
 

 

 

 

 

Referatsaker 
 

Kommunestyret 
15.12.2011 



Deanu gielda – Tana kommune
Økonomiavdelingen

Notat

Til: Jørn Aslaksen
Fra: Sissel Marie Saua

Referanse Dato

2011/2288-3 22.11.2011

Status evaluering av økonomiavdelingen i Tana kommune

Evalueringen munnet ut i følgende forslag til tiltak med status pr i dag. 

1. Oppgavefordeling mellom ansatte i økonomiavdelinga ajourføres innen 20.10.11.

Dette er gjort og følges opp løpende.

2. Mangelfulle/feil utfylte bilag som kommer til økonomiavdelinga, returneres til de
respektive ansvarlige ledere for korrigering.

Dette blir gjennomført i den grad det finnes hensiktsmessig.

3. Det presiseres fra rådmannen at budsjettansvarlige skal overholde frister for
økonomikontroll og rapportering, månedlig og tertialvis.

Gjøres på ledermøter med regelmessige mellomrom.

4. Økonomisjefen gjennomfører en ekstraordinær todagers dugnad med
avstemming der alle innenfor regnskap og lønn deltar, for å bli mest mulig à jour
med året 2011.

Dette er gjennomført. 

5. Økonomisjefen innfører en ordinær månedlig avstemmingsdag der alle
innenfor regnskap og lønn deltar, for å være fortløpende å jour med avstemming.

Planlagt men ikke gjennomført

6. Utarbeidelse av og frist for levering av årsmelding må ses i sammenheng med
regnskapsavleggelsen, og rådmannen må påse at arbeidet med årsmeldingsdelen
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har slik framdrift at det ikke medfører for sein levering av kommuneregnskapet.

Blir tatt opp i februar 2012

7. Økonomisjefen må gjennom ledelse og styring tydelig kommunisere krav og
tidsfrister som må settes for tidsriktig regnskapsavleggelse, og følge opp i forhold
til dette.

Løpende prosess. Følges opp. 

8. Økonomisjefen følger i perioden 1.1. — 15.2. ukentlig opp arbeidet med
regnskapsavslutninga, og informerer rådmannen om status for dette.

Planlegges gjennomført fra 1.1.12

Med hilsen

Sissel Marie Saua
Økonomisjef



Stortingets administrasjon
Stortinget

0026 OSLO

Saksnr.: Arkivkode:
11/699 003 &71

Med hilsen
Tysfjord kommune

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær

TYSFJORD KOMMUNE
Rådmannen

MOTTATT

7 9 '1\10\1 2911

MELDING OM VEDTAK - SAMISKE RETTIGHETER

Kommunestyret behandlet i møte 17.11.2011 sak 85/11.
Følgende vedtak ble fattet:

1. Tysfjord kommunestyre tar sterkt avstand fra FRP,s forslag om å tre ut av ILO
konvensjonen nr 169, nedlegging av Sametinget, oppheving av Finnmarksloven og
avvikling av forvaltningsområdene for samiske språk.

2. Tysfjord kommunestyre er opptatt av at urfolks rettigheter skal styrkes både nasjonalt
og internasjonalt. For Norge som nasjon må samiske rettigheter ses på som en premiss
for utvikling av et åpent,mangfoldig, inkluderende og demokratisk samfunn.

L

Kopi til: Sametinget, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune,
kommunene i Nordland, Troms og Finnmark

Saksbehandler: Deres ref.:
RÅD/KS

Dato
24.11.2011

Org.nr.: 972 417 769
Bankgiro: 4642.07.00318
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Deanu gielda -Tana kommune politiske organ
Kommunestyret(KST): 23.feb., 29 mar 24.mai, 21.juni, 20.sept., 8.nov., 18.des.
Formannskapet(FSK): 2.feb., 15.mars, 19. april 10.mai, 7.juni, 23.aug., 13.sept., 18.okt., 1,29.nov, 
Fast utvalg for plansaker (FUP): avholdes i fb med FSK møter
Administrasjonsutvalget(ADU): avholdes i fb med FSK møter etter nærmere innkalling
Kontrollutvalget: 
Disputvalg: 

