
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 23.02.2012
Tidspunkt: 10:00

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

TEMA FOR KOMMUNESTYRET 
Øst-Finnmark Politidistrikt møter kommunestyret i Tana. 

Tid: kl. 10:00 – 11:30 

Politimester i Øst-Finnmark Politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, vil orientere kommunestyret om 
Øst-Finnmark Politidistrikt og om kriminalitetsutfordringer i Tana. 

Det vil bli anledning for kommunestyret å komme med kommentarer og å stille spørsmål til 
politimesteren. 

15.02.2012

Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling
PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 15.12.2011
PS 4/2012 Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg 2011/2508

PS 5/2012 Avtaler mellom Helse Finnmark HF og Deanu 
gielda/Tana kommune i forhold til 
samhandlingsreformen

2009/2448

PS 6/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

2011/2369

PS 7/2012 Startlån-Retningslinjer for tildeling i Tana kommune 2012/230

PS 8/2012 Valgbarhet til kontrollutvalget / suppleringsvalg - Tor 
Asle Varsi

2011/2180

PS 9/2012 Fritak som medlem og leder av Kontrollutvalget -
Tove Julianne Utsi

2011/2180

PS 10/2012 Valg av klagenemnd 2011-2015 2011/2277
PS 11/2012 Valg av medlem til Bibliotekbusstyret 2012/334

PS 12/2012 Utpekning av kommunens representant i 
oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere

2012/333

PS 13/2012 Referatsaker/Orienteringer -KST 2012/6
RS 1/2012 Møteprotokoll ELD 260112 2008/1034
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PS 1/2012 Godkjenning av innkalling

PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 15.12.2011



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 044

Arkivsaksnr: 2011/2508-1

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 45/2011 07.11.2011
Oppvekst- og kulturutvalget 54/2011 07.11.2011
Formannskapet 12/2012 02.02.2012
Kommunestyret 4/2012 23.02.2012

Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg

 Dagens delegasjonsreglement ble vedtatt 28. juni 2007 og revidert 25. juni 2009 og 23. 
september 2010.

 Reglement for hovedutvalgene er gjeldende fra 19.03.2009 og revidert 23.09.2010.
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Saksprotokoll saksnr.12/2012 i 
Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Følgende prinsipielle endringer gjøres i 
delegasjonsreglementet og i reglement for 
hovedutvalgene:

1. Sammenslåing av dokumenter
Hovedutvalgenes delegerte myndighet 
flyttes i fra ”reglement for hovedutvalgene” 
og til ”delegasjonsreglementet”.

2. Delegering av myndighet

A) Primærnæringsfondet:
Formannskapets myndighet etter 3.4 
(primærnæringsfond) overføres til Miljø-
, landbruks- og utmarksutvalget (MLU). 
Rådmannen får myndighet etter 
naturmangfoldloven, viltloven, lov om 
laksefisk og innlandsfisk, forskrift om 
fiskeravgift og forskrift om utøvelse av 
jakt, felling og fangst slik det 
fremkommer av forslaget i 10.11.

B) Viltsaker:

Viltnemndas myndighet etter kapittel 4 i 
delegasjonsreglementet overføres til 
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 
(MLU). Delegert myndighet etter 
viltlovens §§ 12 -14 utgår fra 
delegasjonsreglementet.

Rådmannen får delegert myndighet til å 
fatte vedtak i følgende ”viltsaker”: 

Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi 
tillatelse til uttak av hjortevilt for å 
avverge skade.
Viltloven: Rådmannen har myndighet til 
å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst. Rådmannen har myndighet til å 
avholde jegerprøveeksamen (§10), utføre 
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kontroll med krav om godkjent 
ettersøkshund, samt gi fritak (§ 23), 
Motta meldinger knyttet til 
ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 
og 28), Foreta nødvendig ettersøk og 
avlivning av skadet storvilt utenom 
ordinær jakttid (§29), gi tillatelse til bruk 
av slagfelle til fangst av rødrev og 
grevling (§30), motta meldinger om 
snarefangst og bruk av fangstinnretninger 
(§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte 
dyr, kommunale forvaltningsvedtak samt 
ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).
Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har 
myndighet til å gi fritak for skoler og 
andre institusjoner (§3). 
Lov om Laksefisk og innlandsfisk. 
Rådmannen delegeres myndighet til å 
iverksette tiltak (§12 og §31), foreta 
merking (§ 15), og ta vare på ulovlig 
fangst (§ 47), samt fatte enkeltvedtak 
etter loven (§ 27, 28 og 36). 

C) Tilskudd til lag og foreninger

OKU kan subdelegere avsatte midler på 
budsjettet til drift av i idrettsrådet til 
idrettsrådet selv. 
Rådmannens myndighet etter 
delegasjonsreglementets 10.1 (støtte til 
lag og foreninger) siste avsnitt overføres 
til Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) 
med følgende unntak: 

Rådmannen beholder myndigheten til å 
avgjøre søknader fra enkeltpersoner, 
foreninger eller andre organisasjoner for 
søkere bosatt utenfor kommunen basert 
på etablert praksis og eventuelle lover og 
forskrifter som kommunen er bundet av. 
Det gjelder der tiltaket foregår utenfor 
kommunen og/eller resultat eller virkning 
av tiltaket har ingen eller liten virkning i 
forhold til innbyggerne i kommunen.
Rådmannen får delegert myndighet til å 
støtte lokale arrangementer i forbindelse 
med høytids- og merkedager som 17. 
mai, samefolkets dag og lignende.

D) Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet
I medhold av lov om planlegging og 
byggesaksbehandling har Oppvekst- og 
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kulturutvalget myndighet til å:
– Vedta planprogram for mindre 

revisjoner av eksisterende 
kommunedelplaner etter § 11-13 
som berører idrett og fysisk aktivitet. 
Dette omfatter også planprogram for 
årlige rulleringer av ulike 
handlingsprogram.

– Vedta planprogram for 
reguleringsplaner med vesentlige 
virkninger etter § 12-9 som berører 
idrett og fysisk aktivitet. 

OKUs myndighet omfatter ikke vedtak 
av reguleringsplaner. Reguleringsplaner 
som berører idrettsanlegg og anlegg for 
fysisk aktivitet skal utvalget som 
hovedregel uttale seg om. 

E) Endret punkt 10.9 Plan- og byggesaker 
(plan- og bygningsloven)

Rådmannen gis myndighet til å:

- avgjøre alle enkeltsaker etter 
byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i 
plan- og bygningsloven med unntak 
av delingssaker etter § 20-1 bokstav 
m der det er tale om å opprette 
enheter større enn 4 dekar.

- foreta ulovlighetsoppfølging etter 
kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

- forestå undersøkelse på fast eiendom 
etter § 33-2 i plan- og bygningsloven

Rådmannen gis myndighet til å tildele 
boligtomter og hyttetomter i regulerte 
områder og tildele tomter i områder hvor det 
må tas spesielle hensyn.

Endret punkt i 10.4:

 Tildele arealer i regulerte områder på 
standardvilkår som er godkjent av 
kommunestyret

Utgår

Nytt punkt 10.4
 Rådmannen gis myndighet til å selge 

alle typer tomter i regulerte felt. 
Tildeling av tomter til offentlige formål, 
forretnings- og industriformål avgjøres 
av formannskapet.
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F) Nye punkter i 10.3 Jordbruks- og 
skogverkssaker:
I medhold av jordloven delegeres 
rådmannen myndighet til å:

 Avgjøre søknader om omdisponering 
og fradeling av tomter og arealer 
inntil 4 dekar. 

 Avgjøre søknader om fradeling av 
eiendommens bygninger med tomt, 
dersom det foreligger avtale om at 
restarealet skal selges som 
tilleggsjord, § 12.

 Avgjøre søknader om omdisponering 
av dyrka og dyrkbar mark til 
skogsmark for areal inntil 50 dekar, 
§ 9.

G) Nytt 10.8 Lov om eigedomsregistrering 
(matrikkelova).
Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet
etter matrikkellovens § 5a. Rådmannen 
delegeres myndighet til å møte på vegne 
av kommunen ved 
oppmålingsforretninger, og rekvirere 
oppmålingsforretning på kommunens 
vegne. 

Rådmannen er delegert myndighet til å 
møte i saker i jordskifteretten.

Kommunestyret vedtar forslag til 
”Delegasjonsreglement” av 24.01.2012.

I løpet av kommunestyreperioden 2011-2015 tas 
det sikte på en fullstendig gjennomgang av 
delegasjonsreglementet der også hovedutvalgene 
blir involvert. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Følgende prinsipielle endringer gjøres i 
delegasjonsreglementet og i reglement for 
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hovedutvalgene:

1. Sammenslåing av dokumenter
Hovedutvalgenes delegerte myndighet 
flyttes i fra ”reglement for hovedutvalgene” 
og til ”delegasjonsreglementet”.

2. Delegering av myndighet

A) Primærnæringsfondet:

Formannskapets myndighet etter 3.4 
(primærnæringsfond) overføres til Miljø-
, landbruks- og utmarksutvalget (MLU). 
Rådmannen får myndighet etter 
naturmangfoldloven, viltloven, lov om 
laksefisk og innlandsfisk, forskrift om 
fiskeravgift og forskrift om utøvelse av 
jakt, felling og fangst slik det 
fremkommer av forslaget i 10.11.

B) Viltsaker:
Viltnemndas myndighet etter kapittel 4 i 
delegasjonsreglementet overføres til 
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 
(MLU). Delegert myndighet etter 
viltlovens §§ 12 -14 utgår fra 
delegasjonsreglementet.

Rådmannen får delegert myndighet til å 
fatte vedtak i følgende ”viltsaker”: 

Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi 
tillatelse til uttak av hjortevilt for å 
avverge skade.
Viltloven: Rådmannen har myndighet til 
å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst. Rådmannen har myndighet til å 
avholde jegerprøveeksamen (§10), utføre 
kontroll med krav om godkjent 
ettersøkshund, samt gi fritak (§ 23), 
Motta meldinger knyttet til 
ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 
og 28), Foreta nødvendig ettersøk og 
avlivning av skadet storvilt utenom 
ordinær jakttid (§29), gi tillatelse til bruk 
av slagfelle til fangst av rødrev og 
grevling (§30), motta meldinger om 
snarefangst og bruk av fangstinnretninger 
(§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte 
dyr, kommunale forvaltningsvedtak samt 
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ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).
Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har 
myndighet til å gi fritak for skoler og 
andre institusjoner (§3). 
Lov om Laksefisk og innlandsfisk. 
Rådmannen delegeres myndighet til å 
iverksette tiltak (§12 og §31), foreta 
merking (§ 15), og ta vare på ulovlig 
fangst (§ 47), samt fatte enkeltvedtak 
etter loven (§ 27, 28 og 36). 

C) Tilskudd til lag og foreninger

OKU kan subdelegere avsatte midler på 
budsjettet til drift av i idrettsrådet til 
idrettsrådet selv. 
Rådmannens myndighet etter 
delegasjonsreglementets 10.1 (støtte til 
lag og foreninger) siste avsnitt overføres 
til Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) 
med følgende unntak: 

Rådmannen beholder myndigheten til å 
avgjøre søknader fra enkeltpersoner, 
foreninger eller andre organisasjoner for 
søkere bosatt utenfor kommunen basert 
på etablert praksis og eventuelle lover og 
forskrifter som kommunen er bundet av. 
Det gjelder der tiltaket foregår utenfor 
kommunen og/eller resultat eller virkning 
av tiltaket har ingen eller liten virkning i 
forhold til innbyggerne i kommunen.

Rådmannen får delegert myndighet til å 
støtte lokale arrangementer i forbindelse 
med høytids- og merkedager som 17. 
mai, samefolkets dag og lignende.

D) Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet
I medhold av lov om planlegging og 
byggesaksbehandling har Oppvekst- og 
kulturutvalget myndighet til å:

– Vedta planprogram for mindre 
revisjoner av eksisterende 
kommunedelplaner etter § 11-13 
som berører idrett og fysisk aktivitet. 
Dette omfatter også planprogram for 
årlige rulleringer av ulike 
handlingsprogram.

– Vedta planprogram for 
reguleringsplaner med vesentlige 
virkninger etter § 12-9 som berører 
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idrett og fysisk aktivitet. 
OKUs myndighet omfatter ikke vedtak 
av reguleringsplaner. Reguleringsplaner 
som berører idrettsanlegg og anlegg for 
fysisk aktivitet skal utvalget som 
hovedregel uttale seg om. 

E) Endret punkt 10.9 Plan- og byggesaker 
(plan- og bygningsloven)
Rådmannen gis myndighet til å:

- avgjøre alle enkeltsaker etter 
byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i 
plan- og bygningsloven med unntak 
av delingssaker etter § 20-1 bokstav 
m der det er tale om å opprette 
enheter større enn 4 dekar.

- foreta ulovlighetsoppfølging etter 
kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

- forestå undersøkelse på fast eiendom 
etter § 33-2 i plan- og bygningsloven

Rådmannen gis myndighet til å tildele 
boligtomter og hyttetomter i regulerte 
områder og tildele tomter i områder hvor det 
må tas spesielle hensyn.

Endret punkt i 10.4:

 Tildele arealer i regulerte områder på 
standardvilkår som er godkjent av 
kommunestyret

Utgår

Nytt punkt 10.4
 Rådmannen gis myndighet til å selge 

alle typer tomter i regulerte felt. 
Tildeling av tomter til offentlige formål, 
forretnings- og industriformål avgjøres 
av formannskapet.

F) Nye punkter i 10.3 Jordbruks- og 
skogverkssaker:
I medhold av jordloven delegeres 
rådmannen myndighet til å:

 Avgjøre søknader om omdisponering 
og fradeling av tomter og arealer 
inntil 4 dekar. 

 Avgjøre søknader om fradeling av 
eiendommens bygninger med tomt, 
dersom det foreligger avtale om at 
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restarealet skal selges som 
tilleggsjord, § 12.

 Avgjøre søknader om omdisponering 
av dyrka og dyrkbar mark til 
skogsmark for areal inntil 50 dekar, 
§ 9.

G) Nytt 10.8 Lov om eigedomsregistrering 
(matrikkelova).
Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet
etter matrikkellovens § 5a. Rådmannen 
delegeres myndighet til å møte på vegne 
av kommunen ved 
oppmålingsforretninger, og rekvirere 
oppmålingsforretning på kommunens 
vegne. 
Rådmannen er delegert myndighet til å 
møte i saker i jordskifteretten.

Kommunestyret vedtar forslag til 
”Delegasjonsreglement” av 24.01.2012.

I løpet av kommunestyreperioden 2011-2015 tas 
det sikte på en fullstendig gjennomgang av 
delegasjonsreglementet der også hovedutvalgene 
blir involvert. 

Saksprotokoll saksnr. 54/2011  i Oppvekst- og 
kulturutvalget - 07.11.2011 

Behandling

Saken ble drøftet i møtet.

Det OKU kom frem til i dette møtet var 
følgende;

OKU vil at protokoller fra Ungdomsrådet skal 
refereres i OKU.
Ungdomsrådet må innlemmes i OKU, OKU
mener at ett medlem fra OKU burde vært med i 
Ungdomsrådet.

Det jobbes videre med saken i neste møte.
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Votering

Vedtak

Saksprotokoll saksnr. 45/2011 i Helse- og 
omsorgsutvalget - 07.11.2011 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt HOU pr. e-post 
01.11.2011 og utdelt i møtet.

Saken ble ikke realitetsbehandlet i dagens møte. 

Votering

Vedtak

Vedlegg

1 Forslag til delegasjonsreglement 24.01.2012

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende prinsipielle endringer gjøres i delegasjonsreglementet og i reglement for 
hovedutvalgene:

3. Sammenslåing av dokumenter
Hovedutvalgenes delegerte myndighet flyttes i fra ”reglement for hovedutvalgene” og til 
”delegasjonsreglementet”.

4. Delegering av myndighet

H) Primærnæringsfondet:
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Formannskapets myndighet etter 3.4 (primærnæringsfond) overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). 
Rådmannen får myndighet etter naturmangfoldloven, viltloven, lov om laksefisk og 
innlandsfisk, forskrift om fiskeravgift og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
slik det fremkommer av forslaget i 10.11.

I) Viltsaker:

Viltnemndas myndighet etter kapittel 4 i delegasjonsreglementet overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). Delegert myndighet etter viltlovens §§ 12 -14 
utgår fra delegasjonsreglementet.

Rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende ”viltsaker”: 

Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge 
skade.
Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 
jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi 
fritak (§ 23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), 
Foreta nødvendig ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), 
gi tillatelse til bruk av slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger 
om snarefangst og bruk av fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte 
dyr, kommunale forvaltningsvedtak samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).
Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 
institusjoner (§3). 
Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak 
(§12 og §31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte 
enkeltvedtak etter loven (§ 27, 28 og 36). 

J) Tilskudd til lag og foreninger

OKU kan subdelegere avsatte midler på budsjettet til drift av i idrettsrådet til idrettsrådet 
selv. 
Rådmannens myndighet etter delegasjonsreglementets 10.1 (støtte til lag og foreninger) 
siste avsnitt overføres til Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) med følgende unntak: 
Rådmannen beholder myndigheten til å avgjøre søknader fra enkeltpersoner, foreninger 
eller andre organisasjoner for søkere bosatt utenfor kommunen basert på etablert praksis 
og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet av. Det gjelder der tiltaket 
foregår utenfor kommunen og/eller resultat eller virkning av tiltaket har ingen eller liten 
virkning i forhold til innbyggerne i kommunen.

Rådmannen får delegert myndighet til å støtte lokale arrangementer i forbindelse med 
høytids- og merkedager som 17. mai, samefolkets dag og lignende.

K) Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet
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I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling har Oppvekst- og 
kulturutvalget myndighet til å:

– Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommunedelplaner etter § 
11-13 som berører idrett og fysisk aktivitet. Dette omfatter også planprogram for 
årlige rulleringer av ulike handlingsprogram.

– Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9 som 
berører idrett og fysisk aktivitet. 

OKUs myndighet omfatter ikke vedtak av reguleringsplaner. Reguleringsplaner som 
berører idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet skal utvalget som hovedregel uttale 
seg om. 

L) Endret punkt 10.9 Plan- og byggesaker (plan- og bygningsloven)
Rådmannen gis myndighet til å:

- avgjøre alle enkeltsaker etter byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i plan- og 
bygningsloven med unntak av delingssaker etter § 20-1 bokstav m der det er tale om 
å opprette enheter større enn 4 dekar.

- foreta ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

- forestå undersøkelse på fast eiendom etter § 33-2 i plan- og bygningsloven
Rådmannen gis myndighet til å tildele boligtomter og hyttetomter i regulerte områder og tildele 
tomter i områder hvor det må tas spesielle hensyn.

Endret punkt i 10.4:

 Tildele arealer i regulerte områder på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret

Utgår

Nytt punkt 10.4
 Rådmannen gis myndighet til å selge alle typer tomter i regulerte felt. Tildeling av tomter 

til offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet.

M) Nye punkter i 10.3 Jordbruks- og skogverkssaker:
I medhold av jordloven delegeres rådmannen myndighet til å:

 Avgjøre søknader om omdisponering og fradeling av tomter og arealer inntil 4 
dekar. 

