 31/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Laura Kjølås, FrP 
v/Rebeke Tapio, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, H v/Brynly Ballari, V v/Karen Inga Vars, Ap v/Per 
Ivar Henriksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og SP v/Einar Johansen som valgnemndas 
innstilling: 

1. Kommunestyret oppnevner følgende representant og vararepresentant til 
representantskapet i Norasenteret IKS for perioden 2011-2015:
Repr: Laura Kjølås (SV) 
Vararepr.: Rebeke Tapio (FrP) 

2. Kommunestyret oppnevner følgende til styret i Norasenteret IKS:
Repr. Viktoria Nilsen (SP)
Personlig vararapr. Brynly Ballari (H) 

Votering

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret oppnevner følgende representant og vararepresentant til 
representantskapet i Norasenteret IKS for perioden 2011-2015:
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Repr: Laura Kjølås (SV) 
Vararepr.: Rebeke Tapio (FrP) 

Kommunestyret oppnevner følgende til styret i Norasenteret IKS:
Repr. Viktoria Nilsen (SP)
Personlig vararapr. Brynly Ballari (H) 

Valgnemndas innstilling
1. Kommunestyret oppnevner følgende representant og vararepresentant til Representantskapet 

i Norasenteret IKS for perioden 2011-2015:
Repr: ……………………………………  
Vararepr.:……………………………………….

2. Kommunestyret oppnevner følgende til styret i Norasenteret IKS:
Repr. …………………………………………………
Personlig vararapr. ………………………………………………..

Saksopplysninger
Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark har et 
representantskap hvor samlige deltakende kommuner er representert. Kommunestyret 
oppnevner kommunens representant og vararepresentant, som velges for fire år og følger den 
kommunale valgperioden. 

Selskapet skal ha et styre på 7 medlemmer der selskapets representantskap skal velge 6 
medlemmer med personlig varamedlemmer (fra eierkommunene). Styremedlemmene skal 
rekrutteres fra 6 ulike eierkommuner. Styremedlemmene følger den kommunale valgperioden. 
Daglig leder og medlemmer av representantskapet kan ikke være medlemmer av styret. 

Norasenteret IKS ber om at kommunen velger en av hvert kjønn til styret, slik at 
representantskapet kan velge et lovlig styre med kjønnsbalanse 40/60. 

I forrige periode var følgende valgt:

Representant til representantskapet i Norasenteret IKS, krise og 
incestsenter i Øst Finnmark Vararepresentant 
Viktoria Nilsen Ulf Ballo 

Kandidater til styret i Norasenteret IKS, krise og incestsenter i 
Øst Finnmark Vararepresentant 
Arnt Pettersen Ellen K Saba 

Vurdering
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Valgkomiteen Eierkommunene
Til Norasenteret IKS

J.nr. 53 /11/9.0/17.10.11/AE

Representantskapet

Norasenteret IKS
Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Valg av representanter til styre og representantskap ved Norasenteret IKS Senter mot vold og
seksuelle overgrep i Øst-Finnmark.

Vi ber den valgkomiteen utnevne representanter til Representantskapet ved Norasenteret IKS.
Representant med vara.

Selskapet har et representantskap hvor samtlige deltakende kommuner er representert i hht
pkt 5. Kommunestyrene i de enkelte kommuner oppnevner sine representanter. Daglig leder
kan ikke velges til medlem i representantskapet. Medlemmene velges for fire år og følger den
kommunale valgperioden.

Styret i Norasenteret krise- og incest senter, sammensetting

Selskapet skal ha et styre på 7 medlemmer der selskapets representantskap skal velge 6
medlemmer med personlige varamedlemmer (fra eierkommunene). Styremedlemmene skal
rekrutteres fra 6 ulike eierkommuner. Vertskommunen skal være representert i styret. De
ansatte velger 1 representant med 1 varamedlem. Styremedlemmene følger den kommunale
valgperiode. Styremedlemmene fungerer inntil nye medlemmer er valgt. Vertskommunen har
styreleder. Daglig leder og medlemmer av representantskapet kan ikke være medlemmer av
styret.