Miljø, Landbruk og utmarksutv. (MLU):
Helse og omsorgsutvalget(HOU): 
Oppvekst og kultur utvalget(OKU): 

Adm organ
Kontaktm. Pol/adm ledelse:
Arbeidsmiljøutvalg(AMU):
Ledermøte(LM): holdes som hovedregel siste tirsdag i måneden

Finnmark fylkeskommunens møteplan 2012
Fylkestinget: 21-22.mars, 13.-14.juni, 24.-25.okt., 12.-13. des.
Fylkesutvalget: 14.feb., 20.mars, 8.mai, 12.juni, 18.sept., 23.okt., 27.nov., 11.des.
Kompetanseutvalget: 21.-22.feb., 22.-23.mai, 25.sept., 20.-21.nov.
KNS utvalget: 15.-16.februar., 5.-6.juni, 12.sept., 14.-15.nov.

Sametingets møteplan 2012:
Sametingets Komité og plenum: 20.-24. februar, 16.-20. april, 4.-8. juni, 24.-28. september, 26-30 november

Kommunenes sentralforbund KS
Fylkesstyremøter: , 16-17.jan.(Tromsø), 28.mars (Vadsø) 4.juni(Honningsvåg), 19. sept.(Kautokeino).
Strategikonf. og fylkesmøte 21-22 feb.(Alta), kommuneøk.konf. .mai(?). Fylkesmøte Nordnorge 12-13 april (Tromsø)
KS Kommunedagene og ordfører konferanse 2012: 12-14.februar. Høstkonferansen 2012 

Øst-Finnmark regionråd
Regionrådsmøte(r): 7-8. februar (Barents spect. Kirkenes 8-9 februar), 
Styremøter:

Møteplan 2012  Deanu gielda - Tana Kommune

OKTOBER NOVEMBER

JANUAR FEBRUAR

APRIL MAI

JULI AUGUST

MARS

JUNI

DESEMBER

SEPTEMBER

http://www.kskonsulent.no/templates/KS/KS_ConferenceInfo.aspx?id=55220�
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Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune.

MØTEPROTOKOLL Referent: Sissel Mietinen

Dato: 30. november 2011 Tid: Klokken 10.00
Sted: Tana rådhus, møterom Møte: Lukket møte

Disse møtte:
Tove Utsi hadde meldt forfall, vara Oddvar Pedersen møtte.
Anja Aslaksen hadde meldt forfall, vara Ole Jakob Tapio møtte
Medlem Tor Asle Varsi

Ellers møtte
Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan IS.
Bjørn Gustavsen og Geir Andreassen fra Finnmark kommunerevisjon IKS

Følgende saker var til behandling:
27/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
28/11 Godkjenning av protokoll 24. august  2011
29/11 Årsregnskap Tana kommunale eiendomsselskap KF
30/11 Budsjett for Kontroll og tilsyn 2012
31/11 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet
32/11 Engasjementsbrev/ Vilkår for oppdraget 2012
33/11 Overordnet revisjonsstrategi 2011
34/11 Møte – og årsplan for kontrollutvalget 2012
35/11 Eventuelt

Før utvalget startet behandling av sakene tok medlem Tor Arne Varsi opp spørsmål om han er valgbar 
til utvalget. I hht. valgbarhetsreglene kan ansatte i kommunen ikke være medlem eller varamedlem i 
kontrollutvalget. Varsi har et arbeidsforhold til hjemmetjenesten i kommunen og har også tilbud om
vikartimer i skolesektoren. 
Sekretariatsleder er av den oppfatning at dette gjør at Varsi ikke er valgbar og ba han gi melding om 
dette til ordfører.

Da både valgt leder og valgt nestleder hadde forfall ble Oddvar Pedersen valgt til å lede møtet.

Sak 27/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 19/11 Godkjenning av protokoll 24. august 2011
Protokollen fra møtet 24. august 2011 er sendt daværende medlemmer pr. e – post 26. august 2011 for 
gjennomgang. Det er ikke kommet merknader til denne.

Sekretariatets forslag til vedtak
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 24.august 2011 godkjennes.