 Avgjøre søknader om fradeling av eiendommens bygninger med tomt, dersom det 
foreligger avtale om at restarealet skal selges som tilleggsjord, § 12.

 Avgjøre søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for 
areal inntil 50 dekar, § 9.

N) Nytt 10.8 Lov om eigedomsregistrering (matrikkelova).
Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet etter matrikkellovens § 5a. Rådmannen 
delegeres myndighet til å møte på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger, og 
rekvirere oppmålingsforretning på kommunens vegne. 
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Rådmannen er delegert myndighet til å møte i saker i jordskifteretten.

Kommunestyret vedtar forslag til ”Delegasjonsreglement” av 24.01.2012.

I løpet av kommunestyreperioden 2011-2015 tas det sikte på en fullstendig gjennomgang av 
delegasjonsreglementet der også hovedutvalgene blir involvert. 

Saksopplysninger
Fra politisk hold er det ytret ønsker å gjennomgå delegasjonsreglementet. Forslag til endringer 
fremgår også av punkt 34 i ”Felles politisk plattform for kommunestyre perioden 2011-2015”
utarbeidet av Arbeiderpartiet, Felleslista – Oktasašlista, Sosialistisk venstreparti og Sámeálbmot 
Bellodat/NSR Deatnu – Samefolkets parti/Tana. Administrasjonen har tatt utgangspunkt i dette 
dokumentet. 

I tillegg har administrasjonen utredet og foreslått flere endringer for å tilpasse reglementet til 
nye lovbestemmelser. Det gjelder innenfor plan- og byggesaker, jordbruks- og skogbrukssaker 
og matrikkeloven. 

I tillegg til delegasjonsreglementet så inneholder også reglementene for hovedutvalgene delegert 
myndighet fra kommunestyret. Disse to dokumentene må ses i sammenheng.

Lov bestemmelser om delegasjon av myndighet til politiske utvalg

Kommuneloven § 10
Kommunestyret kan med hjemmel i kommunelovens § 10 opprette faste utvalg for kommunale 
formål eller deler av kommunal virksomhet. Utvalgene kan få avgjørelsesmyndighet i alle saker 
hvor ikke annet følger av lov. Utvalgene kan videre delegere leder til å fatte vedtak i enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, dersom kommunestyret ikke har 
bestemt noe annet. Kommunestyret kan når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg som er 
opprettet i medhold av kommunelovens § 10.

Delegasjon av myndighet til rådmannen, kommunelovens § 23.4:

Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 
eller fylkestinget har bestemt noe annet.

Vurdering

Ett dokument for delegert myndighet eller flere?
Alta kommune er også politisk organisert etter hovedutvalgsmodellen. De har tatt inn utvalgenes 
delegerte myndighet inn i kommunenes delegasjonsreglement. Det gjør at Alta kommune har et 
eneste dokument som omfatter delegert myndighet. I Alta så omfatter reglementene for 
hovedutvalgene i Alta stort sett bestemmelser om møteavvikling.
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Administrasjonen mener at ”Alta-modellen” kan gjøre delegasjonsreglementet mer oversiktig da 
all delegert myndighet samles i ett dokument. Dette kan man gjøre i Tana også, gjerne gjennom 
en redaksjonell endring ved å flytte over bestemmelsene om utvalgenes myndighet inn i 
delegasjonsreglementet.
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Plan- og byggesaker
Rådmannen har etter 10.4 i delegasjonsreglementet myndighet til å tildele alle typer tomter i 
regulerte områder på standardvilkår fastsatt av kommunestyret. Men denne myndigheten 
samsvarer ikke med 10.9 i delegasjonsreglementet der det fremkommer at det er formannskapet 
som har myndighet til å tildele forretningstomter. Administrasjonen legger til grunn at det er 
formannskapet som skal tildele forretningstomter. Når det gjelder salg av tomter og andre 
tildelinger så forusettes det fortsatt at rådmannen skal gjøre det.

Forslag til endringer i 10.9 (plan og bygningsloven) gjelder særlig byggesaksdelen av plan- og 
bygningsloven. Disse endringene ble ikke tatt med i 2009 revideringen da byggesaksdelen av 
loven trådte i kraft på et senere tidspunkt enn plandelen. 

Matrikkelloven er også ny og erstatter lov om deling m.v. av grunneiendom, jfr. 10.8. Forslag til 
endringer er tilpasset den nye matrikkelloven. 

Rådmannen har fått myndighet til å avgjøre ikke prinsipielle saker etter jordloven. I 
endringsforslagene til 10.3 Jordbruks- og skogverkssaker så er det tatt inn presiseringer knyttet 
til søknader om omdisponering og fradeling av tomter. Større tomter enn det som fremgår av 
endringsforslaget kan betraktes som mer prinsipielle og vil følgelig bli behandlet politisk.

Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet
Den politiske plattformavtalen sier ikke noe om hvilke typer plansaker som ønskes overført til 
oppvekst- og kulturutvalget. Administrasjonen har i forslag til vedtak tatt utgangspunkt i at det 
er kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet en har hatt i tankene. I forslag til delegert 
myndighet er det derfor foreslått at OKU får myndighet til å fastsette planprogram for rullering 
av denne typen planer.

Administrasjonen har ikke foreslått at OKU skal ha myndighet til å vedta reguleringsplaner på 
lik linje med formannskapet. Dette kan innebære uklar rollefordeling mellom OKU og 
formannskapet. Det foreslås derfor en mindre radikal løsning der OKU i hovedsak ha 
muligheten til å uttale seg i reguleringssaker som berører idretts- og fysisk aktivitet. Dersom det 
er politisk ønskelig med en slik endring, kan en komme tilbake til dette ved en fullstendig 
revidering av delegasjonsreglementet.

Tilskudd til lag- og foreninger
I eksisterende delegasjonsreglement har idrettsrådet fått myndighet til å forestå tildeling av 
kulturmidler innenfor tildelt ramme. Rådmannen har myndighet til å tildele støtte til 
enkeltpersoner, lag og foreninger eller andre organisasjoner på grunnlag av retningslinjer, 
innarbeidet praksis og eventuelt i henhold til lover og forskrifter som kommunen er bundet av.

I ”Felles politisk plattform for kommunestyre perioden 2011-2015” er det ytret at det er ønskelig 
at Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) får delegert myndighet til å tildele tilskudd til lag og 
foreninger.

Administrasjonen gjør oppmerksom på at Tana kommune også får søknader om støtte fra lag, 
foreninger og andre organisasjoner utenfor kommunen og der aktiviteten det søkes støtte til 
foregår utenfor kommunen eller virkningen har en liten eller uklar effekt i forhold til 
innbyggerne i kommunen. I dag er det innarbeidet en praksis å avslå disse søknadene. 
Administrasjonen mener at det vil føre til lite formålstjenlig administrativt merarbeid dersom 
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denne typen søknader skal fremmes for politisk behandling i OKU. Det er hensiktsmessig at 
denne typen søknader fremdeles avgjøres av rådmannen. Eventuell klage kan behandles i OKU.

Det er også mest formålstjenlig for lag og foretninger at søknader om støtte til arrangementer 
ved høytids- og andre merkedager så som samefolkets dag og 17. mai blir delegert til 
rådmannen å avgjøre – slik som i dag.

Viltsaker
Viltnemnda har fått en del delegert myndighet. Disse fremgår av kap. 4 i 
delegasjonsreglementet. Administrasjonen gjør oppmerksom på at kommunens myndighet etter 
viltlovens § 12 til 14 er opphørt (dager med jaktforbud) slik at delegasjon i medhold av 
viltlovens §§12 til 14 tas ut av delegasjonsreglementet. Det omfatter også rådmannens 
myndighet etter viltlovens § 12.

I utgangspunktet er det lagt opp til at nye bestemmelser vedrørende viltsaker blir lagt til MLU. 
Det foreslår imidlertid at rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende 
”viltsaker”: 

 Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge skade.
 Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 

jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi fritak 
(§ 23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), Foreta 
nødvendig ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), gi tillatelse 
til bruk av slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger om snarefangst 
og bruk av fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte dyr, kommunale 
forvaltningsvedtak samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).

 Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 
institusjoner (§3). 

 Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak 
(§12 og §31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte 
enkeltvedtak etter loven (§ 27, 28 og 36). 
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1. HOVEDPRINSIPPER FOR DELEGERT MYNDIGHET

1.1 Formål
Formålet med delegasjonsreglementet er å sikre en korrekt, oversiktlig og effektiv saksbehandling i 
kommunen.

1.2 Virksomhetsområde
Reglementet gjelder for alle saker der kommunale organer treffer avgjørelse eller gir uttalelser på 
vegne av kommunen. Reglementet gjelder ikke for de tilfeller hvor lovbestemt organ har sin 
myndighet fastsatt i lov eller i bestemmelse med hjemmel i lov, og hvor myndigheten ikke kan 
overføres til andre. Reglementet regulerer ikke den interne arbeidsfordeling i den kommunale 
administrasjonen. Reglementet regulerer heller ikke myndighet eller arbeidsoppgaver til kommunale 
selskaper eller interkommunale selskaper som kommunen deltar i.

1.3 Organisasjonstilpassing og kommunale stillinger
Kommunestyrets fastsetting av lønnsbudsjettet gjelder som ramme for antall stillinger innenfor den 
enkelte virksomheter. Innenfor denne ramme gis administrasjonen myndighet til 
organisasjonsendringer og endringer i stillingshjemler. Endringene skal drøftes med organisasjonene 
etter reglene i hovedavtalene. 

Innenfor de rammer som her settes, har rådmannen ansvaret for at kommunens samlede 
personalressurser brukes på en mest mulig effektiv måte i forhold til kommunens målsettinger, og kan 
treffe nødvendige tiltak for å oppnå dette. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre hvordan kommunale 
stillinger skal kunngjøres. Arbeidstakerorganisasjonene skal rådføres etter reglene i hovedavtalene. 

Kommunestyret vedtar selv stillingsinstruks for rådmannen. Eventuelle stillingsinstrukser for andre 
kommunale stillinger fastsettes av rådmannen.

1.4 Prinsipper for delegasjon
All delegert myndighet skal utøves i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet 
organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. All myndighet i kommunen er i 
utgangspunktet samlet i kommunestyret. Delegasjonshjemler skal derfor tolkes i samsvar med dette. 

Rådmannen gis myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som etter en konkret vurdering ikke anses 
å være av prinsipiell betydning (kurant sak). Dette gjelder også for saksområder som ikke er delegert 
til administrasjonen, men her skal fremgangsmåten etter tredje ledd alltid benyttes. 

Rådmannen avgjør selv hva som er kurant. Ved vurderingen skal det tas hensyn til tidligere praksis og 
retningslinjer, og om saken haster. Ved tvil om saken kan ha prinsipiell betydning, skal dette tas opp 
med ordfører.

Ordfører kan avgjøre om en sak er av prinsipiell betydning, og dermed skal behandles av politisk 
organ. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, avgjøres dette av ordfører. 

Et organ eller en tjenestemann som har fått delegert myndighet, kan i prinsipielle eller spesielt 
vanskelige saker be det organet som har delegert myndigheten, om å fatte endelig vedtak.

1.5 Prosesser, offentlig påtale, begjæring om konkurs, tvangssalg og andre tvangstiltak 
Kommunestyret gir ordfører og rådmann hver for seg myndighet til å begjære offentlig påtale av 
mulige straffbare handlinger og til å begjære konkurs, tvangssalg eller andre tvangstiltak der dette er 
nødvendig for å innfordre skatter, avgifter eller andre fordringer. 

Under forutsetning av budsjettmessig dekning, gis ordfører og rådmann myndighet til å avgjøre om 
kommunen skal erkjenne økonomisk ansvar i tvistesaker hvor kommunen er saksøkt. 
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Rådmannen har prosessfullmakt for søksmål mot kommunen. Rådmannen kan som prosessfullmektig 
ta imot forkynnelser og meddelelser, avgi tilsvar og andre prosesskriv, erklære motsøksmål, 
intervensjonssøksmål, kjæremål og motkjæremål, samt andre prosesshandlinger som står i forbindelse 
med søksmålet, inklusive å beslutte å utføre tvangsinndrivelse av tilkjente saksomkostninger og 
tvangsfullbyrde andre krav etter dommen. 

Der foreldelsesfrister eller andre frister gjør det nødvendig, kan rådmannen beslutte å iverksette 
søksmål, herunder stevning i privat straffesak på kommunens vegne, anke og motanke, klage etter 
forvaltningsloven. Rådmannen har myndighet til å anke straffesaker og påklage henleggelser. Som 
kommunens prosessfullmektig kan rådmannen benytte ekstern advokat til juridisk bistand.

1.6 Tilbakekalling av myndighet
Kommunestyret kan når som helst trekke tilbake myndighet som det har delegert til andre. Dette 
innebærer at kommunestyret også kan overprøve andre organers vedtak etter delegert myndighet med 
mindre vedtaket ikke kan omgjøres etter forvaltningslovens § 35.

Et organ som har delegert myndighet, kan kreve å få seg forelagt enhver sak som et underordnet organ 
har til behandling etter delegert myndighet. Dersom endelig vedtak ikke er fattet, kan det delegerende 
organet selv fatte vedtak i saken.

1.7 Omgjøringsrett og mindretallsanke
Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med 
forvaltningslovens § 35. 

Bortsett fra administrasjonsutvalget, der rett til mindretallsanke er avtaleregulert, kan ikke vedtak i 
politiske organ ankes av et mindretall.

1.8 Subdelegasjon 
Andre politiske utvalg som har fått delegert myndighet fra kommunestyret, kan ikke delegere
myndigheten videre til andre med mindre det fremgår klart at det er adgang til dette. 
Myndighet som tildeles administrasjonen utøves av rådmannen. Rådmannen kan fordele myndighet til 
andre kommunalt ansatte. Disse utfører alltid sine oppgaver på vegne av og etter fullmakt fra 
rådmannen.

2. PERSONALFORVALTNING

2.1 Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget delegeres myndighet til å:

 Utforme og konkretisere arbeidsgiverpolitikken
 Avgjøre personalsaker som ikke er delegert til rådmannen.
 Fastsette permisjonsreglement

Administrasjonsutvalget er klageinstans i ansettelsessaker.

Reglement for administrasjonsutvalg

2.2 Formannskapet

 Fastsette lederavtale med rådmannen.

2.3 Delegering til rådmannen
Generell delegasjon:
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I medhold av kommunelovens § 23 gir kommunestyret rådmannen myndighet til å fatte avgjørelser i 
alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes kurant når det foreligger retningslinjer for hvordan den 
skal behandles, eller en har en klar praksis for behandling av lignende saker.

2.4 Rådmannens delegasjon i personalforvaltning:
 Tilsette i alle stillinger der slik myndighet ikke ligger til kommunestyret.
 Suspendere, si opp og avskjedige tilsatte i stillinger der rådmannen har tilsettingsmyndighet.
 Innvilge permisjoner for alle underordnede stillinger. Jf. eget reglement.
 Opprette og inndra stillingshjemler for de stillingene der rådmannen har tilsettingsmyndighet.
 Fastsette stillingsbeskrivelser for alle underordnede stillinger.
 Gjennomføre forhandlinger med sikte på å inngå lokale generelle eller forbundsvise særavtaler 

med arbeidstakerorganisasjonene.
 Inngå lokale særavtaler med arbeidstakerorganisasjonene.
 Godkjenne alternative lønnsplasseringer ved tilsettinger som ikke avviker vesentlig fra 

lønnspolitiskplan.
 Rådmannens ansettelser kan ankes til Administrasjonsutvalget. Jfr. ansettelsesreglement § 3.1 

innsigelser fra organisasjonene
 Fastsette permisjonsreglement
 Fastsette flyttereglement
 Fastsette gavereglement
 Fastsette reglement for godtgjøring for bruk av telekommunikasjonsmidler.

2.5 Ansettelser 
Kommunestyret ansetter rådmann.

Myndighet til å foreta andre ansettelser delegeres til rådmannen. Ansettelsesmyndigheten innbefatter 
også lønnsplassering i henhold til rammene i utlysningsteksten. 

2.6  Lokale forhandlinger og lønnsjusteringer. 
Kommunestyret fastsetter overordnede retningslinjer for kommunens lønnspolitikk. Disse 
retningslinjer skal legges til grunn for de lokale lønnsforhandlinger. 

2.7  Delegert myndighet til lønnspolitisk utvalg
Lønnspolitisk utvalg består av 3 representanter valgt av og blant administrasjonsutvalgets 
arbeidsgiverrepresentanter. Utvalget velges av kommunestyret etter forholdsvalgprinsippet.

Utvalget fastsetter lønn for rådmann. Utvalget gir føringer til rådmannen for lønnsnivået i kommunen, 
både når det gjelder lederlønninger, men også stillinger som er vanskelig å beholde/rekruttere.

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

2.8  Permisjoner 
Permisjoner kan gis i medhold av gjeldende permisjonsreglement. Kommunestyret skal selv avgjøre 
permisjonssøknad utover 1 måned fra rådmannen. Administrasjonsutvalget avgjør andre 
permisjonssøknader fra rådmannen. Kortvarige fravær avtales med ordfører. 

2.9  Arbeidsmiljøspørsmål 
Rådmannen har ansvaret for at kommunen har et tilfredsstillende arbeidsmiljø, og kan innenfor 
vedtatte budsjettrammer iverksette tiltak som er nødvendig for å oppnå dette. 

Arbeidsmiljøutvalgets protokoller refereres fortløpende i administrasjonsutvalget.
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2.10 Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i henhold til arbeidsmiljølovens § 23 og Hovedavtalens 
bestemmelser. Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
kommunen.  Utvalget skal delta i planleggingen av verne og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i 
spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

3. DELEGERT MYNDIGHET TIL FORMANNSKAPET

3.1 Uttalelser 
Så fremt ikke annet er særskilt bestemt, gis formannskapet myndighet til å avgjøre om kommunen skal 
avgi uttalelser i saker hvor kommunen er høringsorgan, og hvem som i så fall skal avgi uttalelsen. 

3.2 Utvidet myndighet i hastesaker
Med hjemmel i kommunelovens § 13 delegeres formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker 
som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid 
til å innkalle dette.

3.3 Budsjettsaker
Formannskapet delegeres myndighet til å vedta følgende omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett.

 Driftsbudsjettet:
Overføre beløp innen samme rammeområde.
Avsette ubrukte bevilgninger til disposisjonsfond.
Styrke en hvilken som helst utgiftspost ved overføring av beløp fra kapittel 1.94 Avsetninger-
tap/tilleggsbevilgninger.

 Investeringsbudsjettet:
Styrke bevilgningen til et prosjekt når dekning skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt 
innenfor samme hovedkapittel blir tilsvarende redusert.
Avsette ubrukte bevilgninger til ubundne kapitalfond.



3.4 Næringsstøtte 
Formannskapet eller annet politisk valgt organ gis myndighet til å avgjøre søknad om støtte fra 

kommunalt primærnæringsfond. Myndigheten kan overføres helt eller delvis til et eget fondsstyre. 
Forvaltningen skal skje etter egne retningslinjer  .

3.5 Tariffrevisjoner og lokale særavtaler
Formannskapet og lønnspolitisk utvalg delegeres myndighet til å godkjenne tariffrevisjoner og lokale 
særavtaler når slik myndighet ikke er delegert til rådmannen.