Representantskapet må sørge for at selskapet har en sammensetning som oppftller krav til
kjønnsmessig balanse etter gjeldende regler. Det betyr at hver kommune må nominere en av
hvert kjønn til styret, slik at representantskapet kan oppftlle vilkårene ved valg av styre (lov
om interkommunale selskap § 10 annet ledd). Reglene kom inn i loven i 2003 og trådte i krafi
1. januar 2004, med en overgangsperiode på to år (fram til 1. januar 2006).

Vi ber derfor om at kommunene oppnevner en av hvert kjønn til styret, slik at
Representantskapet kan velge et lovlig styre, med kjønnsbalanse 40/60. Ansattes representant
vil være kvinne, da vi bare pr. i dag bare har kvinnelige ansatte.

Med hilsen

ik Eriksson
Daglig leder
Norasenteret IKS

MOTTATT

19OKT 2011

Besøksadresse: Henrik Lundsgt. 4 - Postboks 347 - 9915 Kirkenes
Telefon 78 99 60 60 - Telefax 78 99 60 61 - Bank 4930 13 83559 - Org.nr. NO 981 463 765

E-post: info norasenteret.no daglig leder: annik.eriksson nora enteret.no - www.norasentertnoSide 264



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2639-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 26/2011 06.12.2011
Kommunestyret 133/2011 15.12.2011

Valg av kommunal takstnemnd - 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 26/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
Kommunestyret velges følgende til takstnemnd for valgperioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer
1. …………………………………., leder 1. ………………………………….
2. …………………………………., nestleder 2. ………………………………….
3. …………………………………. 3. ………………………………….

Valgnemndas innstilling blir framlagt i kommunestyremøtet. 

Votering

Vedtak: Innstilling til kommunestyret

Valgnemndas innstilling
Kommunestyret velges følgende til takstnemnd for valgperioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer
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1. …………………………………., leder 1. ………………………………….
2. …………………………………., nestleder 2. ………………………………….
3. …………………………………. 3. ………………………………….

Saksopplysninger
Takstnemnda er hjemlet i eiendomsskatteloven og skal ha som oppgave å fastsette takst på
eiendommer i Tana der eiendomsskatt skrives ut. Nemnda skal bestå av 3 medlemmer med 
varamenn og velges av kommunestyret for 4 år for hver valgperiode.

I forrige valgperiode hadde takstnemnda slik sammensetning:
Medlemmer Varamedlemmer
1. Bjørn Breivik, leder 
2. Else Ballo, nestleder 
3. Olaf Hansen 

1. Gisle Pettersen 
2. Ellen K Saba 
3. Tom Hardy 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2639-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 27/2011 06.12.2011
Kommunestyret 134/2011 15.12.2011

Valg av overtakstnemnd - 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 27/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
Kommunestyret velges følgende til overtakstnemnda for valgperioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. ……………………………...., leder 1. ……………………………….
2. ………………………………., nestleder 2. ……………………………….
3. ………………………………. 3. ……………………………….

Valgnemndas innstilling blir framlagt i kommunestyremøtet. 

Votering

Vedtak: Innstilling til kommunestyret

Valgnemndas innstilling
Kommunestyret velges følgende til overtakstnemnda for valgperioden 2011-2015:

Medlemmer Varamedlemmer 
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1. ……………………………...., leder 1. ……………………………….
2. ………………………………., nestleder 2. ……………………………….
3. ………………………………. 3. ……………………………….

Saksopplysninger
Overtakstnemnda for eiendomsskatt er hjemlet i eiendomsskatteloven og skal behandle klager 
på eiendomsskattetakster foretatt av takstnemnda for eiendomsskatt. Samme personer kan ikke 
velges til medlemmer i begge disse utvalgene. 