Vedtak, enstemmig:
Som sekretariatets forslag
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Sak 29/11 Årsregnskap 2010 Tana kommunale eiendomsselskap KF

Sekretariatets forslag til vedtak
Kontrollutvalget har i sitt møte den 30. november 2011 behandlet særregnskapet for Tana kommunale 
eiendomsselskap KF 2010. 
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. 

Vedtak, enstemmig: 
Som sekretariatets forslag

Sak 30/11 Budsjett for kontroll og tilsyn 2012

Det samlede forslaget er som følger:
Poster Budsjett 2012 Budsjett 2011

Kontrollutvalget Fast godtgj. leder1                6 500
Møtegodtgj.2                4 500
Tapt arb.fortj.3                3 250
Reiseutgifter/kjøregodt4.              25 000
Abonn./medlemskap5               2 030
Møteutgifter                1 000
Kurs/konferanseavgifter6              18 000

Totalt KU -drift              60 280     100 000
Sekretariat Betaling til IS            102 318       98 027
Selskapskontroll                     0                 0
Revisjonen Betaling til IKS            484 148      478 499
Totalt            646 746      676 526

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.
                                               
1 Fast godtgj. Leder 1,2 % av ordførergodtgjørelse
2 300 pr. møte, 5 møter og 3 medlemmer
3 Beregnet for ett medlem 650 pr. dag 
4 Reiseutgifter møter, kurs og konferanser
5 Abonnement kommunerevisoren + medlemskontingen FKT 
6 Sekretariatets konferanse, NKRF og FKT`s konferanse for kontrollutvalg
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Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsynsordningen for Tana kommune vedtas og oversendes 

kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2012.
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Tana 

kommune 2012.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og 

tilsynsarbeidet sendes kontrollutvalget, Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS

Vedtak, enstemmig:

Som sekretariatets forslag med følgende tillegg:

Nytt pkt. 4.
Kontrollutvalget presiserer overfor kommunestyret at forslag til budsjett for 2012 har som utgangspunkt 
at utvalget består av 3 medlemmer. Dersom kommunestyret vedtar å utvide utvalget til 5 medlemmer 
må budsjettet økes tilsvarende.

Sak 31/11 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet

Oppdragsansvarlig revisor har i brev av 22. september 2011 skriftlig dokumentert sin 
uavhengighet. 
Sekretariatets forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors dokumentasjon om uavhengighet til orientering. 

Vedtak, enstemmig:
Som sekretariatets forslag.

Sak 32/11 Engasjementsbrev/Vilkår for oppdraget

Sekretariatets forslag til vedtak
Kontrollutvalget godkjenner forslag til engasjementsavtale mellom Finnmark kommunerevisjon IKS og 
Tana kommune.
Avtalen underskrives av kontrollutvalgets leder og revisjonssjefen. 
Det er en forutsetning at avtalen samsvarer med de rammer som blir tildelt av kommunestyret.

Vedtak, enstemmig
Som sekretariatets forslag

Sak 33/11 Overordnet revisjonsstrategi 2011

Sekretariatets forslag til vedtak:

Revisors presentasjon av overordnet revisjonsstrategi tas til orientering

Vedtak, enstemmig:
Kontrollutvalget takker for en nyttig og oversiktlig gjennomgang. Presentasjonen tas til orientering.

Sak 34/11 Møte og årsplan for kontrollutvalget for 2012

Sekretariatets forslag til vedtak:
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1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsplan for 2012 for sin 
virksomhet i 2012 i Tana kommune.

2. Kontrollutvalgets årsplan for 2012 sendes kommunestyret til orientering

Vedtak, enstemmig:
Da kommunestyret i neste møte 15.12.2011 skal foreta nyvalg/suppleringsvalg av medlemmer til 
utvalget, utsettes behandlingen av årsplan 2012 til neste møte.