3.6 Kjøp og salg av fast eiendom m.m.
Formannskapet delegeres myndighet til å kjøpe, selge, makeskifte og pantsette fast eiendom for beløp 
inntil kr 100 000 i hvert tilfelle.  

Tildeling av tomter til offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet .
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3.7 Friluftslivet 
Den myndigheten kommunestyret har etter Friluftsloven delegeres til formannskapet;

 Gi løyve til avgift ved adgang til friluftsområder, § 14
 Fastsette atferdsregler for ferdsel i områder med stor utfart, § 15
 Fatte vedtak om hel eller delvis sperring av eiendommer når allmennhetens ferdsel gjør 

nevneverdige skade eller er til vesentlig hinder for eierens bruk, § 16
 Vedta unntak fra allemannsretten (ferdselsforbud) på nærmere angitte strekninger etter § 2
 Regulering av sykling og ridning (§ 2)
 Kreve innløsning av særskilt utsatt område (§ 18 og 20)


3.8 Lov om stadsnavn 
Den myndigheten kommunen har etter Lov om stadsnavn delegeres til oppvekst- og kulturutvalget1. 

Oppvekst- og kulturutvalget tar selv stilling til behovet for en rådgivningsgruppe og eventuelle 
deltakere i den. 

3.9 Plansaker 
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.06.2008 
har formannskapet myndighet til å:

 Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommuneplaner og kommunedelplaner 
etter § 11-13. Dette omfatter også årlige rulleringer av ulike handlingsprogrammer til 
kommuneplaner/-delplaner.

 Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9. Dette omfatter 
også myndigheten til å fastsette om det skal gjennomføres en områderegulering etter § 12-9.

 Vedta mindre reguleringsplaner når planen er i samsvar med kommuneplanens arealdel og det er 
mindre enn fire år siden arealdelen ble vedtatt av kommunestyret i henhold til § 12-12.

 Vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i 
reguleringsplanen. Formannskapet kan delegere myndigheten til å vedta mindre endringer og 
utfyllinger i reguleringsplaner videre til administrasjonssjefen, § 12-14.  

 Vedta dispensasjonssøknader etter kapittel 19. Ikke prinsipielle dispensasjonssaker avgjøres av 
rådmannen.

                                               
1 Endret fra formannskapet til oppvekst- og kulturutvalget etter at reglementene for hovedutvalgene ble vedtatt i 
kommunestyret 19.03.2009. 
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DELEGERT MYNDIGHET TIL MILJØ-, LANDBRUKS- OG UTMARKSUTVALGET 
(MLU)

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget har myndighet til å:

- Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement vedtatt av 
kommunestyret. 

- Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt ansvarsområde. 
- Behandle kontroll og tilsynsrapporter. 
- Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 
-  Foreslå retningslinjer for dispensasjon etter Lov om motorisert ferdsel 

  Etter viltloven, har MLU myndighet til å:

 Utstede fellingstillatelse for felling av hjortevilt (§ 16)
 Slå sammen til felles viltområde etter §§ 37 og 38.

 I medhold av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. har MLU myndighet til å fastsette grenser 

mellom elv og sjø (§ 31). 



MLU delegeres den myndighet kommunen har iht. følgende forskrifter: 

 Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever: Åpning av jakt (§ 4), fastsettelse av minsteareal 
(§5), fravik av minsteareal (§6), godkjenne vald (§11), godkjenne bestandsplan, fellingstillatelse, 
målrette avskyting (§§ 14 og 15), pålegg om rapportering (§17).

 Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskaplige og særlige formål. Kommunens 
myndighet til å tillate innfanging av en del arter for oppdrett, samt tillatelse til avlivning av vilt 
for vitenskapelig formål. 

 Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller vesentlig reduserer andre viltarters 
reproduksjon. Myndigheten omfatter felling av en rekke fugle- og pattedyrarter. 

 Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun
 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellesavgift for elg og hjort. 

Fastsettelse av fellingsavgift for elg. 
 Forskrift om hold av vilt i fangenskap med mer. Gi tillatelse til innfanging av vilt for hold i 

fangenskap. 

Utvalget skal som hovedregel uttale seg om følgende saker:
- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen og arealdel), kommunedelplaner og 

økonomiplan. 
- Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde. 
- Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre. 
- Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av kommunestyret.
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DELEGERT MYNDIGHET TIL OPPVEKST OG KULTURUTVALGET (OKU)

Oppvekst og kulturutvalget (OKU) myndighet til å:

- Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement vedtatt av 
kommunestyret. 

- Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt ansvarsområde. 
- Behandle kontroll og tilsynsrapporter. 
- Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 
- Godkjenne kulturbygg/-anlegg i henhold til de krav som settes for statlige tilskuddsordninger
- Vedta handlingsplan for tospråklighet og fordele tilhørende midler. 
- Opprette og tildele Tana kommunes kulturpris etter vedtatte statutter. 
- Tilskudd til lag og foreninger 

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling har Oppvekst- og kulturutvalget myndighet 
til å:

– Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommunedelplaner etter § 11-13 som 
berører idrett og fysisk aktivitet. Dette omfatter også planprogram for årlige rulleringer av ulike 
handlingsprogram.

– Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9 som berører idrett 
og fysisk aktivitet. 

OKUs myndighet omfatter ikke vedtak av reguleringsplaner. Reguleringsplaner som berører 
idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet skal utvalget som hovedregel uttale seg om. 

Utvalget skal som hovedregel uttale seg om følgende saker:
- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen og arealdel), kommunedelplaner og 

økonomiplan. 
- Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde. 
- Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre. 
- Planer for nye skoler, barnehager og eventuelle andre bygg som skal bygges/oppføres innenfor 

utvalgets ansvarsområde. 
- Eventuelle forslag om å endre skolekretsgrenser. 
- Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av kommunestyret. 

DELEGERT MYNDIGHET TIL HELSE OG OMSORGSUTVALGET (HOU)

Helse og omsorgsutvalget (HOU) har myndighet til å:
- Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement vedtatt av 

kommunestyret. 
- Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt ansvarsområde. 
- Behandle kontroll og tilsynsrapporter. 
- Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 

Behandle og avgjøre midlertidig inndragning av salgs- og skjenkebevilling.

Utvalget skal som hovedregel uttale seg om følgende saker:
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- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen og arealdel), kommunedelplaner og 
økonomiplan. 

- Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde. 
- Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre. 
- Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av kommunestyret. 

4. DELEGERT MYNDIGHET TIL VILTNEMNDA
Den myndigheten kommunestyret har etter viltloven, delegeres til viltnemnda, herunder myndighet til 

å :

 Gi tillatelse til felling av hjortevilt som gjør skade, § 13, og til å gi tillatelse til skadefelling etter 
§14a.

 Utstede fellingstillatelser for hjortevilt, § 16 .
 Ta vare på vilt som er ulovlig felt, ulovlig innført til Norge eller ulovlig holdt fanget (§ 38).

Viltnemnda delegeres den myndighet kommunen har iht. følgende forskrifter : 

 Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever
 Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun
 Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort
 Forskrift om utøvelse av jakt og fangst .


5. DELEGERT MYNDIGHET TIL DISPENSASJONSUTVALGET

Dispensasjonsutvalget gis fullmakt til å behandle alle saker som omhandler motorferdsel i 
utmark, samt å behandle søknader om garnutvisninger2. Denne fullmakten kan delegeres 
videre til utvalgets leder eller ordfører i begrenset tidsrom i forbindelse med ferieavvikling.
Lov om motorferdsel i utmark

6. DELEGERT MYNDIGHET TIL KLAGENEMNDA
Klagenemnda er kommunens særskilte klagenemnd ihht forvaltningsloven 28, annet ledd. Første 
klageinstans er det organet som har fattet vedtaket.

Klagenemnda gis myndighet til å avgjøre alle klager på vedtak som fremsettes i medhold av 
forvaltningsloven. Klagenemnda gis videre myndighet til å behandle klagesaker etter 
særlovsbestemmelser. Der kommunen selv ikke er klageorgan behandles klagesaken etter 
forvaltningslovens § 35.

Dersom klagenemnda ikke er vedtaksført på grunn av inhabilitet, behandles saken av kommunestyret.  
Kommunestyret kan med alminnelig flertall bestemme at klagesaken skal behandles av 
kommunestyret. 

Unntatt er klagesaker der klageinstansen etter særlov, i vedtak eller på annen måte er lagt til andre 
klageinstanser. 

6.1 Offentlighet i forvaltningen
Klagenemnda delegeres myndighet til å avgjøre klager på enkeltvedtak i samsvar med Lov om 
offentlighet i forvaltningen § 9. 

                                               
2 Endret av kommunestyret 23.09.2010 – Behandling av garnutvisninger overdratt fra miljø-, landbruks- og 
utmarksutvalget til behandling i dispensasjonsutvalget fra 23.09.2010.
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Den som har fått avslag på en begjæring om innsyn, kan påklage avslaget til det forvaltningsorgan 
som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Fylkesmannen er 
klageinstans når avslaget er truffet av kommunalt eller fylkeskommunalt organ.

7. DELEGERT MYNDIGHET TIL SKATTEUTVALG
Med hjemmel i Lov om betaling og innkreving av skatt delegeres Skatteutvalget myndighet til å:

 Avgjøre søknader om ettergivelse og nedsetting av skatt av billighetsgrunner for beløp inntil kr 
50 000, lovens § 42.

 Avgjøre saker som gjelder ettergivelse og nedsetting av morarenter og innfordringsutgifter av 
skattebeløp eller ansvarsbeløp av billighetsgrunner, når det nedsatte beløpet ikke overstiger kr 
100 000, forskriftens § 5.1.

 Utgiftsføre uerholdelige skatter og ansvarsbeløp som gjelder beløp inntil kr 100 000, forskriftens 
§§ 1.1 og 1.3.



8. DELEGERT MYNDIGHET TIL VALGSTYRET OG VALGNEMNDA
Valgstyrets virksomhet styres av valgloven.

Det er ikke lenger særskilte saksbehandlingsregler i valgloven, dermed gjelder kommunelovens 
alminnelige delegasjonsregler og valgstyrets arbeid.

Valgstyret er ansvarlig for den praktiske tilretteleggingen under kommunevalget, herunder 
godkjenning av listeforslag, avgjøre søknader om fritak fra å stå på listene, trykking av stemmesedler 
og kontroll av valgresultatet.

 Valgstyret er også samevalgstyre, med mindre annet er bestemt av kommunestyret selv.
 Valgstyret består av formannskapets medlemmer og varamedlemmer, med mindre annet er 

bestemt av kommunestyret selv.
 Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne valgsekretær, etter forslag fra valgstyrets leder. 

Rådmannen stiller til rådighet et nødvendig antall medhjelpere for valgstyrets praktiske 
valgarbeid ved behov.

 Valgstyret kan delegere myndighet til valgsekretær å innvilge fritak ihht. Valgloven
 Valgstyret kan delegere til valgsekretær å inngå avtale om trykking av stemmesedler.
 Valgstyret delegeres myndighet til å velge medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene og 

blant disse leder og nestleder, valgloven § 4-2. 
 Valgstyret avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. 

Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars 
i valgåret, valgloven § 9-3.

 Valgnemndas virksomhet hjemles i kommuneloven.
 Valgnemnda velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer
 Valgnemnda kan innstille i saker som suppleringsvalg, samt valg og sammensetning av utvalg og 

komiteer.
 Valgstyret skal tre sammen dersom valgnemndas leder, ordførere eller et flertall av valgnemnda 

ber om det

9. DELEGERT MYNDIGHET TIL ORDFØREREN

9.1 Ordførerens myndighet
Når rådmannen er inhabil i en sak der han er delegert beslutningsmyndighet, delegeres beslutnings-
myndigheten i saken til ordføreren.

Ordføreren anviser regninger når rådmannen er inhabil.
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Ordføreren kan møte på generalforsamlinger i selskaper eller andre sammenslutninger der kommunen 
er medeier, og det ikke er valgt annen særskilt representant. Varaordføreren kan møte for ordføreren. 
Myndigheten omfatter også å kunne utpeke som kommunens representant en av øvrige formannskaps-
medlemmene eller rådmannen i de tilfeller ordføreren/varaordføreren er forhindret fra å møte. 

9.2 Utvidet myndighet for ordfører i valgperioden 2007-2011
Ordfører skal sørge for å avklare kommunens holdning i alle prinsipielle spørsmål, primært ved å ta 
dette opp i folkevalgte organ. Av hensyn til en rask saksbehandling kan ordføreren likevel avklare 
slike spørsmål etter å ha konferert med organets medlemmer. Slike avklaringer skal refereres i 
kommende møte i formannskap.

Ordfører alene kan ikke nekte at en sak føres opp på sakslista når minst 2 av medlemmene av organet 
krever det. Fremsettes det forslag om å gjøre vedtak, avgjør organet dette ved vanlig flertall.

Ordføreren kan selv formulere mandat og oppnevne arbeidsgrupper som skal gi råd om politisk kurs 
for kommunen innen prinsipielle spørsmål.

Ordføreren kan selv opprette kontaktforum med ulike interesser som bygdelag, næringsliv og frivillige 
organisasjoner. Ordfører må påse at disse arbeidsgruppene og kontaktfora har tilstrekkelig 
finansiering.

Ordføreren skal selv innstille i alle politiske saker for de utvalg ordføreren leder med unntak av 
kommunestyret der formannskap eller kontrollutvalg innstiller.
  
Ordfører kan selv foreta bevilgninger for diverse formål fra budsjettposten "Til ordførers disposisjon", 
og det skal avsettes minst 200.000 i årsbudsjettet til slike formål. Ordfører skal informere 
formannskapet om slike bevilgninger.

10. DELEGERT MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som regnes som kurante (ikke av prinsipiell 
betydning).

10.1 Økonomisaker 
Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet innenfor de ulike rammeområder på   
grunnlag av den vedtatte hovedsum pr område.

Rådmannen delegeres myndighet til å vedta følgende omdisponeringer innenfor vedtatt driftsbudsjett:

 Styrking av poster ved bruk av inntekter ut over det budsjetterte i artsgruppene 60-79 innenfor 
samme formål.

Rådmannen delegeres myndighet til å anvise regninger innenfor budsjettets rammer. 
Anvisningsmyndigheten kan delegeres videre av rådmannen.

Kommunestyret fastsetter eget reglement for kjøp av varer og tjenester. Rådmannen gis myndighet til 
innkjøp innenfor gjeldende budsjett og reglement.

Rådmannen kan avgjøre mindre søknader om næringsstøtte, jf pkt 2.4 Næringsstøtte.

Kommunestyret utformer retningslinjer for behandling av søknader om støtte fra enkeltpersoner, 
foreninger eller andre organisasjoner.  Rådmannen tildeler støtte på grunnlag av retningslinjer, 
innarbeidet praksis og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet av. Tildeling av de 
årlige kulturmidler til idrettsrådet overføres til organet selv som forestår fordelingen innenfor tildelt 
ramme .
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Rådmannen har myndighet til å avgjøre søknader fra enkeltpersoner, foreninger eller andre 
organisasjoner for søkere bosatt utenfor kommunen basert på etablert praksis og eventuelle lover og 
forskrifter som kommunen er bundet av. Myndigheten gjelder søknader der tiltaket foregår utenfor 
kommunen og/eller resultat eller virkning av tiltaket har ingen eller liten virkning i forhold til 
innbyggerne i kommunen.

Rådmannen har myndighet til å støtte lokale arrangementer i forbindelse med høytids- og merkedager 
som 17. mai, samefolkets dag og lignende .

10.2 Skole- og barnehagesaker
Rådmannen gis myndighet til å: 
 avgjøre midlertidig overføring fra en skolekrets til nabo-kretsen 
 avgjøre saker om skyss og innkvartering innenfor rammen av vedtatte budsjetter 
 treffe nærmere vedtak vedrørende undervisningen, herunder bruken av karakterer 
 avgjøre søknader om spesialundervisning 
 avgjøre hvilke læremidler som skal brukes 
 avgjøre søknader om forskyving av skolestart, fritak fra undervisning og elevpermisjoner 
 fastsette reglement for hver skole
 gjennomføre kretsmøter og -avstemninger
 avgjøre søknader om erstatning for ødelagt utstyr 
 avgjøre øvrige saker av ikke-prinsipiell karakter hjemlet i opplæringsloven.

gjennomføre opptak til barnehager
 godkjenne barnehager
 gi dispensasjon fra kravet om utdanning
 avgjøre kurante saker hjemlet i barnehageloven.
 utvikle voksenopplærings-tiltak og avgjøre saker om tilskudd og søknader om 

spesialundervisning, jf. voksenopplæringslovens § 5.

10.3 Jordbruks- og skogverkssaker 
Rådmannens fullmakter:

Rådmannen avgjør saker av ikke-prinsipiell karakter i henhold til konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven, forpaktingsloven, matloven og skogbruksloven der avgjørelsesmyndigheten ikke er lagt til 
andre organer.

I medhold av jordloven delegeres rådmannen myndighet til å:

 Avgjøre søknader om omdisponering og fradeling av tomter og arealer inntil 4 dekar. 
 Avgjøre søknader om fradeling av eiendommens bygninger med tomt, dersom det foreligger 

avtale om at restarealet skal selges som tilleggsjord, § 12.
 Avgjøre søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for areal inntil 50 

dekar, § 9.

10.4 Saker angående fast eiendom
Rådmannen delegeres myndighet til å:

 Forvalte kommunale eiendommer, i de tilfeller slik fullmakt ikke er gitt til andre.
 Møte på tvangsauksjon der kommunen er kreditor og gi bud for inntil kr 750 000.
 Begjære tvangsauksjon som ledd i tvangsinndrivelse.
 Avgjøre søknader om prioritetsvikelse for kommunale heftelser når det fortsatt er dekning.
 Slette heftelser på parseller eller tomter som utskilles fra hovedeiendom og som får eget 

bruksnummer, når det fortsatt er dekning for kommunens heftelser.
 Påtegne obligasjoner for sletting når obligasjonene er innfridd.
 Tildele arealer i regulerte områder på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret.
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 Rådmannen gis myndighet til å selge alle typer tomter i regulerte felt. Tildeling av tomter til 
offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet.

 Kjøpe, selge, makeskifte og pantsette fast eiendom når dette skjer innenfor vedtatt budsjett og 
plan.

 Underskrive kontrakter og skjøter på kommunens vegne i samsvar med politiske vedtak og gitte 
retningslinjer.

10.5 Salg av løsøre 
Rådmannen gis myndighet til å selge løsøre i de tilfeller salget ikke utløser prinsipielle 
betenkeligheter. Dersom verdien er på mer enn kr 50.000,- skal salget kunngjøres offentlig.

10.6 Offentlighet og dokumentinnsyn. 
Rådmannen gis myndighet til å avgjøre spørsmål om offentlighet og dokumentinnsyn. Spørsmål om et 
dokument er offentlig eller ikke, skal avgjøres ut fra forutsetningen i kommunelovens § 4 om at 
meroffentlighet skal praktiseres så langt som det er praktisk mulig.

10.7 Inngåelse av avtaler generelt
Rådmannen gis myndighet til å inngå andre avtaler innenfor rammen av vedtatt drifts- og 
kapitalbudsjett og med en oppsigelsestid på maksimum 1 år.

10.8 Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)
Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet etter matrikkellovens § 5a. 