I forrige valgperiode hadde overtakstnemnda slik sammensetning: 
Medlemmer Varamedlemmer 

1. Birger Dervo, leder 
2. Jon Lamøy, nestleder 
3. Randi Lille 

1. Inge Fred Dervo 
2. Arthur Masternes 
3. Monica Balto 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2137-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 30/2011 06.12.2011
Kommunestyret 135/2011 15.12.2011

Valg av overformynderiet

Vedlegg
1 Nyvalg av overformynderiene - vergemålsreformen - praktisering av regelverket

Saksprotokoll saksnr. 30/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Laura Kjølås, FrP 
v/Rebeke Tapio, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, H v/Brynly Ballari, V v/Karen Inga Vars, Ap v/Per 
Ivar Henriksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og SP v/Einar Johansen som valgnemndas 
innstilling: 

Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer og varamedlemmer til overformynderiet:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Stig Erling Einarsen 1. Viktoria Nilsen 
2. Aslaug Dervola 2. Terje Frode Remso 

Funksjonstiden for overformynderiet er fra 1.1.2012 og til den blir erstattet av den nye 
vergemålsmyndigheten (ikrafttredelse av ny vergemålslov). 

Votering

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer og varamedlemmer til overformynderiet:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Stig Erling Einarsen 1. Viktoria Nilsen 
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2. Aslaug Dervola 2. Terje Frode Remso 

Funksjonstiden for overformynderiet er fra 1.1.2012 og til den blir erstattet av den nye 
vergemålsmyndigheten (ikrafttredelse av ny vergemålslov). 

Valgnemndas innstilling
Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer og varamedlemmer til overformynderiet:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. …………………………………………. 1. ………………………………………….
2. …………………………………………. 2. ………………………………………….

Funksjonstiden for overformynderiet er fra 1.1.2012 og til den blir erstattet av den nye 
vergemålsmyndigheten (ikrafttredelse av ny vergemålslov). 

Saksopplysninger
Regler for valg av overformyndere er gitt i kapittel 3 i Lov om vergemål for umyndige 
(vergemålsloven). Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, 
av kommunen for fire år regnet fra 1. januar året etter valget. Det skal i tillegg velges varamenn 
som skal tre inn når de valgte medlemmer er inhabile eller har forfall. 

Av § 21 første ledd framgår at det som overformyndere eller varamenn bare kan velges personer 
som er ”vederheftige og duelige”. I tillegg må de være valgbare ved kommunale valg og ha fylt 
30 år. Fylkesmenn, skifteforvaltere og revisorer for overformynderiregnskaper og lønte 
tjenestemenn ved overformynderiene kan ikke velges. Den som har fylt 60 år eller som på grunn 
av sykdom eller svakhet ikke uten stor vanske kan være overformynder, kan nekte å ta imot 
valg. En fratredende overformynder kan nekte å ta imot valg for så lang tid som han har gjort 
tjeneste. 

Ny vergemålslov
Dagens ordning med overformynderier kan bli erstattet av en den nye vergemålsmyndigheten i 
løpet av valgperioden. Når ny lov settes i kraft, faller det lovmessige grunnlaget for dagens 
kommunale overformyndere bort. Det gjøres oppmerksom på at det i forskriftene til den nye 
vergemålsloven er inntatt noen overgangsbestemmelser som at overformynderienes oppgaver 
består inn til dagens oppgaver er sluttført eller overført til den nye vergemålsmyndigheten hos 
fylkesmannen. 

Det kgl Justis- og politidepartement arbeider med forberedelser av ikrafttredelse av den nye 
vergemålsloven. Forprosjektet mener at vergemålsreformen tidligst kan gjennomføres fr 
1.1.2013, men understreker at det opp til de politiske myndighetene å fastsette tidspunktet for 
ikrafttredelse. 
------------------

I forrige valgperiode har overformynderiet bestått av følgende: 
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Vurdering
I og med at dagens ordning med overformyndere trolig blir erstattet med nye vergemålslov i 
kommende valgperiode, anbefales det at en derfor velger de samme personene som satt i 
overformynderiet i forrige valgperiode (2007-2011). Dette for at de sittende medlemmer og 
varamenn kjenner til saker i overformynderiet, og at de i overgangsperioden skal kunne sluttføre 
sitt arbeid. Dette vil f.eks være å avslutte regnskap for midler til forvaltning og kontroll av 
vergene og hjelpevergenes regnskap. 