Sak 35/11 Eventuelt

Invitasjon til Norges kommunerevisjons kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar er mottatt.
Påmeldingsfristen er 16. desember 2011. 
Praksisen har vært at sekretariatet har sørget for påmelding, mens deltakerne selv har ordet med 
flybilletter m.v.
Konferansen starter 1. februar kl.09.00 og avslutter 2. februar kl. 15.15. Dette betyr at vi her nordfra 
behøver en ekstra overnatting.(fra 31. januar til 1. februar)
Overnatting bestilles av oss samtidig med påmeldingen. Påmeldingen er bindende.
Konferanseavgift, ekstra overnatting og festmiddag koster kr. 7.100,- pr. deltaker. Det er tatt høyde for 
deltakelse på konferansen, i forslag til budsjett for 2012.
Sekretariatet anbefaler sterkt at en eller to fra utvalget deltar.  

Vedtak, enstemmig:
Da kommunestyret i neste møte 15.12.2011 skal foreta nyvalg/suppleringsvalg av medlemmer til 
utvalget, utsettes avgjørelsen til neste møte.

Møte ble hevet kl 13.00

Neste møte er foreløpig fastsatt til 21.03.2012.



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Møterom 1 Rådhuset
Dato: 03.11.2011
Tidspunkt: 12:00 – 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Birger Dervo Leder
Margit Gaski Nestleder
Ole-Einar Olsen Medlem
Jorund Bordi Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Per Holm Varsi MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Aslaug Iversen Sekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

_____________________ ______________________ _______________________
Birger Dervo
Leder



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 22/2011 Godkjenning av innkalling

PS 23/2011 Godkjenning av saksliste
PS 24/2011 Godkjenning av protokoll fra møte den 27.04.11

PS 25/2011 Virksomhetsplan for eldrerådet 2012 2011/2494
PS 26/2011 Referater/Orienteringer 2011/2503

PS 22/2011 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 22/2011 i Eldrerådet - 03.11.2011 

Behandling

Leder Birger Dervo fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.

PS 23/2011 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr.23/2011 i Eldrerådet - 03.11.2011 

Behandling

Leder Birger Dervo fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak

Sakslista godkjennes.

PS 24/2011 Godkjenning av protokoll fra møte den 27.04.11

Saksprotokoll saksnr. 24/2011 i Eldrerådet - 03.11.2011 

Behandling

Leder Birger Dervo fremmet følgende forslag:

Protokoll av 27.04.2011 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 27.04.2011 godkjennes.

PS 25/2011 Virksomhetsplan for eldrerådet 2012

Saksprotokoll saksnr.25/2011 i Eldrerådet - 03.11.2011 

Behandling

Fellesforslag fra Birger Dervo, Ole Einar Olsen, Margit Gaski og Jorund Bordi:

Eldrerådet vil oppfordre det nyvalgte eldrerådet til å jobbe videre med saker som har vært på 
virksomhetsplanen for 2011:

 Arrangere eldredagen
 Trygghet for eldre
 Fremkommelighet for eldre og funksjonshemmede 
 Tilrettelegging av friluftsarealer og turstier for eldre og funksjonshemmede ved Tanabru.
 Datakurs
 Transport for eldre, fortrinnsvis på onsdager da det er eldretreff
 Eldre som ressurs i skoler og barnehager, eksempler kan være;

- Baking
- Håndarbeid
- Fortellinger/historier



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet vil oppfordre det nyvalgte eldrerådet til å jobbe videre med saker som har vært på 
virksomhetsplanen for 2011:

 Arrangere eldredagen
 Trygghet for eldre
 Fremkommelighet for eldre og funksjonshemmede 
 Tilrettelegging av friluftsarealer og turstier for eldre og funksjonshemmede ved Tanabru.
 Datakurs
 Transport for eldre, fortrinnsvis på onsdager da det er eldretreff
 Eldre som ressurs i skoler og barnehager, eksempler kan være;

- Baking
- Håndarbeid
- Fortellinger/historier

PS 26/2011 Referater/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 26/2011 i Eldrerådet - 03.11.2011 

Behandling

Leder Birger Dervo orienterte om følgende:

 Samhandlingsreformen
 Den kulturelle spaserstokken
 Pensjonistforeningen forslag på kandidater til valg av eldreråd for 2011-2015.

Votering

Vedtak

Orienteringene ble tatt til orientering.



PS 27/2011 Økonomisk støtte for å avholde sittedanskurs.