Rådmannen delegeres myndighet til å møte på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger, og 
rekvirere oppmålingsforretning på kommunens vegne. 

Rådmannen er delegert myndighet til å møte i saker i jordskifteretten.

10.9 Plan- og byggesaker (plan- og bygningsloven)
I henhold til plan- og bygningsloven av 2008 har rådmannen myndighet til å:

- fastsette midlertidig forbud mot tiltak etter kapittel 13 i plan- og bygningsloven.

- avgjøre ikke prinsipielle dispensasjonssøknader etter kapittel 19 . 

- avgjøre alle enkeltsaker etter byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i plan- og bygningsloven med 
unntak av delingssaker etter § 20-1 bokstav m der det er tale om å opprette enheter større enn 4 
dekar. 

- foreta ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

- forestå undersøkelse på fast eiendom etter § 33-2 i plan- og bygningsloven

Rådmannen gis myndighet til å tildele boligtomter og hyttetomter i regulerte områder og tildele 
tomter i områder hvor det må tas spesielle hensyn. Se også punkt 10.4 .

10.10 Vann- og avløpssaker 
Kommunestyret fastsetter forskrifter for vann- og kloakkavgift. 

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker i medhold av vann- og kloakkavgiftsloven og 
kommunens forskrifter.

10.11 Delegasjoner etter særlov
 Vegtrafikkloven. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre og gi uttalelser om veg- og trafikksaker.
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 Vegloven. Rådmannen delegeres myndighet til å opptre som vegmyndighet for kommunale veier 
i kurante saker, § 9.

 Lov om film og videogram. Rådmannen delegeres myndighet til å gi konsesjon for framvisning 
og omsetning av film og videogram i næring, § 2.

 Lov om sosiale tjenester. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker i medhold av lov 
om sosial omsorg og lov om kommunale helsetjenester med tilhørende forskrifter og 
retningslinjer. Kommunestyret kan fastsette retningslinjer for tjenestens innhold m.v.

 Barnevernsloven. Leder for hjelpetjenesten gis myndighet til å treffe vedtak i medhold av 
barnevernsloven.

 Lov om vern mot tobakksskader. Rådmannen gis myndighet til avgjøre ikke-prinsipielle 
enkeltsaker etter tobakksskadeloven. Rådmannen utfører den daglige kontrollvirksomhet. 
Rapporter om dette fremlegges for oppvekst- og omsorgskomitèen.

 Lov om forurensning. Kommunestyret er forurensningsmyndighet og gir forskrifter om 
renovasjon, avløpsanlegg mv., jf. forurensningslovens kap.4 og 5. Rådmannen gis myndighet til å 
treffe avgjørelser enkeltsaker i medhold av forskriftene.

 Lov om rettshøve mellom granner. Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens 
vegne i naboforhold etter loven.

 Lov om omsetning av alkohol. Kommunestyret avgjør selv saker som gjelder generell 
skjenkebevilling av alkohol. Rådmannen delegeres avgjøringsmyndighet for ambulerende 
bevilling for enkelt anledning, skjenkebevilling for en enkelt anledning, utvidelse av skjenketid 
for enkelt anledning og utvidelse av skjenkelokale for enkelt anledning. For ambulerende 
bevilling og for skjenkebevilling for en enkelt anledning begrenses rådmannens fullmakt til to 
samtidige bevillinger. Jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 1 § 12. 

 Lov om serveringsvirksomhet. Rådmannen delegeres myndighet i henhold til loven.
 Almindelig borgerlig Straffelov. Rådmannen delegeres myndighet til å anmelde og begjære 

offentlig påtale for alle straffbare handlinger mot kommunen.
 Lov om motorferdsel i utmark

Dispensasjonsutvalget gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker i medhold av nasjonal forskrift til 
motorferdselslovens § 6. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre andre enkeltsaker etter 
motorferdselsloven og forskrifter i medhold av denne.

 Rådmannen delegeres kommunal myndighet hjemlet i Miljøinformasjonsloven.
 Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
 Betinget fellingstillatelse i medhold av viltloven §12

I saker hvor kommunen i medhold av viltloven §12 er gitt betinget fellingstillatelse på rovvilt, har 
rådmannen myndighet til å vedta felling, oppnevne og følge opp jaktlag. Det gis administrative 
fullmakter etter forskriftene til viltloven .

 Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge skade.
 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 

jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi fritak (§ 
23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), Foreta nødvendig 
ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), gi tillatelse til bruk av 
slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger om snarefangst og bruk av 
fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte dyr, kommunale forvaltningsvedtak 
samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).

 Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 
institusjoner (§3).
Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak (§12 og 
§31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte enkeltvedtak etter loven 
(§ 27, 28 og 36).

10.12 Frilufts- og naturvernsaker 
Rådmannen delegeres myndighet innenfor friluftsloven til å: 

 Avgi uttalelse etter § friluftslovens 20 ved tvil og uenighet om: hvorvidt et grunnstykke kan 
regnes som innmark eller utmark etter friluftsloven, avstander fra raste- og teltplasser til bebodd 
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hus, og hvorvidt et stengsel eller annet hinder for fri ferdsel, et skilt eller en kunngjøring er 
ulovlig.

 Kreve arbeidet stanset, dersom en bygning, inngjerding eller annet arbeid blir påbegynt i strid 
med forbud eller påbud etter friluftsloven (§40)

10.13 Lakse- og innlandsfiske
Iverksette tiltak som anses nødvendige for å forebygge, begrense eller hindre skade, herunder stoppe 
fiske, oppfisking for å bevare fisken m.m. dersom anadrome laksefisk er truet av akutt forurensning 
eller andre akutte miljøforstyrrelser (§ 12).

Merke fredningssoner ved fisketrapp og lignende (§ 15).

Gi pålegg om salg av fiskekort (§27), fiskekulturtiltak (§28) og gjenoppretting av endring i friløpet 
(§36).

Ta vare på fangsten eller verdien av fisk som er ulovlig fanget og brakt i land (§47).

10.14 Beredskapssaker 
Kommunestyret fastsetter eget reglement som regulerer kommunens arbeid med beredskapssaker. Se 
Beredskapsplanen.

Beredskapsloven    

10.15 Andre saker
Rådmannen delegeres myndighet til å:

 Anlegge søksmål i kurante saker.
 Fordele tilskudd til politiske partier etter gitte retningslinjer.
 Gi godtgjøring til kommunale ombudsmenn etter gitte retningslinjer. 
 Engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker
 Avgjøre dispensasjoner for bruk av kommunens våpen. Jf. eget reglement.  
 Avgjøre søknader om gaver, støtteannonser o.l. begrensa til kr 5 000 i den enkelte saken.
 Avgjøre søknader om tilskudd til private grendeveier.
 Ta ut forliksklage for kommunale krav av enhver art.
 Innvilge betalingsutsettelse for renter og avdrag på formidlingslån i Husbanken. 
 Inngå avtaler med private grunneiere om gravetillatelse o.l.
 Anta anbud/tilbud forutsatt at summen ligger innenfor vedtatt budsjett.
 Avgjøre søknader om tilskudd av kulturmidler til lag og foreninger.
 Tildele utbedringstilskudd, utbedringslån og etableringslån for videre utlån.
 Innvilge prioritetsvikelser og pantefrafall for etablerings- og utbedringslån. Sikkerhet skal ligge 

innafor 80 % av kostnadsrammen.
 Godkjenne overføring av utbedrings- og etableringslån til ny låntaker i forbindelse med arv, 

skilsmisse og salg.
 Gi uttalelse til søknader om tilskudd til forbyggings-, senkings- og flomskadetiltak.
 Refinansiere låneopptak, og ta opp lån innenfor de lånerammene kommunestyret har vedtatt. 

11. DELEGERT MYNDIGHET TIL BRANNSJEFEN
Kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om 
brannvesenets med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen. 

Brann og eksplosjonsvernloven

Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon av 
brannvesenet og planer for brannvernarbeidet.
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12. DELEGERT MYNDIGHET TIL ØKONOMISJEFEN
Økonomisjefen delegeres etter Lov om betaling og innkreving av skatt myndighet til å:

Avgjøre saker som gjelder ettergivelse og nedsetting av morarenter og innfordringsutgifter av 
skattebeløp eller ansvarsbeløp av billighetsgrunner, når det nedsatte beløpet ikke overstiger kr 20 000, 
forskriftens §§ 5.1 og 5.2.

Utgiftsføre som uerholdelig morarenter av skattebeløp eller ansvarsbeløp og innfordringsutgifter for til 
sammen inntil kr 20 000, forskriftens § 1.4.

Økonomisjefen fastsetter reglement for kontantkasser.

13. IKRAFTTREDEN - ENDRINGER I REGLEMENTET
Delegasjonsreglementet trer i kraft fra vedtakets dato. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere 
delegasjonsvedtak så langt de ikke samsvarer med delegasjonsreglementet.

Justeringer i reglementet trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret.

Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer og formelle endringer som er nødvendig for å bringe 
reglementet i samsvar med de vedtak om delegering som blir gjort. Rådmannen gis også myndighet til 
å justere henvisninger m.v. i samsvar med endringer i lover eller andre bestemmelser reglementet viser 
til.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G00

Arkivsaksnr: 2009/2448-16

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 5/2012 08.02.2012
Kommunestyret 5/2012 23.02.2012

Avtaler mellom Helse Finnmark HF og Deanu gielda/Tana kommune i 
forhold til samhandlingsreformen

Saksprotokoll saksnr. 5/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 08.02.2012 

Behandling
Brynli Ballari (H) ba HOU vurdere hans habilitet i saken. Ballari fratrådte. HOU erklærte 
enstemmig Ballari som inhabil i saken. Varamedlem Eli Sabbasen (FrP) tiltrådte møte. 

SV v/Laurs Kjølås fremmet rådmannens forslag til vedtak med tillegg som HOUs innstilling:

1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 
tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 1, 3 og 5 og 11.

2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 
samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.

3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene 
og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i 
disse.

Tillegg:
Punkt 4: Rådmannen holder HOU orientert om vesentlige endringer i avtalene.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 

tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 1, 3 og 5 og 11.
2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 

samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.
3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene 

og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i 
disse.

4. Rådmannen holder HOU orientert om vesentlige endringer i avtalene.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 
tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 1, 3 og 5 og 11.

2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 
samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.

3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene 
og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i 
disse.

Saksopplysninger
Samhandlingsreformens formål

Samhandlingsreformens trådte i kraft 01.01.12. Reformens formål er større satsing på 
helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. 
Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og 
spesialisthelsetjenesten skal ”spisses”. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er 
hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet for 
og etter spesialisthelsetjenesten.

De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede 
samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede 
samarbeidsavtalene mellom kommunen og HF.

Nye lover og forskrifter:
Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget:
 Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra 1.1.2012 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven)

trer i kraft fra 01.01.2012 
 Nasjonal helse- og omsorgsplan
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De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i 
spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven.

Lovkrav om samarbeidsavtaler 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011 nr. 30, kapittel seks, 
bestemmer at ”kommunestyret selv” skal inngå samarbeidsavtale med det regionale 
helseforetaket. Helse Nord RHF har bestemt at Helse Finnmark HF skal inngå avtaler med 
kommunene i sitt opptaksområde. 

Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor 
HF. 

Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom 
partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen 31.01.12, og 
for de 7 øvrige innen 01.07.12. 

Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen
  
KS Nord Norge har etter initiativ fra Finnmarkskommunene etter høringsmøte i Lakselv vært 
sekretariat for en forhandlingsgruppe.
Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og HF. 
Gruppa har bestått av Prosjektleder Kenneth Johansen (Alta), kommuneoverlege Kaj Michael 
Wold (Hammerfest), Kommunelege Erik Langfeldt (Nordkapp), Konst. Helse- og omsorgssjef 
Therese Thomassen (Porsanger), prosjektleder Roy Arne Andersen (Måsøy), Prosjektleder 
Bjørnar Bang (Vadsø), Helse og omsorgssjef Trond Einar Olaussen (Gamvik) og 
samhandlingsleder Unni Bente Elde (Helse Finnmark).

Samhandlingen mellom kommunen og HF skal skje mellom likeverdige parter. Et felles 
avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å 
sikre mest mulig like avtaler innenfor HF opptaksområde.  
Forhandlingsgruppa har hatt møter med HF. Og det er enighet om vedlagte forslag til avtaletekst 
for behandling i hvert kommunestyre og i HF.

Om samarbeidsavtalen
HF og de 19 kommunene i opptaksområdet har allerede en overordnet samarbeidsavtale som er 
utviklet ut fra partenes erfaringer over tid. Den gjeldende samarbeidsavtalen er datert 7.10.2010.
Denne avtalen opphører ved inngåelse av ny samarbeidsavtale. 

Ny avtale er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser fra kommunens side 
ved avtalen. Ny avtaletekst bygger i stor grad på eksisterende avtale/r og en nasjonal veileder 
utarbeidet for utarbeidelse av slike avtaler.

Ny avtale har følgende struktur: 

 Overordnet samarbeidsavtale – formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger. 
 Tjenesteavtaler – en for hvert av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen.

Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og HF som 
regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder.

Avtalens varighet
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Avtalen/e trer i kraft så snart de er underskrevet men tidligst 01.02. 2012 og gjelder frem til en 
av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 
andre ledd. 

Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtale løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. Slik gjennomgang skal også, ved behov, omfatte tjenesteavtaler.
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres, eller erfaringer tilsier behov for dette, jfr. de korte fristene for inngåelse av avtaler 
(31.01.12). 

  
Vedtak og delegasjon

Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i 
samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Når 
samtlige 11 avtaler trer i kraft vil en måtte regne med at en løpende må foreta en lang rekke 
mindre justeringer av avtalene. Slike mindre justeringer må kunne gjøres administrativt og uten 
at fullstendig kommunestyrebehandling er nødvendig. Hvis det skulle oppstå den situasjon at 
foretaket eller kommunen ønsker å si opp avtalen, forutsettes det selvsagt at kommunestyret må 
vedta den nye. Følgende vedtak foreslås:

   
1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 

tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 1, 3 og 5 og 11.
2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 

samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.
3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene 

og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i 
disse.
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Overordnet samarbeidsavtale

1. Parter

Denne avtale er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak.

2. Bakgrunn

Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 § 6-1 mfl. 
(helse- og omsorgstjenesteloven), jfr. lov om spesialisthelsetjenester § 2-1e, pålagt å inngå 
samarbeidsavtale. Ved inngåelse av denne overordnede samarbeidsavtalen og tilhørende 
tjenesteavtaler, oppfyller partene sin lovpålagte plikt til å inngå samarbeidsavtale. 

Plikten til å inngå overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler med kommunene påhviler 
kommunene og det enkelte helseforetak, jfr. vedtak i styresak 107-2011 i Helse Nord RHF.

3. Formål

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om 
helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet 
til de tjenester som omfattes av avtalen. 

Samarbeidsavtalen skal bidra til at det etableres gode samarbeidsrutiner på sentrale 
samhandlingsområder, og legge til rette for at eventuell uenighet mellom kommunen og 
helseforetaket løses i dialog mellom partene uten at pasienter og brukere berøres.

Målet er at pasientene/brukerne skal oppleve at tjenestene: 

a) er faglig forsvarlig
b) samordnet og helhetlige, og preget av kontinuitet 
c) blir utført på en god måte på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå
d) ivaretar pasientenes og brukernes rett til medbestemmelse, informasjon og medvirkning 

Samarbeidsavtalen skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer og generelle 
bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder. Samarbeidsavtalen fastsetter videre 
prosess for inngåelse av tjenesteavtaler mellom partene.  

Partene skal i tjenesteavtaler og retningslinjer gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om 
konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons- og veiledningsansvar, 
finansiering, organisering, og om eventuelt behov for avklaring av arbeidsgiveransvar.

Tjenesteavtalene og retningslinjene etter denne samarbeidsavtale er vedlegg til 
samarbeidsavtalen, og er på samme måte som samarbeidsavtalen rettslig bindende mellom 
partene med mindre annet fremgår. I tilfelle motstrid mellom samarbeidsavtalen og 
tjenesteavtaler skal samarbeidsavtalen ha forrang. 

Samarbeidet skal tuftes på en løsningsorientert tilnærming, samarbeid mellom helsepersonell og 
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bruker, og et prinsipp om at pasientrelaterte avgjørelser tas så nært brukeren som mulig. 
Partene skal innhente brukererfaringer i arbeidet med kvalitetsutvikling av tjenestene. 
Samarbeidet og avtalene skal bygge på likeverdighet mellom partene, og dialog skal være et 
viktig fundament for samhandlingen.  

4. Virkeområde

Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt hver sine kompetanse- og 
ansvarsområder. Virkeområdet for samarbeidsavtalen er de områder hvor loven pålegger partene 
å inngå samarbeidsavtale, områder hvor partenes ansvar overlapper hverandre, og hvor det 
derfor er behov for samordning mellom partene. 

Helseforetaket yter også tjenester til befolkningen i kommuner utenfor eget opptaksområde, og 
kommunen samhandler med andre helseforetak om behandlingstilbud. Partene er enige i at også 
samhandling mellom helseforetak og kommuner i Helse Nord, utenfor Helse Finnmark
helseforetaks opptaksområde, skal skje i henhold til denne samarbeidsavtale og tilhørende 
tjenesteavtaler og retningslinjer. 

5. Tjenesteavtaler, retningslinjer og veiledere

Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller minimumskrav til hva en avtale mellom partene 
skal inneholde. Det følger av lovens 1. ledd at avtalen som et minimum skal inneholde, sitat;

1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og 
en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre,

2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester,

3. retningslinjer for innleggelse i sykehus,
4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd,
5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon,
6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige 

nettverk og hospitering,
7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 
8. samarbeid om jordmortjenester,
9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt,
10. samarbeid om forebygging og
11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Partene er enige om at ovennevnte punkter i nødvendig utstrekning skal fastsettes i egne 
tjenesteavtaler. I tillegg er partene enige om å inngå tjenesteavtaler om medisinsk følgetjeneste, 
og om ledsagertjeneste ved pasienttransport og under opphold i helseinstitusjon. I tillegg kan 
partene avtale rutiner/veiledere ved behov.

Partene selv og Overordnet samarbeidsorgan (OSO) kan ved behov anbefale at det inngås 
tjenesteavtaler på andre områder. Tjenesteavtaler skal være vedlegg til samarbeidsavtalen. Ved 
utarbeidelse av tjenesteavtaler skal begge parter være representert. 

Brukere, ansatte og fagmiljøene skal være representert der dette er naturlig eller er bestemt i lov, 

Side 43



3

forskrift, eller i andre avtaler.

Tjenesteavtalene i punktene 1 – 11 ovenfor skal være vedtatt mellom partene innen det tidspunkt 
som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. 

6. Samarbeidsformer

Partene er enige om at følgende samarbeidsformer skal etableres:

6.1 Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
OSO er et partssammensatt, overordnet rådgivende organ mellom Helse Finnmark helseforetak 
og kommuner som har inngått denne samarbeidsavtalen. Partene oppnevner 5 representanter 
hver. 

OSOs formål er å legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et 
velfungerende samarbeid mellom kommunene og Helse Finnmark.

Ansatte og brukere skal være representert i OSO. 