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Stig Erling Einarsen 
2. Aslaug Dervola

1. Viktoria Nilsen 
2. Terje Frode Remso 
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Alle kommuner v/ administrasjonen
Alle kommuner v/overformynderiet

Deres ref.

DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Vår ref.

201105535- /BMO

1101911Ve

Dato

23.8.2011

Nyvalg til overformynderiene  — vergemålsreformen  — praktisering av regelverket

Bakgrunn
Vi viser til vårt brev av 4. februar med orientering om arbeidet med å forberede ikraftsettelse
den nye vergemålsloven. Som det fremgikk av dette brevet, er det ikke besluttet når den nye
loven vil bli ikraftsatt, men det er klart at slik ikraftsettelse ikke vil skje 1.1.2012. Dette
innebærer at kommunene fortsatt har ansvar for overformynderiene.

Valg av nye overformyndere
Reglene for valg av overformyndere er gitt i kapittel 3 i LOV 1927-04-22 nr. 03: Lov om vergemål
for umyndige (vergemålsloven). Overformynderiet består som utgangspunkt av to
overformyndere. De som ikke er faste (se § 28) velges, en hvert annet år, av kommunen for fire
år regnet fra 1. januar året etter valget. Det skal i tillegg oppnevnes varamenn som skal tre inn
når de valgte medlemmer er inhabile eller har forfall. Av § 21 første ledd fremgår at det som
overformyndere eller varamenn bare kan velges personer som er "vederheftige og duelige". I
tillegg må de være valgbare ved kommunale valg og ha fylt 30 år.

Også etter årets kommunevalg må det foretas oppnevning av overformyndere på vanlig måte.

Selv om dagens overformynderier kan bli erstattet av den nye vergemålsmyndigheten i løpet av
valgperioden, skal det ikke skape formelle utfordringer i forbindelse med oppnevningen høsten
2011.

Når ny lov settes i kraft, faller det lovmessige grunnlaget for dagens kommunale
overformynderer i bort. Vi gjøre likevel oppmerksom på at det i forskriftene til den nye
vergemålsloven er inntatt noen overgangsbestemmelser om at overformynderienes oppgaver
består inntil dagens oppgaver er sluttført eller overført til den nye vergemålsmyndigheten hos
fylkesmannen. Dette vil for eksempel være å avslutte regnskap for midler til forvaltning og
kontroll av vergene og hjelpevergenes regnskaper. Vi mener det bør gjøres oppmerksom på

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Sivilavdelingen Saksbehandler
Postboks 8005 Dep Akersg. 42 22 24 90 90 Telehlts Brita Mellin-Olsen
0030 Oslo Org. nr.: 972 417 831 2224 2722 2224 5454
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dette i forbindelse med valg av nye overformyndere fra 1.1.2012.

Vergemålsreformen
Departementet arbeider med forberedelse av ikrafttredelse av den nye vergemå1sloven.

Forprosjektet mener at vergemålsreformen tidligst kan gjennomføres fra 1.1.2013, men
understreker at det er opp til de politiske myndighetene å fastsette tidspunktet for ikrafttredelse
av den nye vergemålsloven. Høringsbrev, hovedrapport og delrapporter kan leses på og
eventuelt lastes ned fra
h : www.re 'erin en.no nb de 'd kam an'er ver emalsreformen ver emals ros'ektet.h
tml?id=631927

Når dato for ikrafttredelse av loven er bestemt, vil departementet via fylkesmannen gi
informasjon om forberedelser som kommunene bør starte med for å få til en smidig overgang.
Aktuelle problemstillinger er:

• Finne nytt organ som kan stå for legaorvaltningen i de kommuner hvor dette er lagt til
overformynderiet