Saksprotokoll saksnr.27/2011 i Eldrerådet - 03.11.2011 

Behandling

Margit Gaski fremmet følgende forslag:

Det avsettes midler til gjennomføring av kurs i sittedans.  
Sittedans sprer glede og aktivitet for de som ikke er så spreke lenger, og skulle passe bra som en 
aktivitet i pensjonistforeninga og også på institusjoner.
Sittedans er definert som en del av seniordansen.  

Fellesforslag fra Birger Dervo, Ole Einar Olsen, Margit Gaski og Jorund Bordi:

Leder får i fullmakt til å bevilge inntil kr. 1.500,- kurs i sittedans.

Votering

Forslaget fra Margit Gaski ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det avsettes midler til gjennomføring av kurs i sittedans.  
Sittedans sprer glede og aktivitet for de som ikke er så spreke lenger, og skulle passe bra som en 
aktivitet i pensjonistforeninga og også på institusjoner.
Sittedans er definert som en del av seniordansen.  

Leder får i fullmakt til å bevilge inntil kr. 1.500,- kurs i sittedans.



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Møterom 1 Rådhuset
Dato: 06.12.2011
Tidspunkt: 09:00 – 11:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Olav E. Johansen Leder
Gerd Åse Dervo Nestleder
Per Holm Varsi Medlem
Ruth Johansen Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Johanne Løvoll Smette MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Erna Fjelldahl Johanne Løvoll Smette

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Aslaug Iversen Sekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Olav E. Johansen
Leder



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 28/2011 Godkjenning av innkalling
PS 29/2011 Godkjenning av saksliste

PS 30/2011 Godkjenning av protokoll fra møte den 03.11.2011
PS 31/2011 Valg av leder og nestleder i eldrerådet for perioden 

2011-2015
2011/2770

PS 32/2011 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-
2015

2010/1892

PS 33/2011 Referatsaker/Orienteringer

RS 2/2011 Virksomhetsplan for eldrerådet 2012 2011/2494
RS 3/2011 Økonomisk støtte til kurs i sittedans/seniordans 2010/2189

PS 34/2011 Budsjett 2012 for Eldrerådet

PS 28/2011 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr.28/2011 i Eldrerådet - 07.12.2011

Behandling

Erna Fjelldahl fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.

PS 29/2011 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 29/2011 i Eldrerådet - 07.12.2011 

Behandling

Erna Fjelldahl fremmet følgende forslag:



Sakslista godkjennes.

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

Følgende tilleggssak tas opp i dette møtet:

Eldrerådets budsjett 2012.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak: 
Eldrerådets budsjett 2012, sak 34/2011.

PS 30/2011 Godkjenning av protokoll fra møte den 03.11.2011

Saksprotokoll saksnr.30/2011  i Eldrerådet - 07.12.2011 

Behandling

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

Protokoll av 3.11.2011 tas til etterretning.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 3.11.2011 tas til etterretning.

PS 31/2011 Valg av leder og nestleder i eldrerådet for perioden 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 31/2011  i Eldrerådet - 07.12.2011 

Behandling

Erna Fjelldahl fremmet følgende forslag:

Som leder velges Olav E. Johansen, som



nestleder velges Gerd Åse Dervo.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Som leder velges Olav E. Johansen, som
Nestleder velges Gerd Åse Dervo.

PS 32/2011 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.

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. 

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.



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. 



PS 33/2011 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr.33/2011 i Eldrerådet - 07.12.2011 

Behandling

Følgende saker ble referert:

RS 2/2011 – Virksomhetsplan for eldrerådet
RS 3/2011 – Økonomisk støtte til kurs i sittedans.

Votering

Vedtak
Sakene tas til etterretning.

RS 2/2011 Virksomhetsplan for eldrerådet 2012

RS 3/2011 Økonomisk støtte til kurs i sittedans/seniordans

PS 34/2011 Budsjett 2012 for Eldrerådet

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”.