Minst en av representantene fra helseforetaket skal ha medisinsk faglig lederansvar, og minst to 
av representantene fra kommunene skal ha helsefaglig kompetanse. En av disse skal være 
kommuneoverlege (fastlege).

Partene skal utarbeide vedtekter for overordnet samarbeidsorgan som blant annet inneholder 
mandat, sammensetning, sekretariatsfunksjoner, utvalg for tvisteløsning og etablering av andre 
samarbeidsfora, herunder etablering og bruk av kliniske samarbeidsutvalg (KSU). Vedtektene 
tas inn som vedlegg til denne avtalen.

6.2 Praksiskonsulentordningen

Det er etablert ordning med praksiskonsulenter i Helse Finnmark HF. Praksiskonsulentene 
arbeider i kommunehelsetjenesten, og har deltidsstilling ved foretaket med «det gode 
pasientforløp» som arbeidsmål. Ordningen skal være et praktisk verktøy for å finne og løse 
samarbeidsproblemer i den kliniske hverdag, og skal hjelpe foretaket til å ha et 
kommuneperspektiv på sine tjenester. 

6.3 Kommunekoordinator
Det er etablert en ordning med sykestuekoordinator. Dette begrepet blir nå erstattet av begrepet 
kommunekoordinator. Kommunekoordinator i foretaket vil fungere som bindeledd mellom 
sykehusene og det kommunale helsetilbudet på alle nivåer. 

6.4. Dialogforum

Dialogforum er et kontakt- og drøftingsorgan på rådmanns/direktørnivå og faglig nivå mellom 
Helse Finnmark og kommunene som møtes minst en gang i året. Formålet med forumet er å 
skape en arena for dialog om administrative, faglige, ledelsemessige og kunnskaps- og 
kompetanseutviklende forhold. Møteformen kan være en dagskonferanse for alle kommunene og 
Helse Finnmark, eller gruppemøter inndelt etter geografisk område, faglig tema eller felles 
interesser.

Den enkelte kommune utpeker selv sin(e) representant(er) til Dialogforum.
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7. Plikt til gjennomføring og forankring

Partene plikter å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukerutvalgene. Partene skal også sette 
av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid. 

Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte 
ansvarsområdet. Prosedyre for dette skal beskrives nærmere i tjenesteavtaler innenfor det enkelte 
ansvarsområde.

Partene skal: 

a) gjøre avtalens innhold/konsekvenser og beslutninger/ vedtak kjent og iverksatt innenfor 
eget ansvarsområde. Partene forplikter seg til å bidra til å utvikle samarbeidet med 
fastlegene slik at deres medvirkningsrett sikres og deres ansvar tydeliggjøres.

b) orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha 
innvirkning på de områdene avtalen omfatter.

c) gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som berører den annen 
part

d) involvere den annen part før det treffes vedtak om tiltak som berører den annen part  
e) opprette én klar adressat i egen virksomhet som har et overordnet ansvar for å veilede 

og hjelpe ved samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne

Partene skal ha etablert ordninger for god forvaltning av avtalen og tjenesteavtalene.

8. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner

Etter helse og omsorgstjenesteloven § 6-1, andre ledd skal pasient- og brukererfaringer inngå i 
vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal også 
medvirke i forbindelse med utarbeidelse og endring av avtalen. 

Partene er enige i at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom 
brukerundersøkelser, brukerutvalget ved Helse Finnmark helseforetak, Eldrerådet og Rådet for 
funksjonshemmede i Tana kommune skal tillegges vekt.

9. Betalingsordninger

Bestemmelser om betaling fra kommunen for egne innbyggere som er utskrivningsklare 
pasienter er inntatt i tjenesteavtale nr 5. 

Dersom avgjørelse av tvist gir rett til tilbakebetaling av ytelser skal det svares renter etter Lov 
om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr 100. 

10. Avvik

Partene skal håndtere avvik etter nærmere definerte retningslinjer. Disse tas inn som vedlegg til 
denne avtale.
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11. Håndtering av uenighet - tvisteløsning

Uenighet mellom partene etter denne samarbeidsavtale eller tjenesteavtaler gir ingen av partene
rett til å holde igjen ytelser som er pålagt partene etter lov og/eller forskrift, jfr. pkt. 3.

Partene er enige om følgende prinsipper for håndtering av uenighet knyttet til avtalen:

Uenighet mellom partene etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom uenighet/tvist ikke blir løst gjennom forhandlinger skal partene bringe tvist inn for 
Nasjonal Tvisteløsningsnemnd. Ved innsending av sak til tvisteløsningsnemnda skal partene bli 
enige om hvorvidt nemndas avgjørelse skal være endelig.

Dersom partene ikke ønsker at avgjørelse av Nasjonal Tvisteløsningsnemnd skal være bindende 
mellom partene kan tvist reises for de ordinære domstoler. 

Indre Finnmark tingrett er verneting for tvist etter denne samarbeidsavtale og tjenesteavtaler. 

12. Mislighold

Ved mislighold av avtalen eller vedleggene til denne, kan dokumentert tap som følge av 
misligholdet kreves dekket hos den misligholdende part. 

13. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 01.02. 2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. 

Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtale løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. Slik gjennomgang skal også, ved behov, omfatte tjenesteavtaler.
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres, eller erfaringer tilsier behov for dette, jfr. de korte fristene for inngåelse av avtaler 
(31.01.12). 

14. Innsending av avtaler til Helsedirektoratet

Etter at denne avtale er signert av begge parter, skal Helse Finnmark helseforetak iht. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-1 sende kopi av avtalen, herunder også tjenesteavtaler og 
retningslinjer til Helsedirektoratet. Dette skal skje innen én måned etter at avtalen er inngått, og 
senest én måned etter utgangen av frist fastsatt med hjemmel i § 6-3.

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
Tana kommune v/ ordfører Helse Finnmark helseforetak 
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Tjenesteavtale nr. 1.

Enighet mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes 
ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

1. Parter

Avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak.

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 
1. 

3. Formål

Denne tjenesteavtale har som formål å avklare helseforetakets og kommunens ansvar for mer 
spesifikke helse- og omsorgsoppgaver.

Avtalen regulerer/omhandler oppgaver og tiltak som kommunen og helseforetaket skal eller kan 
samarbeide om, jf. blant annet helse- og omsorgstjenestelovens § 3-4 (Kommunens plikt til 
samhandling og samarbeid) og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e.

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt 
etter lov og forskrifter. 

4. Generelt om lovgrunnlaget

Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak regulert 
i følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61, og senere endringer
 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63, og senere endringer
 Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr 64, og senere endringer
 Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr 29
 Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr 56
 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juni 1999 nr. 62 

Listen er ikke uttømmende, og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver etter nevnte lover.

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldede lovverk som har 
betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har videre ansvar for å informere 
og lære opp egne ansatte, samt informere brukere og pasienter i nødvendige lovbestemmelser. 
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5. Områder for samarbeid

Partene er enige om følgende områder for samarbeid, ansvarsfordeling innenfor de enkelte 
oppgavene og mulige tiltak knyttet til disse (punktene 5.1. – 5.5. nedenfor).

Partene er enige om å legge til rette for samarbeid også om andre helse- og omsorgsoppgaver. 
Dette gjelder særlig innenfor feltet folkehelsearbeid og spesialisthelsetjenestens ansvar for generell 
veiledning, rådgivning og kompetanseutvikling i helsefaglige spørsmål.

Partene skal også legge til rette for samarbeid med andre instanser som yter tjenester til bruken av 
helse- og omsorgstjenesten, bl.a. Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), Barne-, ungdoms- og 
familieetaten (Bufetat) og Kriminalomsorgen.  

Partene inngår egne tjenesteavtaler om nye oppgaver, jfr. overordnet samarbeidsavtale. 

5.1. Svangerskaps-, barsel- og fødselsomsorg

5.1.1. Ansvarsforhold

Tana kommune har det overordnede ansvar for å gi befolkningen et forsvarlig tilbud innen 
svangerskaps- og barselomsorg. Ansvaret omfatter medisinskfaglig ansvar og systemansvar, og 
skal følge nasjonale og regionale lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere. 

Tana kommune tilbyr svangerskaps- og barselomsorg i samarbeid med Nesseby kommune.

Helse Finnmark helseforetak forplikter seg til å samarbeide med Tana kommune for å tilby god 
svangerskaps- og barselomsorg gjennom råd, veiledning og tilbud om kompetansehevende tiltak. 
Det skal utarbeides egne tjenesteavtaler om dette.

Helse Finnmark helseforetak har ansvar for å gi et forsvarlig tilbud innen fødselsomsorg til 
befolkningen. 

5.1.2. Tiltak

Tana kommune gir tilbud om svangerskaps- og barselomsorg gjennom følgende tiltak:

 Fastlegetjenester
 Jordmortjenester
 Helsestasjon
 Helsesøstertjenester
 Fysioterapeutiske tilbud

Helse Finnmark helseforetak har etablert fødetilbud ved Kirkenes sykehus.
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5.2. Rus og psykiatri

Tana kommune har etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 ansvar for å tilby nødvendige helse-
og omsorgstjenester for pasient- og brukergrupper som har psykisk sykdom eller et 
rusmiddelproblem.

Helse Finnmark helseforetak skal tilby spesialiserte helsetjenester for pasienter med psykisk 
sykdom.

Helse Finnmark helseforetak har etter spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a nr. 5 ansvar for å tilby 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, herunder plass i institusjon.

Partene kan i egne tjenesteavtaler inngå forpliktende samarbeid om utførelse av helse- og 
omsorgstjenester innenfor feltet rusmiddelmisbruk og psykiatri.

5.3. Heldøgns medisinsk akuttberedskap

Tjenestene omfatter vaktberedskap og tilbud om innleggelse for akutt helsehjelp.

5.3.1. Ansvarsforhold

Tana kommune har ansvar for å gi et tilbud om heldøgns medisinsk akuttberedskap til 
befolkningen, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.

Tana kommune yter denne tjenesten i et formalisert samarbeid mellom Tana og Nesseby 
kommuner. Det er inngått egen avtale om dette samarbeidet.

Helse Finnmark helseforetak forplikter seg til å samarbeide med Tana og Nesseby 
kommunesamarbeid om etablering og drift av tilbudet om heldøgns medisinsk akuttberedskap. 
Helse Finnmark helseforetak skal gi råd og veiledning til legevaktslege i kommunen i forbindelse 
med vurdering av pasient ved bruk av heldøgns medisinsk akuttberedskap. Denne tjenesten skal 
etableres innenfor gjeldende vaktordninger ved helseforetaket.

5.3.2. Tiltak

Tana kommune har etablert heldøgns medisinsk akuttberedskap ved Tana helsesenter.
Det skal lages egen tjenesteavtale for samarbeidet om heldøgns medisinsk akuttberedskap.

5.4. Akuttmedisinske tjenester for øvrig

5.4.1. Ansvarsforhold og tiltak

Tana kommune har i henhold til helse- omsorgstjenesteloven § 3-2 nr 3, ansvar for å etablere hjelp 
ved akutte situasjoner, herunder:

a) legevakt
b) heldøgns medisinsk akuttberedskap (se pkt 5.3)
c) medisinsk nødmeldetjeneste

Side 49



4

Helse Finnmark helseforetak har ansvar for å oppfylle spesialisthelsetjenestelovens krav til 
akuttmedisinske tjenester ved blant annet:

a) nødmeldetjeneste 
b) luftambulansetjeneste
c) ambulansetjeneste med bil eller båt
d) akuttmedisinske mottak ved sykehus og fødestuer

5.4.2. Samarbeidstiltak

Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak forplikter seg til å samarbeide om akuttmedisinske 
tjenester slik at tjenestene fremstår som en sammenhengende akuttmedisinsk kjede. Det vises til 
egen tjenesteavtale om omforente beredskapsplaner og samarbeid i akuttmedisinsk tjeneste (jfr. 
Overordnet samarbeidsavtale pkt. 5 nr. 11.)

5.5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

5.5.1. Ansvarsforhold

Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter helse- og omsorgstjenesteloven, 
spesialisthelsetjenesteloven og/eller lov om psykisk helsevern, skal Tana kommune sørge for at det 
blir utarbeidet en individuell plan og at planarbeidet koordineres (jfr. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 7.1 Individuell plan). 

5.5.2. Tiltak

Kommunen skal imøtekomme pasientens rett til samordning og koordinering blant annet gjennom:

a) tilbud om, og utarbeidelse avindividuell plan 
b) tilbud om koordinator for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester
c) etablering av koordinerende enhet som skal ha overordnet ansvar for arbeid med individuell 

plan samt oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Det skal utarbeides egen tjenesteavtale om samarbeid mellom kommunen og helseforetaket om 
ivaretakelse av kommunens ansvar etter disse bestemmelsene og denne avtalen.

5.6. Kommunespesifikke avtaler. 

a) Drift av 2 sykestueplasser i henhold til avtale om tjenestetilbudet og 
finansiering av dette.

6. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og uenighet.

Side 50



5

7. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale 
mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak.

8. Iverksetting, revisjon og oppsigelse

Tjenesteavtalen trer i kraft 1.2.2012 og gjelder for en periode på 2 år. Tjenesteavtalen evalueres 
årlig og revideres ved behov.

Avtalen kan gjensidig sies opp med 12 måneders varsel. Etter oppsigelse skal det inngås ny avtale 
innen det tidspunkt denne avtalen utløper.

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
Tana kommune v/ ordfører Helse Finnmark helseforetak 
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Tjenesteavtale nr. 3 

Ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter innen 
somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern 

1. Parter

Avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak.

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt 
nr. 3.  

3.  Formål

Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver ved 
henvisning og innleggelse av pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern.  

Avtalen skal bidra til:

a) at pasienten skal oppleve en best mulig sammenhengende helsetjeneste
b) å sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings-

og omsorgsnivåene
c) å redusere risikoen for uheldige hendelser

4. Ansvars- og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4.1. Når pasienten henvises til vurdering som øyeblikkelig hjelp 

Kommunehelsetjenestens ansvar og oppgaver:

a) før pasienten henvises for vurdering om innleggelse i spesialisthelsetjenesten skal 
henvisende lege vurdere om andre muligheter enn innleggelse kan være aktuelle, for 
eksempel egenomsorg med hjemmesykepleie eller innleggelse i kommunal institusjon

b) henvisende lege kontakter vakthavende lege ved behandlende enhet og diskuterer eventuell 
innleggelse 

c) når innleggelse er bestemt, meldes dette av henvisende lege til mottakende enhet i aktuell 
institusjon, dersom det ikke er avtalt at vakthavende lege ved behandlende enhet melder 
videre i sykehuset

d) henvisende lege skal vurdere egnet transportmåte ut fra pasientens tilstand, avstand til 
behandlingssted, geografi o.l. Ved behov for ambulansetransport kontaktes Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral (AMK)

e) henvisende lege sender henvisning som inneholder alle relevante opplysninger, herunder 
oppdatert medikamentliste, (jfr. Den gode henvisning) som er nødvendig for å kunne starte 
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behandling så raskt som mulig (1). Henvisningen prioriteres elektronisk som ”Ø-hjelp”. 
Papirutskrift av henvisningen skal følge pasienten.

f) henvisende lege vurderer om det er medisinsk nødvendig med ledsager under 
transport til sykehuset

For pasienter som før henvisning til spesialisthelsetjenesten mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester: 

g) ved innleggelser skal alle relevante opplysninger av betydning for omsorg og 
pleie av pasienten, herunder oppdatert medikamentliste, følge pasienten. Hvis slik 
informasjon mangler ved ankomst sykehuset, skal sykehuspersonalet ved behov 
kontakte pleie/omsorgsavdelingen ved den aktuelle kommunen og be om at slik 
informasjon ettersendes. Slike forespørsler bør da effektueres raskt.

h) kommunens helse- og omsorgstjeneste bistår pasienten med å informere 
pårørende om innleggelsen hvis situasjonen tilsier behov for dette 

Når det gjelder henvisning for russykdommer til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), kan 
dette også gjøres av personell fra sosialtjenesten i kommunene. I slike tilfeller skal dette personalet 
følge de samme retningslinjer som henvisende lege i punktene 4. 1 a – f. 

Helseforetakets ansvar og oppgaver:

i) ved behov, innhente aktuelle supplerende opplysninger fra pasient, annen institusjon, 
hjemmetjeneste, fastlege, tilsynslege og pårørende

j) sikre at nødvendig informasjon blir gitt til pårørende, hvis dette ikke allerede er gjort av 
kommunen

k) behandlende lege vurderer, i samråd med kommunen om det er medisinsk nødvendig med 
tilstedeværelse av ledsager under behandling

l) foreta vurdering og evt. behandling 

4.2. Når pasienten henvises til planlagt helsehjelp 

Kommunehelsetjenestens ansvar og oppgaver:
a) henvisende lege sender skriftlig henvisning med nødvendig informasjon etter mal for ”Den 

gode henvisning” (1). Der egne fag- eller diagnosespesifikke maler for henvisning er 
utarbeidet i samarbeid mellom helseforetaket og primærhelsetjeneste, skal disse benyttes.  
Henvisningen skal alltid inneholde tilstrekkelige opplysninger slik at den kan prioriteres i 
henhold til gjeldende forskrift og nasjonale prioriteringsveiledere

b) henvisende lege avgjør om det er medisinsk nødvendig med ledsager under transport for 
innleggelse

c) for pasienter som mottar kommunale helsetjenester: Ved henvisning sender kommunens 
helse- og omsorgstjeneste, uten unødvendig opphold, pleierrapport som skal inneholde alle 
relevante opplysninger av betydning for innleggelsen, inkludert legemiddelliste 

Helseforetakets ansvar og oppgaver:
d) ved behov, innhente aktuelle supplerende opplysninger fra pasient, annen 

institusjon, hjemmetjeneste, fastlege, tilsynslege og pårørende
e) vurdere pasientens rett til helsehjelp ut fra gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere
f) behandlende lege vurderer i samråd med kommunen om det er medisinsk nødvendig med 

tilstedeværelse av ledsager under behandling
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Viderehenvisning innen spesialisthelsetjenesten:

g) ved mistanke om alvorlig sykdom, skal samlet ventetid for videre utredning/behandling 
beregnes fra første henvisningsdato

h) når helseforetaket finner behov for ytterligere behandling eller utredning 
i spesialisthelsetjenesten for samme sykdomsforløpet forestår helseforetaket selv videre-
henvisning

5.  Elektronisk meldingsutveksling

Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett. Når elektronisk 
kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført skal 
denne benyttes. Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse 
benyttes. 

6.  Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og uenighet.

7.  Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale 
mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak.

8.  Iverksetting, revisjon og oppsigelse

Tjenesteavtalen trer i kraft fra den 1.2.2012 og gjelder for en periode på 2 år.  Tjenesteavtalen 
evalueres årlig, og revideres ved behov.

Avtalen kan gjensidig sies opp med 12 måneders varsel. Etter oppsigelse skal det inngås ny avtale 
innen det tidspunkt denne avtalen utløper.

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
Tana kommune v/ ordfører Helse Finnmark helseforetak 

1).  Veileder for ”Bruk av elektronisk henvisning og epikrise” utgitt av Helsedirektoratet 2011.
(IS-1922).
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Tjenesteavtale nr. 5 

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten  

1. Parter

Avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak.