• Avvikling av avtaler med advokater og andre tjenesteleverandøreri kommuner som
benytter eksterne ressurser til deler av overformynderoppgaven

• Avvikling avfellesmassene for de kommunene som har fellesforvaltning
• Klargjøring av arkivet for bortsetting samt dokumentere de saker som ska1 videreføres

hos fylkesmannen
• Lage oversikt over dagens verger og hjelpevelgerslik at de kan legges inn i det nye

vergeregisteret

Praktisering av dagens regelverk
Selv om en ny vergemålslov er vedtatt, skal dagens overformynderier selvsagt forholde seg til
gjeldende lover, forskrifter, rundskriv m.m. Departementet vil peke på et par forhold hvor det
er behov for å tydeliggjøre praktisering av dagens regelverk for å sikre rettsikkerhet og
rettslikhet:

Side 2

• Justisdepartementet er gjort kjent med noen tiffeller av uhjemlet utdeling av
arveforskudd fra senile demente
Utgangspunktet i arveretten er at arv først faller når personen er død. Utdeling før dette
tidspunktet krever derfor særskilt hjemmel. Arveforskudd må betraktes som en gave.
Etter gjeldende vergemålslov § 56 kan ikke vergen gi gaver eller stønader av den
umyndiges midler i videre omfang  enn god skikk og bruk krever. Det skal mye til før man
kan si at god skikk og bruk krever at det gis arveforskudd.

Det kan med andre ord sjelden gis arveforskudd selv om personen under vergemål bor
på institusjon og ikke selv kan ha glede av eiendelene sine.

• Justisdepartementet er videre gjort kjent med at ikke alle enslige mindreårige asylsøkere
har fått verge slik som de har krav på. Overformynderiene har ansvaret for at alle
mindreårige har en verge på ethvert tidspunkt. Det betyr at overformynderiene skal
skaffe verger til alle mindreårige som ikke har en verge, selv om det er vanskelig å få til
i praksis og selv om forholdet ikke omfattes av vergevaktordningen.
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Det er gitt nærmere retningslinjer for begge disse forholdene i "Håndbok for
overformynderiene" på nettstedet www.re 'erin en.no.

Me hilse

n rse
ekspedisjonssjef

Bolstad
avdelingsdirektør

Kopi: Fylkesmennene
Nettverket for overformynderiene i Norge
Foreningen for overformynderier med fast formann
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2442-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 34/2011 06.12.2011
Kommunestyret 136/2011 15.12.2011

Valg av medlemmer til kommunal Heimevernsnemnd

Saksprotokoll saksnr. 34/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Laura Kjølås, FrP 
v/Rebeke Tapio, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, H v/Brynly Ballari, V v/Karen Inga Vars, Ap v/Per 
Ivar Henriksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og SP v/Einar Johansen som valgnemndas 
innstilling: 

Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunal heimevernsnemnd for perioden 
01.01.12 - 31.12.15:
1. Åsmund Nilsen
2. Gry Hege Lille 
Vara: John Georg Dikkanen 

Votering

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunal heimevernsnemnd for perioden 
01.01.12 - 31.12.15:
1. Åsmund Nilsen
2. Gry Hege Lille 
Vara: John Georg Dikkanen 
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Valgnemndas innstilling
Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunal heimevernsnemnd for perioden 
01.01.12 - 31.12.15:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………

Saksopplysninger
Kommunestyret har ansvar for å oppnevne to medlemmer i den kommunale heimevernsnemnda 
for perioden 01.01.12 til 31.12.15. Det stilles ikke krav om at medlemmene er 
kommunestyrerepresentanter. Den kommunale heimvernsnemnda er en del av Heimevernets 
organisasjon, og at kommunestyrets ansvar er knyttet opp til valget/oppnevningen av to av 
representantene.  

I forskrift til Lov om Heimevernsnemnd het det bl.a:
Pkt 22. I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende 
myndighet. I en kommune skal det opprettes flere slike nemnder når kommunestyret vedtar dette 
etter anmodning fra distriktssjefen. 