 

Deanu gielda - Tana kommune  
Utviklingsavdelingen 
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Tana ungdomsråd 
 
9845  TANA 
 
 

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2010/135 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 30.11.2011 

 

Møteprotokoll ungdomsrådet 24.november 2011 

 
Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd  
Møtested: Tana Rådhus, kommunestyresalen  
Dato: 24. November 2011  
Tidspunkt: 08:30-13:30  
 
Følgende faste medlemmer møtte:  

Astrid – Marie Olufsen    Tana videregående skole     leder  
Navn        Representerer   Rolle                                     

Steinar Hauge    Grotta fritidsklubb  nestleder 
Nils Kristian Winther    Seida skole 
Tor Einar Hagalid    Tana Montessoriskole 
Johan Pavel Mathisen    Boftsa skole 
Ánne Márget Somby     Sirma skole 
Håkon Mudenia    Deanu sámeskuvla 
Linn Beate Johnsen    LOSA 
 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall/ikke møtt:  

Wilbjørn Hind Sandbakk    Boftsa skole  
Navn        Representerer   Rolle                                     

Ella Marie H Isaksen   Deanu sámeskuvla 
Morten Eriksen   Tana videregående skole 
 
Følgende varamedlemmer møtte:  

Jon-Christer Mudenia   LOSA 
Navn        Representerer   Rolle                                     

Helene Margrete Salamonsen   Seida skole 
 
 
Voksenkontakt møtte: 

Per Ivar Henriksen    Kommunestyret Helse- og omsorgsutvalget 
Navn        Representerer   Andre rolle                                     
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Rebeke Tapio     Kommunestyret Formannskapet  
 
 
Andre møtte: 

Frans Eriksen     Administrasjonen  Øk plan/budsjett 
Navn        Representerer   Rolle                                     

 
 
 
Saksliste 
PS 1/2011 Godkjenning av innkalling   
  Innkalling er enstemmig godkjent 
  Fra voksenkontakt Rebeke Tapio: 
  Vedlegget til sak PS 4/2011 Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 -2013  
  Tana kommune må sørge for at ungdomsrådet får saksdokumentene utsendt  
  tidligere slik at de får en sjanse til å forberede seg. 
  
  
PS 2/2011 Godkjenning av saksliste   
  Ny sak er kommet inn: 

a. Søknad om fritak fra ledervervet  
   
  Saken Søknad om fritak fra ledervervet får saksnr 4, og andre saker får en  
  forskyving i forhold til den opprinnelige sakslisten. 
 
  Med endring er saken enstemmig godkjent 
 
 
PS 3/2011 Godkjenning av protokoll fra siste møte 
  Møtereferatet av 23.september 2011 enstemmig godkjent. 
 
 
PS 4/2011 Søknad om fritak fra ledervervet 
  Astrid-Marie Olufsen søker om fritak fra ledervervet, og ønsker å gå over til  
  vanlig medlem av ungdomsrådet. 
 
  Vedtak  
  Søknad fra Astrid-Marie Olufsen innvilges. Hun fortsetter i ungdomsrådet som  
  vanlig medlem. 
   
  Enstemmig vedtatt 
 
  Oppnevning av ny leder og ny nestleder til ungdomsrådet: 
  Steinar Hauge, leder 
  Håkon Mudenia, nestleder 
   
  Enstemmig valgt 
PS 5/2011 Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2013 Tana kommune 
   Frans Eriksen informerte om økonomiplanens oppbygging, og det som kanskje  
  er aktuelt for og berører ungdommen. Det gjelder for eksempel økonomiplan  
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  kapittel 2.5 Undervisning og barnehage (s 12). Der fremgår eventuelle endring  
  i årsbudsjettet som kan være aktuelt å bli kjent med. Hvordan blir din skole  
  berørt av budsjett forslaget? 
  Kapittel 2.7 Utviklingsavdelingen. Tiltak som videreføres neste år er Ung Jobb  
  og det er avsatt kr 140 000. 
  Digital Kinodrift flyttes fra Utviklingsavdeling til Informasjons- og   
  serviceavdeling, og det er avsatt kr 150 000 til tiltaket. Det er gjort en   
  henvendelse til Lion’s om drift av digitalkino. 
  Ungdomsklubben foreslås ikke nedlagt. 
  Det avsettes kr 80 000 til alternativer til Skiippagurrafestivalen.  
 