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5 første avsnitt nr. 
5. 

3. Formål

Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver 
vedrørende opphold i, og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten av pasienter innen somatikk, 
rusbehandling og psykisk helsevern.  

Avtalen skal bidra til:

a) at pasienten skal oppleve en best mulig sammenhengende helsetjeneste
b) et løsningsfokusert samarbeid om pasienter med forventet behov for kommunale tjenester etter 

utskriving fra spesialisthelsetjenesten, slik at pasienten, uten forsinkelser, får et godt tilbud på 
riktig sted

c) å sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og
omsorgsnivåene

d) å redusere risikoen for uheldige hendelser

4. Ansvars– og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4.1. Mens pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten

Helseforetakets ansvar og oppgaver:

a) sende melding til aktuell instans i kommunen, innen tidsfrist fastsatt i forskrift, etter 
innleggelse, dersom pasienten har forventet/endret behov for kommunale tjenester etter 
utskriving. Ved kortvarige sykehusopphold og/eller ved et avgrenset hjelpebehov etter 
utskrivelse, kan telefonkontakt erstatte skriftlig tidligmelding.  Meldinger, sendt og mottatt, 
skal dokumenteres av begge parter. 

b) ved mistanke om alvorlig sykdom skal samlet ventetid for videre utredning/behandling 
beregnes fra første henvisningsdato
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c) når helseforetaket finner behov for ytterligere behandling eller utredning i 
spesialisthelsetjenesten for samme sykdomsforløpet forestår helseforetaket selv 
viderehenvisning. 

d) vurdere og beskrive pasientens funksjonsnivå og forventet hjelpebehov, herunder vurdere om 
pasienten har forventet behov for rehabiliteringstjenester ved utskriving.  Bistå pasienten ved 
søknader om tjenester pasienten har behov for.

e) for pasienter med særlig omfattende problemstillinger er det viktig å starte planlegging av 
utskriving tidlig:

1) avtale samarbeidsmøte (evt. via telefon/videokonferanse) med pasient, pårørende og 
kontaktperson fra kommunen for å avklare ansvarsforhold, utveksle nødvendig 
informasjon og planlegge videre forløp. Plan for utskriving skal dokumenteres i journal. 
Planen overleveres også pasient/pårørende, og sendes til medvirkende i 
kommunehelsetjenesten

2) medvirke til etablering av ansvarsgruppe i samråd med pasienten og kommunen, 
dersom dette anses nødvendig

3) informere pasienten om retten til koordinator og individuell plan, og medvirke til at 
slik plan utformes, eller arbeid igangsettes, dersom pasienten samtykker 

4) innenfor psykisk helsevern og rus skal helseforetaket som hovedregel igangsette 
arbeid med individuell plan, dersom pasienten samtykker. Dette gjøres i samarbeid med 
andre tjenesteytere for å bidra til et helhetlig pasienttilbud. For pasienter som ikke 
samtykker til individuell plan, men som åpenbart har behov for samordnende tjenester, 
må hjelpen likevel koordineres. For pasienter som skrives ut til tvunget ettervern, skal 
individuell plan utarbeides

5) kartlegge pasientens behov for behandlingshjelpemidler ved utskriving, i dialog med 
pasient, pårørende og kommunen.

Kommunens ansvar og oppgaver:
f) etablere et system for mottak av meldinger fra helseforetaket som inkluderer  

meldingsbekreftelse 
g) etablere koordinerende enhet og gjøre denne kjent for helseforetaket
h) oppnevne kontaktperson/koordinator
i) kontakte behandlende enhet straks etter mottatt melding om innlagt pasient med antatt 

hjelpebehov etter utskriving, for bl.a. å melde fra om pasientens funksjonsnivå før 
sykehusinnleggelse, dersom dette er kjent

j) avklare pasientens omsorgs- og hjelpebehov etter utskriving i dialog med pasient, 
institusjonspersonale og eventuelt pårørende

k) delta i samarbeidsmøte når behandlende enhet i helseforetaket innkaller til det
l) koordinere de kommunale tjenestene, eventuelt gjennom å opprette 

ansvarsgruppe/samarbeidsgruppe eller igangsette arbeid med individuell plan
m) gi beskjed om kommunen kan ta i mot pasienten, og fra hvilket tidspunkt

4.2. Når pasienten er utskrivingsklar

Helseforetakets ansvar og oppgaver:
a) avgjøre om en pasient er utskrivingsklar 
b) Gi telefonisk melding om utskrivingsklar pasient til kommunen så snart som mulig forut for 

planlagt utskrivingstidspunkt. Varsling om utskrivningsklar pasient med kortere oppholdstid, 
herunder for pasient som er henvist til medisinsk vurdering, skal skje straks 
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utskrivingstidspunkt er avklart. Helseforetaket bør tilstrebe å varsle om utskrivning av pasienter 
på dagtid i virkedager. Begge parter skal dokumentere meldinger sendt og mottatt.

c) meldingen om utskrivingsklar pasient skal utformes slik at det klart framgår hvilke vurderinger 
og konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om pasienten er 
utskrivingsklar

d) dersom situasjonen endrer seg slik at pasienten ikke lenger er utskrivingsklar, skal 
kommunehelsetjenesten informeres uten ugrunnet opphold. Når pasienten igjen er 
utskrivingsklar, skal dette meldes på nytt til kommunen i henhold til denne avtalen. 

Kommunens ansvar og oppgaver: 

e) omgående følge opp melding om utskrivingsklar pasient fra spesialisthelsetjenesten og 
eventuelle søknader fra pasienten, og iverksette planlegging og etablering av tjenester i 
kommunen 

f) sørge for at utskrivingsklare pasienter overføres til rett kommunalt omsorgsnivå så snart som 
mulig etter at pasientene er vurdert som utskrivingsklare 

g) informere pasient og kontaktperson i behandlende enhet om kommunal saksgang og vedtak 
som har betydning for pasientens utskriving

4.3. Utskrivning

4.3.1. Når pasienten skrives ut/tilbakeføres fra spesialisttjenesten etter 
innleggelse/vurdering 

Helseforetakets ansvar og oppgaver:
a) varsle aktuell instans i kommunen og/eller pårørende om at pasienten skrives ut/tilbakeføres 

etter innleggelse. Dette bør fortrinnsvis skje på dagtid på hverdager. Dette skal dokumenteres 
av begge parter.

b) epikriser og pleierapporter:
1. Epikriser sendes fra sykehuset samtidig med pasienten. I tillegg til at papirutskrift 

følger pasienten skal elektronisk epikrise sendes. 
2. nødvendige medisinske opplysninger, pleierapport og eventuelle andre rapporter om 

videre behandling av pasient i kommunen, sendes ved utskrivelse. Papirkopi følger 
pasienten. Resultater fra prøver eller annen informasjon som ikke foreligger ved 
utskrivning ettersendes straks de foreligger. Medisinsk ansvarliges vurdering og 
anbefalinger sendes sammen med opplysningene.

3. Opplysningene sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi 
forsvarlig oppfølging.  Pasienten bør gjøres kjent med hvem opplysningene skal sendes 
til.  Dersom ikke annet opplyses, eller fremgår, sendes epikrise til 
innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens fastlege.

c) gi tilstrekkelig informasjon slik at kommunen kan iverksette eller videreføre individuell plan
d) Sende nødvendige resepter med pasienten. For å hindre avbrudd i iverksatt behandling, må 

sykehuset sikre at pasienten får med seg tilstrekkelig mengde av nødvendige medikamenter og 
utstyr inntil pasienten selv (evt. med kommunens hjelp) kan skaffe seg medikamentene.

e) Rekvirere pasienttransport tilpasset pasientens situasjon. Behandlende lege vurderer om det er 
medisinsk nødvendig med ledsager under transport. Ved transport til privat hjem gjelder 
ansvaret inntil pasienten har kommet inn i hjemmet. Ved transport til kommunal institusjon, 
overføres ansvaret til kommunen når pasienten er tatt imot av institusjonspersonalet. 
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Kommunens ansvar og oppgaver:
f) Forsvarlig mottak av pasient hjemme eller i kommunal institusjon
g) Oppfølging av de vedtak som er gjort av kommunen
h) Opprette koordinator og eventuell videreføring av etablerte ansvarsgrupper og individuell plan 

5. Betaling for utskrivningsklare pasienter: 

5.1. Generelt
Kommunens forpliktelse til betaling for utskrivningsklar pasient følger av helse- og omsorgslovens 
§§ 11-3 og 11-4 samt Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og 
betaling for utskrivningsklare pasienter av 18. november 2011 nr 30 (heretter ”forskriften”).

Partene er enige om følgende utfyllende bestemmelser knyttet til utskrivningsklare pasienter. 
Bestemmelsene skal bidra til bedre pasientflyt og kvalitet i tjenestene.

5.2. Informasjon og kontakt
Kvalitet i utskrivingen er betinget av at god og riktig informasjon sendes til riktig adresse til og fra 
partene. 

Partene forplikter seg til å utarbeide og gjøre kjent adresse- og telefonlister der det entydig går frem 
hvor meldinger knyttet til utskrivning av pasient skal rettes. 

For de kommunene som kan kommunisere elektronisk med sykehuset skal listen også inneholde 
hvilke meldingstyper som skal brukes. For sykehuset skal også adresse for innmelding av klager 
gjøres kjent.

5.3. Vilkår for betalingskrav
Kommunen skal betale for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et 
kommunalt helse- og omsorgstilbud.

Betalingsplikten inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar og vilkårene i 
forskriftens §§ 8 til 10 og i denne avtalens er oppfylt, og kommunen har gitt beskjed om at den 
ikke kan ta i mot pasienten. Betalingsplikten inntrer også dersom kommunen ikke har svart på 
varselet etter § 10 og denne avtalens ordlyd om at en pasient er utskrivningsklar.

Sykehuset skal rapportere at pasienten er utskrivningsklar til Norsk Pasientskaderegister når 
vilkårene i andre ledd er oppfylt

Døgnpris for opphold for utskrivningsklar pasient i sykehus fastsettes i statsbudsjettet.

5.3.1. Varsel om innlagt pasient
Sykehuset skal ha sendt varsel til kommunen, om innlagt pasient i henhold til § 8 i forskriften 
dersom pasienten vurderes som å kunne ha behov for hjelp fra kommunal helse- og 
omsorgstjeneste etter utskrivning. Varsel skal sendes innen 24 timer etter innleggelsen.

Varselet skal minimum inneholde:
a) Pasientens status
b) Antatt forløp
c) Forventet utskrivningstidspunkt
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5.3.2.  Avgjørelse av når en pasient er utskrivningsklar
En pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov for ytterligere 
behandling i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig 
vurdering, og følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen:

a) problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal være 
avklart 

b) øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart 
c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for 
d) det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten 
e) pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet framtidig 

utvikling skal være vurdert. 

5.3.3. Varsel om utskrivningsklar pasient
a) Sykehuset skal umiddelbart etter at pasienten er definert som utskrivningsklar varsle 

kommunen. Enten ved å sende elektronisk melding eller ved å ringe. Varselet til kommunen 
skal foretas mellom kl.08.00 og 1400.

b) Dersom pasienten skal tilbake til eget hjem og har et tilnærmet uendret oppfølgingsbehov 
fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, eller at pasienten kun har behov for en 
begrenset oppfølging i en kort periode, skal sykehuset kontakte aktuell kommunal tjeneste 
direkte pr telefon eller på annen måte. 

c) Dersom pasienten kommer fra, og skal tilbake til en kommunal institusjonsplass, skal 
sykehuset likeledes kontakte aktuell institusjon pr telefon eller på annen måte.

For bokstav b) og c) over gjelder ikke tidsbegrensningen i bokstav a) og pasienten kan skrives ut så 
snart den kommunale tjenesten som skal motta pasienten gir klarsignal. For pasienter fra 
kommuner som kan motta elektronisk «Varsel om utskrivningsklar pasient» skal dette varselet 
likevel også sendes i tillegg selv om tjenesten varsles pr telefon.

5.4. Avregning av antall dager betalingsplikten gjelder

5.4.1. Når betalingskrav gjelder fra

Betalingskravet gjelder fra og med den dagen sykehuset har varslet om at pasienten er 
utskrivningsklar i henhold til punkt 5.3.2. Dette innebærer at også meldingsdagen blir inkludert i 
betalingskravet. Helseforetaket bør tilstrebe å varsle kommunen så tidlig på dagen som mulig

5.4.2. Opphør av betalingskrav 

Betalingskravet gjelder til den datoen kommunen melder fra om at kommunen er klar til å ta imot 
pasienten. Kommunen skal varsle sykehuset om dette på hverdager mellom klokka 0800 og 1400. 
Den dagen som kommunen har bestemt å motta pasienten skal ikke være med i betalingskravet. 
Kommunen skal tilstrebe å varsle helseforetaket så tidlig på dagen som mulig.

5.4.3. Endring i pasientens tilstand 
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Dersom pasientens helsetilstand endrer seg på en slik måte at han/hun ikke lenger anses 
utskrivingsklar, avbrytes betalingsplikten. Ny betalingsplikt inntrer når pasienten på nytt defineres 
som utskrivingsklar og nytt varsel er sendt.

5.5. Redegjørelse

Kommunen har krav på redegjørelse for sykehusets vurderinger, jfr forskriftens § 14.

Krav om redegjørelse rettes til leder ved utskrivende avdeling. Redegjørelse skal inneholde 
tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan vurdere å ta stilling til om vilkårene for å melde 
utskrivningsklar pasient er oppfylt. Redegjørelse skal være skriftlig og skal fortrinnsvis gis 
elektronisk.

6. Samtykke til utveksling av informasjon

Utveksling av informasjon skal baseres på pasientens presumerte samtykke, jfr lov om 
helsepersonell  §§ 25 og 45. Pasienten bør informeres om rett til å motsette seg at informasjon 
sendes og skal informeres om konsekvenser av å ikke oversende nødvendig og relevant 
informasjon. 

7. Elektronisk meldingsutveksling
Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett. Når elektronisk 
kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført, skal 
denne benyttes. Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling, skal disse 
benyttes. 

8. Avvik
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.

9. Uenighet
Dersom kommunen mener at kriteriene for utskriving ikke er oppfylt, jfr forskriften § 8 og 10 og 
kravene i denne avtalen, skal dette meldes til helseforetaket ved samhandlingsenheten.

Ved uenighet knyttet til beregning av antall døgn for utskrivingsklar pasient skal dette meldes til 
helseforetaket ved samhandlingsenheten.

Påstått feil eller uriktighet i utsendt faktura meldes til økonomiavdelingen ved helseforetaket.
Medisinskfaglig uenighet mellom partene knyttet til utskrivingsklar pasient skal behandles av 
medisinskfaglige ledere hos partene før sak eventuelt bringes inn som tvist etter bestemmelsene i 
overordnet avtale.

Hver av partene kan bringe uenighet om betalingsplikt for utskrivingsklar pasient inn for Nasjonal 
tvisteløsningsnemnd for helse- og omsorgssektoren (tvistenemnda), jfr retningslinjer for 
tvistenemnda.
For øvrig behandles uenighet etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale.

10. Iverksetting, revisjon og oppsigelse

Side 60



7

Tjenesteavtalen trer i kraft fra den 1.2.2012 og gjelder for en periode på to år. Tjenesteavtalen 
evalueres årlig og revideres ved behov. 

Avtalen kan gjensidig sies opp med 12 måneders varsel.  Etter oppsigelse skal det inngås ny avtale 
innen det tidspunkt denne avtalen utløper.

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
Tana kommune v/ ordfører Helse Finnmark helseforetak

Side 61



1

Tjenesteavtale nr. 11

Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

1. Parter

Avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 11.  

Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er slått fast i helse- og 
omsorgstjenesteloven og i spesialisthelsetjenesteloven. I henhold til overordnet nasjonal 
helse- og sosialberedskapsplan (2007) skal kommuner og helseforetak samordne sine 
beredskapsplaner. Fylkesmannen er, som sektor- og samordningsmyndighet, tillagt en sentral 
rolle i samordning og koordinering.  Det vises også til forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap 
(2001-07-23).

”Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” (2005-03-18), har som 
formål å ”bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige 
innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede og 
krav til samarbeid med brann, politi og hovedredningssentralene.” 

I forskriften pkt 4 Samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene, heter det: 

”De regionale helseforetakene og kommunene skal sikre en rasjonell og koordinert innsats i 
de ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden, og sørge for at innholdet i disse tjenestene er 
samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter. 

Organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene skal legges til rette slik at personellet i disse 
tjenestene får trening i samhandling. Ved etablering og drift av akuttmedisinske tjenester skal 
tjenestene kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i 
et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett.”

3. Formål

Gjennom denne avtale forplikter partene seg til i å videreføre og utvikle samarbeidet innenfor 
krise- og katastrofebredskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede. Når det gjelder 
samarbeid om akutthjelp for enkeltpasienter er dette omhandlet i andre tjenesteavtaler (nr. 3 
og 5). 
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4. Virkeområde

Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske 
kjeden, herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester som 
ligger under Justis- og Politidepartementet v/ Hovedredningssentralen (HRS). 
Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS.

Den akuttmedisinske kjede omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt helsepersonell i 
vakt, bil-, båt, og luftambulanser, nødmeldetjenesten, og mottak for akuttinnleggelser i 
kommuner og helseforetak.

5. Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap

Partene plikter:

1. å samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større ulykker, 
kriser og katastrofer. Dette gjelder bl.a.:

a) utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging (ROS- analyser)
b) samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser 
c) utarbeide planer for forsyning og forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og 

medisinsk utstyr
d) beskrive varslings- og krisekommunikasjon 
e) samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i 

krisehåndtering 
f) innkallingsrutiner for personell 

2. å samarbeide med andre nødetater (som brann/redning og politi, redningstjeneste), 
samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre helhetlige beredskapsplaner og 
krisehåndtering.

6. Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede

Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik at tilbudet 
samlet blir tilgjengelig og av god kvalitet.  

Dette gjelder bl.a.:

a) holde hverandre oppdatert om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden som sikrer 
at pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig behandlingssted/-nivå

b) avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner, for å 
unngå overlapping i, og usikkerhet omkring hvilket tilbud som gis hvor

c) etablere rutiner som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i 
akuttmedisinske situasjoner, herunder i planlegging, mottak og bruk av nytt nødnett 
som er under utbredelse nasjonalt

d) avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte 
situasjoner (alvorlig sykdom og traumer)i henhold til gjeldende lovverk, avgrenset mot 
syketransport (transport av pasienter som ikke trenger ambulanse) og luftambulanse

e) delta i og følge opp nasjonale og regionale satsinger innenfor prehospital 
akuttmedisin
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f) tilrettelegge for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig 
kunnskap om system, ansvar og roller 

g) ta initiativ til, og delta i, trening og øvelser

Helse Finnmark helseforetak skal:

Tilrettelegge for opplæring og trening til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team, 
herunder kurs som Kommune -BEST (Bedre og systematisk traumetrening i 
kommunehelsetjenesten)

Tana kommune skal:

Delta i tilrettelagt opplæring og øvelser, herunder å ivareta sin forholdsvise andel av 
kostnadene.