23. Medlemmer
a) Nemnda skal ha som medlemmer:

- to medlemmer oppnevnt av kommunestyret
- ett medlem fra den lokale politimyndighet.

b) Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer. 

Nemndas viktigste oppgaver er å vurdere personell som søker seg inn, eller overføres til 
Heimevernet. I tillegg skal nemnda vurdere henvendelser fra områdesjefen og områdeutvalget 
der det er gitt et begrunnet ønske om å fjerne personell fra eimevernet. Årsaken til disse 
påleggene er også å finne i Heimevernsloven, der alt personell er pålagt å oppbevare sitt utstyr, 
våen og ammunisjon hjemme. 

De kommunevalgte-/oppnevnte representantene forventes å ha god kjennskap til sosiale forhold 
i kommunen. 

I forrige valgperiode var følgende valgt inn i kommunale heimevernsnemnd:

Representanter: Vararepresentanter
1. Tove Vangli Utsi 
2. Kolbjørn Pedersen 

1. Åsmund Nilsen 
2. John Øystein Jelti 
3. Rebeke Tapio 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2640-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 32/2011 06.12.2011
Kommunestyret 137/2011 15.12.2011

Valg av samarbeidsutvalget ved skolene og barnehagene - 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 32/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Laura Kjølås, FrP 
v/Rebeke Tapio, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, H v/Brynly Ballari, V v/Karen Inga Vars, Ap v/Per 
Ivar Henriksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og SP v/Einar Johansen som valgnemndas 
innstilling: 

Kommunestyret velger følgende representanter og med personlig vararepresentant til 
samarbeidsutvalgene for valgperioden 2011-2015:

Faste representanter Personlig vararepresentanter 
Seida skole Rebeke Tapio Sandra Lille 
Deanu sámeskuvla Inger Haldis Ápmir Kirsten Andersen 
Austertana oppvekstsenter Tom Ivar Utsi Raymond Dervola
Boftsa oppvekstsenter Torstein Emanuelsen Laura Kjølås
Sirma oppvekstsenter Nancy Porsanger Anti Marit Bruland Varsi
Tana bru barnehage Per Ivar Henriksen Veronika Blien 

Votering

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret velger følgende representanter og med personlig vararepresentant til 
samarbeidsutvalgene for valgperioden 2011-2015:

Faste representanter Personlig vararepresentanter 
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Seida skole Rebeke Tapio Sandra Lille 
Deanu sámeskuvla Inger Haldis Ápmir Kirsten Andersen 
Austertana oppvekstsenter Tom Ivar Utsi Raymond Dervola
Boftsa oppvekstsenter Torstein Emanuelsen Laura Kjølås
Sirma oppvekstsenter Nancy Porsanger Anti Marit Bruland Varsi
Tana bru barnehage Per Ivar Henriksen Veronika Blien 

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

Faste representanter Personlig vararepresentanter 
Seida skole ……………………………… ………………………………
Deanu sámeskuvla ……………………………… ………………………………
Austertana oppvekstsenter ……………………………… ………………………………
Boftsa oppvekstsenter ……………………………… ………………………………
Sirma oppvekstsenter ……………………………… ………………………………
Tana bru barnehage ……………………………… ………………………………

Saksopplysninger
Det skal velges samarbeidsutvalg ved skolene og barnhagene. I forrige periode var det valgt 
samarbeidsutvalg i skolene og barnehagene. I Boftsa, Austertana og Sirma er det 
oppvekstsenter, og det forslås at det opprettes et felles samarbeidsutvalg for grunnskolen og 
barnehagen her. 