 
  Vedtak  
   
  Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd tar saken til orientering. 
   
  Enstemmig vedtatt 
 
 
PS 6/2011 Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet 
   
  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) 
 
  Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
PS 7/2011  SKOLEANLEGG I TANA 
  
  Ánne Márget Somby forslår bygging av ballbinge i Sirma. 
  Håkon Mudenia; Ungdomsrådet har gitt tidligere uttalelser om sammenslåing  
  av skolene, og ønsker ikke å gå innfor sammenslåing av skolene. 
 
 Linn Beate Johnsen; Hvis det skal tenkes bygging av ballbinge ved Tana bru 
 må det være transport for de som bor i distriktene.  
  En ballbinge er ikke bare for ungdomstrinnet, men for alle som bor i bygda. 
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  Nils Kristian Winther; Til diskusjonen om sammenslåing av skolene. Det må  
  da være billigere å holde et hus enn en hel boligblokk. 
 
  Ánne Márget Somby; Sirma skole har samarbeid med Utsjok skole og en   
  ballbinge blir et tilbud for alle. 
  
  Vedtak 
  Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd ber om at Tana kommune følger opp  
  saken om etablering av skoleanlegg. De skolene som nå er prioritert i forhold  
  til å få etablert nærmiljøanlegg/ballbinge er  Sirma skole og Deanu Sameskuvla,  
  ungdomsråd ber også om at Tana kommune prioriterer etablering av   
  nærmiljøanlegg/ballbinge på Boftsa oppvekstsenter.  
   
  Enstemmig vedtatt 
 
 
 
PS 8/2011  Etablering av sykkelbane – område for sykling 
  Linn Beate Johnsen foreslår at sykkelbanen blir lokalisert ved    
  skiskytteranlegget eller sameskolen.  
 
  Tor Einar Hagalid har tatt kontaktet de som holder på med sykling og   
  anbefalingene er at asfaltflater bør unngås. Etablering av en    
  sykkelbane/sykkelområde må være ute i terrenget.  
   
  Steinar Hauge forslår området bak 6.ringen (bak flerbrukssentret) eller   
  grusbanen (fotballbanen i sentrum). 
   
 
 
  Vedtak 
  
  Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd ber kommunen om å følge opp saken  
  med etablering av sykkelbane for ungdom. 
 
  Alternative lokalisering for sykkelbanen er: 

1. Området sameskolen – skiskytteranlegget 
2. Bak 6.ringen (flerbrukssenteret) 
3. Grusbanen (området rundt fotballbanen i sentrum) 

 
 
  Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
PS 9/2011  Ungdomsrepresentant til rusteamet i Tana 
 
  Linn Beate Johnsen ønsker å representere Deanu nuoraidráđđi-Tana   
  ungdomsråd i rusteamet. 
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  Forslag om å legge ned ungdomsklubben betyr også velkommen til rusmiljøet. 
 
  Vedtak 
  Linn Beate Johnsen er enstemmig valgt  
   
 
 
PS 10/2011  Søknad til Tana Kommune om økonomisk støtte for bruk av    
  flerbrukshallen skoleåret 2011/2012 
 
  I sak PS10/2011 er overskriften feil og bør endres til Søknad til Tana   
  Kommune om økonomisk støtte for bruk av flerbrukshallen skoleåret 
  2011/2012. 
  Slik saken står nå skaper det forvirring, men ungdomsrådet ønsker å ha egen  
  sak som gjelder Åpent flerbrukshall. 
 
  Tor Einar Hagalid mener at saken gjelder søknad fra elevene ved Tana   
  videregående skole og LOSA og da forholder ungdomsrådet seg til det. 
   
  Vedtak 
  Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd støtter søknaden fra elevene ved Tana  
  videregående skole og LOSA. Saken formidles til politisk behandling. 
 