Partene kan samarbeide om informasjon til, og opplæring overfor andre instanser og 
innbyggerne for å heve den allmenne beredskap i befolkningen. Som ett eksempel nevnes 
opplæring av ”helsegrupper” i veiløse bygder mot frivillig deltagelse som ”first responder” 
etter varsling fra AMK.

7. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark 
helseforetak vedrørende avvik og håndtering av uenighet.

8. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale 
mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak.

9. Iverksetting, revisjon og oppsigelse

Tjenesteavtalen trer i kraft 1.2.2012 og gjelder for en periode på 2 år. Tjenesteavtalen 
evalueres årlig og revideres ved behov.

Avtalen kan gjensidig sies opp med 12 måneders varsel. Etter oppsigelse skal det inngås ny 
avtale innen det tidspunkt denne avtalen utløper.

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________

Tana kommune v/ ordfører Helse Finnmark helseforetak
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143

Arkivsaksnr: 2011/2369-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 11/2012 02.02.2012
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 5/2012 09.02.2012
Kommunestyret 6/2012 23.02.2012
Rådet for funksjonshemmede 1/2012 21.02.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 2/2012 07.02.2012
Eldrerådet 19/2012 14.02.2012

Planprogram for rullering av kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet 
og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

Vedlegg
1 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Saksprotokoll saksnr. 5/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 09.02.2012 

Behandling

Leder Steinar Hauge (URGRO) foreslo ordfører Frank M. Ingilæ (AP) forslag til vedtak som 
ungdomsrådets innstilling:

Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11- 4 og 11-12.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11- 4 og 11-12.
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Saksprotokoll saksnr.11/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11- 4 og 11-12.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11- 4 og 11-12.

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11- 4 og 11-12.

Saksopplysninger

Kulturdepartementet har satt et krav om alle kommuner må ha en tematisk kommunedelplan 
som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Planen skal 
normalt revideres hvert 4.år med slutt behandling i kommunestyret. Den kortsiktige delen av 
handlingsprogrammet skal rulleres hvert år med sluttbehandling i kommunestyret. 

Når det gjelder kulturbygg, som er underlagt Finnmark fylkeskommune, så vil den følge samme 
prinsippet som anlegg for idrett og friluftsliv. Det er også begrunnelsen for å ta med kulturbygg i 
den nye planen. 

Det er utviklingsavdeling, kultur som har det administrative faglige ansvaret for planen. 
Planarbeidet skjer etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Kulturdepartementets veileder 
”Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet” vil være retningsgivende.
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Det er viktig at Tana idrettsråd, lag og foreninger og andre involverte får gode muligheter for å 
komme med innspill i planprosessen, både gjennom møter og skriftlig innspill. Tana idrettsråd 
er en samarbeidspartner i utarbeiding av planen. 

Informasjon om planprosessen blir offentliggjort gjennom annonsering i Finnmarken og 
kommunens hjemmeside. I tillegg skal det sendes ut informasjon til alle involverte lag og 
foreninger i Tana. 

For å oppnå prinsippet om medvirkning blir det lagt ut spørreskjema om bruken av anlegg, 
aktivitet og ønsket anlegg og aktivitet i Tana. I tillegg sendes det ut kartleggingsskjema om 
anleggssituasjonen og aktivitetsomfanget og utbredelse i Tana.
Målet med kartleggingsskjemaene er å fange opp:

 Fysisk aktivitet og folkehelse
 Universell utforming
 Friluftsområder i nærmiljøet
 Tilrettelegging for bruk av friluftsområder
 Uteområder ved skole/barnehage
 Hvilke idrettsanlegg har vi behov for, kortsiktig og langsiktig
 Drift og vedlikehold av friluftsområder og idrettsanlegg
 Tilstand for kulturbygg og behovene

Vurdering
Vedlagt til saken følger utkastet til planprogram for kommunedelplanen.
Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-12.

Jørn Aslaksen
Rådmann 
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T a n a  k o m m u n e

R å d h u s v e i e n

4 6 4  0 0  2 0 0

7 8 9  2 5 3 0 9

2 0 . 0 1 . 2 0 1 2

Utviklingsavdeling
Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for 
utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor idrett 
og fysisk aktivitet og kulturbygg.

Planprogram for 
kommunedelpla
n for idrett, 
fysisk aktivitet 
og kulturbygg 
2013-2016
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Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

2

1. Planprogram

Planprogrammet skal være med på å styrke medvirkning og få i gang god planprosess. Målet 
med planprogrammet er å sette rammer og premisser for arbeidet med planen.

Planprogrammet settes ut til offentlig gjennomsyn når arbeidet med kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg starter.

En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er en tematisk plan uten juridisk bindende 
virkning når det gjelder disponering av arealer. De arealvurderinger som er gjort i planen må 
derfor tas inn i kommunedelplan for areal for å få rettsvirkning.   

2. Bakgrunn for kommunedelplanen 

Bakgrunn for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er statelig føring for anlegg det 
søkes om spillemidler til må disse være innarbeid i en kommunal plan. 
Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av 
idrettsanlegg i kommunen. Brukere av planen er i tillegg for politikere, ansatte i 
administrasjonen, idrettsorganisasjoner og engasjerte innbyggere. Planen må organiseres og 
presenteres slik at det blir lagt til rette for god løpende resultatvurdering, revidering og 
rullering.

Det nye er kulturbygg. Tilskuddsordninger til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunen, som 
mest sannsynlig vil bruke samme søkerportal som spillemiddelordningen. Og av den grunn vil 
det være mer praktisk at disse anleggene også er i samme plan som anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet.  

3. Planprosessen 

3.1 Fremdriftsplan

Hva skal gjøres? Hvem gjør det? Frister / avtalte 
møter

Kommentar 

Forberede sak om planmelding 
til formannskapsmøtet 

Tana kommune 2.februar 2012 Formannskapet gjør 
vedtak om oppstart av 
planen

Kunngjøring av oppstart med 
kommunedelplanen 

Tana kommune (parallelt med evt i 
etterkant av 
formannskapsmøtet)

Gjøres gjennom:
 Annonser i avis
 Kommunens 

hjemmeside
 E-post til lag og 

foreninger i Tana
Oppstartmøte planprosess Tana kommune 15.februar 2012 Alle lag og foreninger, 
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kl 18.30 
på rådhuset

organisasjoner inviteres

Kartlegging av anlegg og fysisk 
aktivitet – utarbeidet skjemaer

Tana kommune 10.februar 2012 Skjemaene:
 Kommunens 

hjemmeside
 E-post til lag og 

foreninger i Tana
 Posten

Frist for innspill på anlegg, 
bygg og aktivitet som skal i 
planen

Lag og foreninger, 
organisasjoner, 
enkelt personer

27. april 2010 Innspillene innarbeides i 
planen

Arbeid med planutkast Tana kommune og 
Tana idrettsråd

9.mai. kl 18.30 
på rådhuset

Høringsutkast sendes til lag og 
foreninger, organisasjoner, 
enkelt personer

Tana kommune Uke 23 Krav: minst 6 uker 
høringsfrist fra 
utsending

Innsending av innspill Lag og foreninger, 
organisasjoner, 
enkelt personer

Uke 32

Samle innspill i planutkast. 
Sende til idrettsrådet, 
ungdomsråd

Tana kommune Uke 35

Innsending av spillemiddel 
søknader – prioriteringen skal 
inn i kommunedelplanen

Lag og foreninger Uke 35

Gjøre ferdig planen ut fra 
innspillene

Tana kommune og 
Tana idrettsråd

5.september 2012 
kl 18.30
på rådhuset

Prioritering av søknader om 
spillemidler

Tana kommune og 
Tana idrettsråd

26.september 2012 
kl 18.30 
på rådhuset

Plan inkludert prioriteringer 
klargjøres og sendes til 
kommunestyret

Tana kommune Uke 39

Sluttbehandling i 
kommunestyret 

8.november 2012

4. Medvirkning 

Medvirkning i plan- og beslutningsprosesser er et grunnleggende demokratisk prinsipp. To 
hovedhensyn ligger til grunn for medvirkning:
1. Deltakelse og demokrati.
2. Bedre resultat av planleggingen.

I tillegg kan medvirkning bidra til å sikre gjennomføring ved at motstridende interesser 
synliggjøres tidlig i prosessen. 
Høy grad av involvering er en forutsetning for en vellykket planprosess. En god plan er 
avhengig av at aktuelle målgrupper blir trukket så mye som mulig med i planprosessen. 
Samtidig bør de som har ansvar for planprosessen styre medvirkningen slik at den 
gjennomføres med god struktur.
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Krav om medvirkning er hjemlet i plan- og bygningsloven§ 5-1
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er 
oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
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. 

Kommunen ønsker at medvirkning til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg blir ivaretatt gjennom åpen folkemøter, åpen kartlegging gjennom kommunens 
hjemmeside og åpne høringsrunde.

Planprogrammet og utkastet til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg sendes til 
følgende lag og foreninger; idrettslag, bygdelag og faglag i Tana. Av de kommunale (interne) organer 
som er viktige høringsinstanser er Tana ungdomsråd og rådet for funksjonshemmede. 

Andre etater / instanser som bør få høringsutkast tilsendt er: 
 Reindriftsadministrasjonen
 Sametinget
 FeFo
 Fylkesmannen - miljøvernavdelingen 
 Fylkesmannen - landbruksavdelingen
 Finnmark Fylkeskommune – arealplanlegger
 Finnmark Fylkeskommune – idrettskonsulenten
 Finnmark Fylkeskommune - kulturvernavdelingen
 Finnmark Idrettskrets
 Finnmark jeger- og fisk
 Laksebreveierforeningen
 Flerbrukssenteret – for å søke å få innspill vedr funksjonshemmede
 DNT
 Naturvernorganisasjoner
 NVE
 Kommunen ved ulike fagavdelinger/enheter

5. Utredning – planens innhold

Kultur- og kirkedepartementet har følgende minstekrav til planens innhold:
 Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
 Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv
 Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt.
 Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet.
 Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen.
 Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 
 Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg. 
 Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg.
 Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og 

arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart.
 Kulturbygg som egen kapittel i planen
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Bakgrunn for planen
Henvisning til formelle krav til kommunal planlegging, kommunens mål og krav om 
planlegging for tildeling av spillmidler til idretts- og friluftsanlegg. 

Metode:
Beskrivelse

Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens tekstdel)
Relevant informasjon fra kommuneplanens tekstdel tas inn i planen som 
grunnlagsdokumentasjon.
Demografiske data og utviklingstrekk innenfor helse- og oppvekstsektoren er spesielt viktig.

Metode:
Bruken av offentlig databaser
Innhenting av data fra lokale lag- og foreninger
Beskrivelse

Kommunens idretts- og friluftspolitikk
Politikkutformingen på feltet nedfelt i verdiorienterte hovedmål, delmål og strategier.

Metode:
Brukerundersøkelse 
Beskrivelse

Resultatvurdering av forrige plan
Ved revisjon av plan for idrett og fysisk aktivitet er det nødvendig å foreta en 
resultatvurdering av den fireårsperioden som er tilbakelagt. Dette for å oppsummere 
utviklingen i perioden, redegjøre for hva som er gjennomført, og for å drøfte hvordan planen 
har fungert som politisk og administrativt styringsverktøy. 

Metode:
Utarbeide kartleggingsskjema som danner grunnlag for sammenligning og evaluering av 
måloppnåelse.
Beskrivelse

Forhold til andre planer
For å vise samordningen mellom planens målsettinger og vedtak må det dokumenteres at 
planen er blitt vurdert i sammenheng med andre kommunale planer. Det er særlig viktig å vise 
at arealbehovene for idrett og friluftsliv er tatt med som innspill til kommuneplanens arealdel 
og at de vedtatte tiltak følges opp i økonomiplanen.

Metode:
Beskrivelse
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Kulturbygg
Politikkutformingen på feltet nedfelt i verdiorienterte hovedmål, delmål og strategier.

Metode:
Beskrivelse
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/230-1

Saksbehandler: Øysten Dervola

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 14/2012 02.02.2012
Kommunestyret 7/2012 23.02.2012

Startlån-Retningslinjer for tildeling i Tana kommune

Vedlegg
1 Retningslinjer startlån
2 Gamle retningslinjer

Saksprotokoll saksnr.14/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling

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

Vedlagte Retningslinjer for startlån vedtas.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak. Innstilling til kommunestyret
Vedlagte Retningslinjer for startlån vedtas.

Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte Retningslinjer for startlån vedtas.

Side 74



Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i 1996 under sak 4/96 retningslinjer for tildeling av etableringslån.
På grunn av endringer i Husbankens forskrifter og regelverk må retningslinjene justeres.
De foreslåtte endringene på videre tildeling av Startlån er en oppdatering av allerede 
eksisterende bestemmelser, slik at de er tilpasset det nye regelverket som kommunen skal 
forholde seg til.
De nye retningslinjene innebærer at søknader kan behandles raskere, og på en måte som sikrer 
forsvarlig saksbehandling.

I 2010 fikk 6 husstander tildelt Startlån og i 2011 ble det tildelt lån til totalt 14 husstander. Dette 
viser at ordningen er godt kjent for befolkningen i kommunen.

For år 2012 er det ikke behov for nye opptak av Startlån gjennom Husbanken. 
Kommunen kan videre tildele ekstraordinært innfride lån som pr. 31.12.11  var på kr. 2.1 mill

Vurdering

Rådmannen anbefaler FSK å vedta de nye retningslinjene.
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STARTLÅN – RETNINGSLINJER FOR TILDELING I TANA KOMMUNE

Innenfor gjeldende retningslinjer ytes startlån, opptatt av Tana kommune for videreutlån. 
Prinsipielle problemer ved håndheving av retningslinjene eller endring av retningslinjene 
fremmes for formannskapet. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato.

1. BEHANDLINGSUTVALG
Rådmannen tildeler startlån i henhold til disse retningslinjene. 
Delegasjon: Dagens delegasjon til rådmannen utvides til å omfatte endringer i hht. vedtatte 
retningslinjer for tildeling av startlån.

2. FORMÅL
Startlånet skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få muligheter til å 
etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

3. HVEM KAN FÅ LÅN
Startlånet er en behovsprøvd ordning og kan omfatte søkere innenfor gruppene 
førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og 
personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og/eller husstander med spesielle 
behov.

Det ytes ikke lån til hustander med inntekter over 7G, tilsvarende kr. 554.512,-

Uavhengig av vedtak i privat låneinstitusjon kan kommunen enten innvilge eller avslå
søknader.

Søknaden kan også avslås hvis det kan stilles spørsmål om søker vil klare framtidige 
betalingsforpliktelser eller hvis pantesikkerheten er tvilsom.

Husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag bør normalt også være 
låntakere. Søknaden underskrives av søker og ektefelle/samboer og begge to er solidarisk 
ansvarlig for lånet.

Det gis normalt ikke nytt lån til søkere som er under tvangsforfølging grunnet mislighold eller 
tidligere har misligholdt kommunalt boliglån. I vurderingen kan det også tas hensyn til 
mislighold i forhold til andre kreditorer.

Kommunen kan innhente kredittopplysninger fra selskaper og offentlige organer.

Startlån omfatter følgende grupper med boligetableringsproblemer:
3.1 Førstegangsetablerere
Startlånet gis som en toppfinansiering under forutsetning av at en privat låneinstitusjon eller 
Husbanken gir grunnfinansiering.

3.2 Barnefamilier/enslige forsørgere/flyktninger og personer med
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
Startlånet kan gis som topp- eller i spesielle tilfeller fullfinansiering etter at grunnfinansiering 
i bank har vært prøvd. Startlånets utmåling justeres i forhold til bankens tilbud.
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3.3 Funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte og/eller husstander med
spesielle behov.
Startlånet kan gis til fullfinansiering eller i samfinansiering med boligtilskudd. Opplysninger 
angående funksjonshemming kreves dokumentert.

4. HVA DET KAN GIS LÅN TIL
Det er en forutsetning at boligen ikke er vesentlig større enn et nøkternt behov for den 
aktuelle husstanden og at den er rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på søkertidspunktet.

Boligen skal være helårsbolig og skal bebos av søker eller person som søker har 
ansvaret/omsorgen for. Kommunen krever normalt at det er låntaker som er hjemmelshaver til 
eiendommen.

4.1 Oppføring av ny bolig
Startlån kan brukes til toppfinansiering sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller 
andre finansinstitusjoner.

4.2 Utbedring av bolig
Startlån kan brukes til utbedring i forhold til husstandens areal- eller tilpasningsbehov

4.3 Kjøp av bolig
Startlån kan gis til kjøp av selveid helårsbolig, enten som topp- eller fullfinansiering.

4.4 Refinansiering
Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en 
mulighet til å bli boende i boligen og er en forutsetning for å få til en tilfredsstillende løsning 
på søkers boligsituasjon og økonomiske situasjon over tid. Sikkerhet for lånet skal ligge 
innenfor boligens markedsverdi.

Følgende krav kan stilles til kreditorene:
- rimeligere vilkår på restgjelden
- prioritetsvikelse
- avskriving av restlån
- risikoen for lånet skal fortsatt ligge hos kreditor m.m.

4.5 Overføring av lån til annen bolig
Overføring av Startlån til annen bolig kan skje etter skriftlig søknad dersom søknaden faller 
innunder gjeldende retningslinjer

4.6 Forhåndsgodkjenning
Kommunen kan gi tilsagn på startlån med forutsetning av at søker finner en egnet bolig når 
det gjelder husstandens behov og betalingsevne. Tilsagnet er gyldig i 6 mnd etter vedtaksdato. 
I spesielle saker kan tidsfristen søkes utsatt.

5 LÅNET
5.1 Låneutmåling
Lånets størrelse vil avhenge av den enkeltes økonomi og annen långivers utmåling. Lånet kan 
i spesielle saker utgjøre inntil 100% av finansieringsbehovet -dog ikke utover behovet.
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5.2 Sikkerhet
Tana  kommune skal som hovedregel ha sikkerhet innenfor 100% av boligens markedpris ved 
kjøp eller utbedring eller utfra nybyggingskostnader. Lånene sikres med pant i eiendom eller 
boligens adkomstdokument.

5.3 Rente- og avdragsvilkår
For videreutlån fra Tana kommune gjelder samme vilkår som for Husbankens utlån til enhver 
tid. Ved innvilget lån kan låntaker velge mellom fast eller flytende rente. Rentesatsen som 
benyttes vil følge Husbankens rente til enhver tid, påplusset 0,25% til dekning av 
administrasjonskostnader. Dersom det ikke er inngått avtale om fastrente eller avdragsfri 
periode gjelder i hovedsak følgende vilkår ved utbetaling av lån:
Rentetype: Flytende
Lånetype: Annuitetslån
Løpetid: inntil 30 års løpetid
Terminer: Månedlige terminer
Lånets løpetid justeres utfra søkers betalingsevne og lånets størrelse, dog ikke utover 
maksimalgrensene.

5.4 Gebyrer
Tana kommune har overført forvaltningen av startlån  til eksternt firma som pt. er Lindorff 
AS, Trondheim. Firmaet vil kreve innbetalt gebyrer som følger firmaets satser til enhver tid. 
Korrigering av prisene vil kunne skje og låntaker vil få melding om dette. For tiden er satsene 
følgende:
Termingebyr kr 50,- pr. måned,  etableringsgebyr kr 1.250,-.