Skolene:
I § 11-1 i “Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa” om samarbeidsutval ved
grunnskolar m.m. heter det følgende:

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for
undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for 
kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. (….)
       Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 
       Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen 
nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som 
styre for skolen etter § 11 og § 20 nr. 4 i kommunelova. Dersom kommunen nemner opp eit anna 
styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet vere med i 
styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har 
rett til å møte, tale og komme med framlegg. 
       Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal barnehage. 
Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og kommunal skole. 
Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for undervisningspersonalet, ein 
representant for andre tilsette i skolen, to representantar for dei tilsette i barnehagen, to 
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representantar for foreldrerådet i skolen og to representantar for foreldrerådet i barnehagen. I 
tillegg til dei representantane for kommunen som følgjer av første og tredje leddet, kan eigaren 
av barnehagen nemne opp inntil to medlemmer. 

Følgende var valgt til samarbeidsutvalgene ved skolene i forrige periode:
Skole Faste representanter: Personlige varamedlemmer: 
Seida skole Jill Anne Aslaksen Laila Dervo 
Sirma skole Ellinor G. Utsi Niilas A. Somby 
Deanu sameskuvla Kirsten Andersen Hege Persen 
Boftsa skole Aina Pavel Idun Pedersen 
Austertana skole Tom Ivar Utsi Irene Lemme Pettersen 

Barnehagene
Barnehageloven § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg heter det: 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan 
bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 
likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter 
enn hver av de andre gruppene. 

I § 5 i bhg.loven har bestemmelser for felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole: 

Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og 
grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende ordning for privat 
barnehage og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller 
sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehagen og 
skolen skal være representert, jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova) § 11-1 fjerde ledd.

Funksjonstiden for samarbeidsutvalget ved barnehagene følger kommunevalgperioden.

Følgende var valgt til samarbeidsutvalgene for barnehager forrige periode.
Barnehage Faste representanter: Personlige varamedlemmer: 
Tana bru barnehage Tone Maurstad Anne Gundersen 
Seida barnehage Kirsti Suongir Ellen I. Holm 
Boftsa oppvekstsenter, barnehagen Tina K. Pedersen Bjarne Bach 
Austertana oppvekstsenter, barnehagen Heidi Breivik Arnt Pettersen 
Giellavealgu manaidgardi Magne Ballovara Mihkku Solbakk 
Diddi manaidgardi Trude Ørpetvedt Truls Halvari 

Side 280



Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2641-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 33/2011 06.12.2011
Kommunestyret 138/2011 15.12.2011

Valg av kommunal representant til styret i Tana Montessoriskole - 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 33/2011 i Valgnemnda - 06.12.2011 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra SV v/Laura Kjølås, FrP 
v/Rebeke Tapio, Fe/Ol v/Hartvik Hansen, H v/Brynly Ballari, V v/Karen Inga Vars, Ap v/Per 
Ivar Henriksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og SP v/Einar Johansen som valgnemndas 
innstilling: 

Kommunestyret velger følgende som kommunal representant til styret i Tana Montessoriskole 
for valgperioden 201-2015: 
Repr. Gry Hege Lille 
Vararepr. Rebeke Tapio 

Votering

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret velger følgende som kommunal representant til styret i Tana Montessoriskole 
for valgperioden 201-2015: 
Repr. Gry Hege Lille 
Vararepr. Rebeke Tapio 
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Valgnemndas innstilling
Kommunestyret velger følgende som kommunal representant til styret i Tana Montessoriskole 
for valgperioden 201-2015: …………………………….…………………………..

Saksopplysninger
Tana kommune har, som vertskommune, krav på å være representert i styret for Tana 
Montessoriskole med en representant. Kommunens representant har " Rett til å vere
til stades på møte i styret, til å seie meininga si og få denne tilført protokollen"'

Det vises til § 5.1 Styret. Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova):

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/3-8

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 139/2011 15.12.2011

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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RS 22/2011 Status evaluering av økonomiavdelingen i Tana kommune

RS 23/2011 Melding om vedtak - Samiske rettigheter

RS 24/2011 Møteplan 2012 (ver 011211)

RS 25/2011 Protokoll Kontrollutvalget 30.11.2011

RS 26/2011 Møteprotokoll ELD 031111

RS 27/2011 Møteprotokoll ELD 061211

RS 28/2011 Møteprotokoll ungdomsrådet 24.november 2011
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