 
 
 
PS 10/2011  Referatsaker/orienteringer/Nye saker 
 
 

a. Transport til ungdomsklubben  
 Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd ber om at kommunen bidrar til 
 transport ordning til og fra ungdomsklubben, slik det tidligere er signalisert 
 fra politisk hold.  
 

b. Sikkerhetsbelte i bussen  
Mange og spesielt ungdom bruker ikke sikkerhetsbelte i bussen, selv om mange 
sjåfører er ekstra påpasselig med at alle skal bruke sikkerhetsbelte er det mange som 
ikke vil bruke sikkerhetsbelte.  Ungdomsrådet ber derfor om at det først og fremst 
ikke brukes busser uten sikkerhetsbelter til transport av barn og unge. Ungdomsrådet 
ber også om henvendelse om at bussene ikke kjører før alle fått på seg 
sikkerhetsbelte. Ungdomsrådet ber også om at Tana kommune sammen med 
ungdomsrådet vurderer å sette i gang en kampanje om trafikksikkerhet i buss.   
 
 
 

c. Åpen hall  
Ungdomsrådet ser et stort behov for ”åpen hall” for ungdommer som ikke er en del 
av et organisert idrettstilbud.  Et tilbud som organiseres på ungdommenes premisser, 
og som er et lavterskel tilbud uten kostnader for ungdommene.  Ungdommsklubben 



 
 Side 6 av 7 

og ungdomsrådet bør få ansvar for organiseringen av dette. Ungdomsrådet ønsker å 
løfte opp saken til politisk behandling. Det ligger inne et forslag om kr 20 000 til 
Åpen hall i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009 – 2012. 
 

d. Ballbinge ved Tana vgs   
Tana ungdomsråd ber Finnmark fylke jobbe for en snarlig etablering av 
nærmiljøanlegg, et slikt anlegg vil kunne brukes av elevene ved tana vgs både i 
undervisningssammenheng men også være et viktig fritidstilbud for elevene som går 
på Tana vgs og bor på internat eller hybel rundt skolen.  
 

e. Informasjon om tilbudet til kommunens befolkning  
Ungdomsrådet ber om at Tana kommune bestreber seg på å bedre informasjonen om 
tilbud som gis til befolkningen, f.eks treningstider, svømmetider etc. 

 
f. Søknad om økonomisk støtte til rusfritt arrangement 

 Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd innvilger støtte på kr 6000 til Grotta 
 fritidsklubb, med følgende betingelser. 1000 kr av dette skal gå til kjøp og  
 bruk av alkotester som skal brukes til å sikre at arrangementer er rusfritt, 
 denne testeren skal videre være Grotta fritidsklubb sin eiendom.  
 

g. Rus som tema på ungdomsklubben   
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd ber Tana kommune om å organisere et 
møte på ungdomsklubben, hvor politiet og Klinikk Nord kommer til klubben for å 
forebygge rus blant oss unge. Ungdomsklubben ber også Tana kommune om å styrke 
det forebyggende arbeidet på skolene i Tana.   
 
 

h. Tema psykisk helsevern  
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd inviterer helsesøster og kommunelege i 
Tana til å holde foredrag om psykisk helse. Dette med tanke på forebyggende 
arbeid og skape åpenhet innen psykisk helse.   

   
i. Fravær for deltakelse i ungdomsrådet  

Etter opplæringsloven kan inntil 10 dager med fravær godkjennes uten at det 
kommer i vitnemål. Per Ivar Henriksen følger opp de med særskilte behov 
 

j. To representanter til formannskapet 01.desember 2011  
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd har valgt  
Nils Kristian Winther, Seida skole og  
Ánne Márget Somby, Sirma skole  
til å representere ungdomsrådet i formannskapet. 
 

k. To representanter til kommunestyret 15.desember 2011  
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd har valgt  
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Jon-Christer Mudenia, LOSA og 
Helene Margrete Salamonsen, Seida skole 
til å representere ungdomsrådet i kommunestyret. 
 

l. Voksenrepresentant fra oppvekst og kulturutvalget (OKU)  
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd er positiv i forhold til OKUs 
representasjon i ungdomsrådet, men det viktig å begrense voksen deltakelse i 
ungdomsrådet.   
Uttalelsen fra ungdomsrådet er at OKU får en observatørrolle uten tale- og 
forslagsrett.  

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Britt Hjørdis Somby-Solaas 
Referent  
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