6 GENERELT
6.1 Saksgang
Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon sendes Tana kommune, eventuelt oversendes 
fra privat låneinstitusjon. Alle månedlige inntekter og utgifter i søknaden skal dokumenteres, 
samt ligningsutskrift for de 2 siste år.

Ved samfinansiering med private låneinstitusjoner ytes det to lån til lånsøker: 
et fra bank(grunnfinansiering) og et fra kommunen(toppfinansiering).

Utbetaling skjer etter at betingelsene i tilsagnet er oppfylt og lånet er sikret med pant i 
eiendom/adkomstdokumenter og har rett prioritet.

6.2 Klageadgang
Vedtak fattet av administrasjonen kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra lånsøker har 
mottatt vedtaket. Klagen skal være skriftlig og inneholde begrunnelse for klagen samt 
hvilken endring som ønskes. Dersom klagen ikke gis medhold, oversendes den til 
klagenemnda i Tana kommune for endelig behandling.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2180-13

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 15/2012 02.02.2012
Kommunestyret 8/2012 23.02.2012

Valgbarhet til kontrollutvalget / suppleringsvalg - Tor Asle Varsi

Vedlegg
1 Brev til KOS vedr valgbarhet KU
2 Rundskriv H-4/11 (utdrag)
3 Sammensetning kut, kst, fsk, hovedutvalg_131011

Saksprotokoll saksnr.15/2012 i Formannskapet - 02.02.2012 

Behandling
AP v/Frank M. Ingilæ fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ og FrP 
v/Rebeke Tapio:

Formannskapet anbefaler at kommunestyret velger et nytt kontrollutvalg.

Valgnemnda bør forespørre nåværende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget om de 
er disponibel for kontrollutvalget.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Formannskapet anbefaler at kommunestyret velger et nytt kontrollutvalg.

Valgnemnda bør forespørre nåværende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget om de 
er disponibel for kontrollutvalget
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Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Saksopplysninger
Saken gjelder spørsmål om kommunestyrets medlem i kontrollutvalget (KUT), Tor Asle Varsi, 
er valgbar til utvalget. Kontrollutvalgan IS har i brev av 21.12.11 konkludert med at Tor Asle 
Varsi ikke valgbar, samt at de i samme brev i tillegg tar opp saken om fritak til medlem og leder 
i utvalget Tove J. Utsi. Sekretariatet i Kontrollutvalgan IS ber om at kommunestyret foretar 
nyvalg av KUT i sitt førstkommende møte. 

Tor Asle Varsi tok i KUT-møte 30.11.11 opp spørsmål om han er valgbar til utvalget da han en 
arbeidskontrakt med hjelpetjenesten i kommunen om lag et halvt år (kan forlenges), samt at han 
har tilbud om vikartimer i skolesektoren. Valg av KUT ble foretatt i konstituerende møte 
13.10.11. På dette tidspunktet hadde Tor Asle Varsi ikke noe ansettelsesforhold til kommunen.

Sekretariatet viser videre til kontakt med jurist hos Fylkesmannen for avklaringen angående 
valgbarhet. Det vises her til vedlegg i saken for Fylkesmannens jurist sin uttalelse i saken. 

Koml.§ 77 nr. 2 er klar på at ansatte i kommunen ikke er valgbar til kontrollutvalget. Det vil 
derfor her være nødvendig å supplere kommunestyrets medlem i kontrollutvalget etter Tor Asle 
Varsi. Med henvisning til koml. § 77 nr. 3 og forskriften til denne i § 3, så er det i denne saken 
ikke nødvendig å foreta nyvalg, slik sekretariatet i Kontrollutvalgan IS sier. Ved 
suppleringsvalg, f.eks ved fritak eller at noen ikke lengre er valgbar, så vil koml. § 16 nr. 3 og 4 
kommer til anvendelser.

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre (…), kommunestyrekomité 
(…) trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres 
fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører 
til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det 
så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

Her vises det til at ”Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte”. 
Det er imidlertid ingen fra samme gruppe som Varsi tilhører som i dag er valgbar til KUT. Det 
vil derfor by på noen utfordringer ved å supplere etter Varsi. Utfordringen til kommunestyret 
blir da å se på sammensetningen i FSK og hovedutvalgene, og deretter fritak en person fra sitt 
verv slik en denne kan velges som medlem i KUT. Her må en ta hensyn kjønnsbalansen i KUT, 
det vil si at det må suppleres med et mannlig medlem. Jf. delegasjonsreglement pkt 3.10 så er 
det ved suppleringsvalg formannskapet som innstiller til kommunestyret.

Blant de faste medlemmene i kommunestyret har disse et ansettelsesforhold i kommunen:

Følgende av de faste medlemmene i kommunestyret har et ansettelsesforhold i kommunen:
Randi Lille (AP) Laura Kjølås (SV)
Liz Utsi (AP) Tone O. Kollstrøm (H)
Jon Arild Aslaksen (AP) Brynly Idar Ballari (H)
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Arne Røberg (AP) Hartvik Hansen (Fe/Ol)
Per Ivar Henriksen (AP) Solbjørg Ravna (SfP/NSR)
Tor Asle Varsi (AP) 

Hvem som er utlukket fra valg til kontrollutvalget framgår av kommuneloven § 14 og 77 nr.2. 

Koml. § 14. Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg.
b) Utelukket fra valg er (…) den som i vedkommende kommune (…) er 

administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret (…), er 
leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen (…), 
eller foretar revisjon for kommunen (…). Leder av enkeltstående virksomheter er 
likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner (…) med parlamentarisk styreform er 
ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke 
valgbare. 

Koml. § 77. Kontrollutvalget

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

Koml § 77 nr. 3 og forskriften til denne har imidlertid bestemmelser om at kommunestyret når 
som helst kan foreta nyvalg av medlemmene i kontrollutvalget:

Koml. § 77. Kontrollutvalget
3. Kommunestyret (…) kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. 

Forskrift § 3. Utskifting av medlemmer
(….) Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige 
medlemmer i utvalget. 

Kommunestyret kan altså selv velge å foreta nyvalg av KUT, og dersom dette blir aktuelt må en 
se på hvem av kommunestyrets faste medlemmer som er valgbar. I dagens situasjon er slik at 
ingen av kommunestyrets faste medlemmer, utenom Høyres Kåre Breivik, som er valgbar til 
kontrollutvalget, enten ved at de er ordf./varaorf, medl/vara i FSK eller i kommunal nemnd med 
beslutningsmyndighet eller at de er ansatt i kommunen. 

Det vises videre til vedlegg i saken der det kommer fram ytterligere opplysninger regler om 
valgbarhet til KUT. I tillegg vedlegges sammensetninger av kut, kst, fsk og hovedutvalgene. 

Vurdering
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Kontrollutvalget

Representanter: Personlig vararepresentanter:
1. Tove Julianne Utsi, leder
2. Anja Aslaksen, nestleder
3. Tor Asle Varsi

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

Vedtatt i kommunestyret 13.10.2011.

Kommunestyret 

Arbeiderpartiet 

Medlemmer Varamedlemmer
1 Frank Martin Ingilæ (ordfører) 1 Tom Ivar Utsi
2 Randi Lille 2 Marit Kristine Knotten
3 Ulf Ballo 3 Torill Klogh
4 Sandra Lille 4 Maret Inga Henriksen
5 Liz Utsi 5 John Øystein Jelti 
6 Jon Arild Aslaksen 6 Oddmund Aslaksen
7 Arne Røberg 7 Stig Torheim
8 Per Ivar Henriksen 8 Cecilie Knibestøl 
9 Tor Asle Varsi 9 Johanne Daniloff

10 Jorund Jensen Bordi
11 Matti Sipinen
12 Bjørn Wiggo Mentzoni 

Sosialistisk Venstreparti

Medlemmer Varamedlemmer
1 Laura Kjølås 1 Per Magne Lille

2 Astrid Johanna Kjølås
3 Lisbeth Isaksen
4 Marit Bruland Varsi
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Senterpartiet

Medlemmer Varamedlemmer
1 Fred Johnsen 1 Viktoria Nilsen
2 Einar Johansen 2 Olaf  Trosten
3 Nancy Porsanger Anti 3 Merete Sabbasen Helander

4 Aleksander Lyngberg
5 Jan Larsen 
6 Laila K. Hagalid Berntsen

Fremskrittspartiet

Medlemmer Varamedlemmer
1 Rebeke Tapio 1 Arnt Pettersen

2 Birger Dervo
3 Eli Sabbasen
4 Ingar Eikeland

Felleslista-Oktasašlista

Medlemmer Varamedlemmer
1 Hartvik Hansen (varaordfører) 1 Gry Hege Lille
2 Ansgar Aslaksen 2 Cathrine Erke

3 Per Gunnar Guttorm
4 Marit Anna Hildonen
5 Ronald David Helander

Høyre

Medlemmer Varamedlemmer
1 Tone Orvik Kollstrøm 1 Veronika Blien
2 Kåre Breivik 2 Helge Samuelsen
3 Ellen Kristina Saba 3 Bjørn Vidar Dalan
4 Jan Steinar Jessen 4 Marit Johansen
5 Brynly Ballari 5 Morten Blien

6 Bjørn Breivik
7 Tanja Pettersen
8 Aleksander Kolstrøm 
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Venstre

Medlemmer Varamedlemmer
1 Karen Inga Vars 1 Terje Johan Ellila

2 Aina Jessen
3 Sverre Pedersen
4 Sigmund Nerby

Sámeálbmot Bellodat-Samefolkets parti/NSR Tana

Medlemmer Varamedlemmer
1 Solbjørg Ravna 1 Trond Are Anti

2 Ingrid Nordal
3 Ánde Trosten
4 Ellinor Guttorm Utsi 

Vedtatt i kommunestyret 13.10.2011.

Formannskapet

Fellesliste: AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Frank M. Ingilæ, ordfører – AP 1 Ulf Ballo – AP 
2 Hartvik Hansen, varaordfører – Fe/Ol 2 Solbjørg Ravna – SfP/NSR
3 Randi Lille – AP 3 Laura Kjølås – SV 
4 Sandra Lille – AP 4 Liz Utsi – AP 

5 Ansgar Aslaksen – Fe/Ol
6 Per Ivar Henriksen – AP 

Senterpartiet 
Medlem Varamedlemmer 
1 Fred Johnsen 1 Einar Johansen

2 Nancy Porsanger Anti 

Fellesliste: H, V og FrP 
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Tone Orvik Kollstrøm – H 1 Karen Inga Vars – V 
2 Rebeke Tapio – FrP 2 Brynly Ballari – H 

3 Ellen Kristina Saba – H
4 Jan Steinar Jessen – H 

Vedtatt i kommunestyret 13.10.2011.

Side 107



           

Helse- og omsorgsutvalget 

Fellesliste: AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Laura Kjølås, leder – SV 1 Gry Hege Lille – Fe/Ol
2 Per Ivar Henriksen, nestleder – AP 2 Stig Torheim – AP 
3 Trond Are Anti – SfP/NSR 3 Marit Bruland Varsi – SV
4 Cecilie Knibestøl – AP 4 Arne Røberg – AP  

5 Maret Inga Henriksen – AP 
6 Ole Muosát – SfP/NSR

Senterpartiet 
Medlem Varamedlemmer 
1 Viktoria Nilsen 1 Merete Sabbasen Helander

2 Olaf Trosten 
3 Laila Hagalid Berntsen 

Fellesliste: H, V og FrP 
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Brynly Ballari – H 1 Eli Sabbasen – FrP
2 Monica Balto – V 2 Marit Johansen – H 

3 Arnt Pettersen – FrP 
4 Bjørn Breivik – H 

Vedtatt i kommunestyret 13.10.2011.

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 

Fellesliste: AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Ulf Ballo, leder – AP 1 Per Magne Lille – SV
2 Ansgar Aslaksen, nestleder – Fe/Ol 2 Per Gunnar Guttorm – Fe/Ol
3 May Britt Tobiassen – SfP/NSR 3 Johanne Daniloff – AP 
4 Torill Klogh – AP 4 Jon Arild Aslaksen – AP

5 Marit Anna Hildonen – Fe/Ol
6 Siri Broch Johansen – SfP/NSR 

Senterpartiet 
Medlem Varamedlemmer 
1 Nancy Porsanger Anti 1 Jan Larsen 

2 Laila Hagalid Berntsen 
3 Fred Johnsen 

Fellesliste: H, V og FrP 
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Helge Samuelsen – H 1 Jan Steinar Jessen – H 
2 Karen Inga Vars – V 2 Anja Ballovara Varsi – V   
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3 Ingar Eikeland – FrP 
4 Ellen Kristina Saba – H 

Vedtatt i kommunestyret 13.10.2011.

Oppvekst- og kulturutvalget 

Fellesliste: AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Solbjørg Ravna, leder – SfP/NSR 1 Matti Sipinen – AP 
2 Liz Utsi, nestleder – AP 2 Marit Kristine Knotten – AP 
3 Tom Ivar Utsi – AP 3 Markus Heiberg – SfP/NSR
4 Cathrine Erke – Fe/Ol 4 Torstein Emanuelsen –SV

5 John Øystein Jelti – AP 
6 Ruth Johansen – Fe/Ol

Senterpartiet 
Medlem Varamedlemmer 
1 Olaf Trosten 1 Nancy Porsanger Anti

2 Merete Sabbasen Helander
3 Einar Johansen 

Fellesliste: H, V og FrP 
Medlemmer Varamedlemmer 
1 Veronika Blien – H 1 Sigmund Nerby – V 
2 Bjørn Vidar Dalen – H 2 Rebeke Tapio – FrP  

3 Aleksander Kolstrøm – H 
4 Ellen Kristina Saba – H 

Vedtatt i kommunestyret 13.10.2011
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2180-12

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 9/2012 23.02.2012

Fritak som medlem og leder av Kontrollutvalget - Tove Julianne Utsi

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Saken har vært behandlet i formannskapet 10.11.11 og blitt utsatt to ganger i kommunestyret, 
17.11.11 og 15.12.12. 

Siste vedtak i kommunestyret 15.12.11:
Saken om fritak utsettes slik at man kan bringe på det rene om dette er en fritakssøknad 

eller en klage på valget av leder i kontrollutvalget.

Administrasjonen har sett på saken. For det første har administrasjonen beklaget ovenfor Tove J. 
Utsi at det er gjort en saksbehandlingsfeil i melding om vedtak da det framkom at vedtaket 
kunne påklages. For det andre er det videre redegjort for regelverk omkring valg av 
kontrollutvalg, om plikten til å motta valg, samt om muligheten for å bes seg fritatt fra utvalget 
(det vises til siste del i oversikten over saken).

Koml. § 14 inneholder bestemmelser om plikt til å ta imot valg til de mest sentrale nemndene,
herunder kontrollutvalget:

Valgbar og plikt til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre 
(…), og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i 
vedkommende kommune (…).

Når det gjelder spørsmål om ugyldig valg og klage, kan valg bringes inn for fylkesmannen etter 
reglene i koml. § 59 Lovlighetskontroll. Det vil si at dersom det er på det rene at valget er 
ugyldig, må kommunestyret på egenhånd kunne erklære valget som ugyldig og holde nytt valg. 
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Men kommunestyret kan ikke fritt gjøre om et gyldig valg, for eksempel dersom noen er 
misfornøyd med resultatet.

Det er derfor her ikke mulig å klage på at en er valgt inn i et utvalg/nemnd med henvisning til 
koml. § 14. Det er imidlertid mulig å be seg fritatt fra utvalget med henvisning til koml. § 15-2.
Administrasjonen fremmet saken til formannskapet 10.11.11 som en fritakssøknad og viste til
koml. § 15-2:

”Kommunestyret (…) kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet”.

En enstemmig innstilling fra formannskapet til kommunestyret var å innvilge fritak for Tove J. 
Utsi:  

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Tove Julianne Utsi innvilges fritak som medlem og leder i kontrollutvalget.
Avgjørelsen begrunnes i brev fra Tove Julianne Utsi, datert 14.10.2011.
Det velges ny leder på kommunestyrets møte 17.11.2011.

Det er på det rene at saken ikke kan behandles som en klage, men at den må behandles som en 
fritakssøknad, jf. koml. § 15-2, slik den også ble fremmet til formannskapet 10.11.11. 

Kommunene har mottatt brev fra Kontrollutvalgan IS datert 21.12.2011. I siste avsnitt skriver 
sekretariatet, sitat: 

”Da leder Tove Utsi har bedt om å bli fritatt og gitt melding om at hun ikke kommer til å 
møte, dersom fritak ikke gis, ber sekretariatet om at kommunestyret foretar nyvalg av 
kommunestyret på sitt førstkommende møte”. 

Dersom kommunestyret velger å fritak Tove J. Utsi, så vil det være nødvendig å supplere 
kontrollutvalget med medlem/leder, jf koml. § 16 nr. 3 og 4. Ved supplering gjelder reglene om 
kjønnsmessig balanse, men i dette tilfelle vil det ikke ha noe å si om nytt medlem/leder en mann 
eller kvinne. For valg til kontrollutvalget vises det til de generelle utelukkelsesregler i koml.§ 
14-1b, og til særlige utelukkelsesregler spesielt for kontrollutvalget i koml.§ 77-2. 

Koml. 14-1
b) Utelukket fra valg er (…), og den som i vedkommende kommune (…) er 

administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret (…), 
er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen 
(…), eller foretar revisjon for kommunen (…). Leder av enkeltstående virksomheter 
er likevel ikke utelukket fra valg. 

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

Formannskapets møte 02.02.2012 – Valgbarhet til kontrollutvalget 
Formannskapet behandlet en annen sak som gjelder valgbarhet til kontrollutvalget i sitt møte 
02.02.12, og denne saken står også på sakslista til kommunestyrets møte 23.02.12 – Valgbarhet 
til kontrollutvalget/suppleringsvalg – Tor Asle Varsi”. 
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Innstillingen fra formannskapet til kommunestyret i saken:
Formannskapet anbefaler at kommunestyret velger nytt kontrollutvalg. Valgnemnda bør 
forespørre nåværende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget om de er 
disponibel for kontrollutvalget” 

Dersom kommunestyret velger å foreta nyvalg av kontrollutvalget vil det således ikke være 
nødvendig å ta stilling til fritakssøknaden fra Utsi. 

Oversikt over sakens gang:

13.10.11
Saksframlegg til konstituerende møte i KST
PS 82/11 Valg av kontrollutvalg 2011-2015

Valgnemndas innstilling, enstemmig vedtatt:  

Valg av kontrollutvalg 2011-2015:
Fast Personlig vara
1. Tove Julianne Utsi (leder) Oddvar Pedersen
2. Anja Aslaksen (nestleder) Ole Jakob Tapio
3. Tor Asle Varsi Ingrid Smuk Rolstad

14.10.11
Administrasjonen sender ut melding om vedtak til valgte medl/vara i kontrollutvalget

Valg av kontrollutvalget i Tana for perioden 2011-2015
Tana kommunestyre har i møte 13.10.2011 i PS 82/2011 fattet slikt enstemmig vedtak i valg av
kontrollutvalg i Tana for perioden 2011-2015:

Fast Personlig vara
1. Tove Julianne Utsi (leder) Oddvar Pedersen
2. Anja Aslaksen (nestleder) Ole Jakob Tapio
3. Tor Asle Varsi  Ingrid Smuk Rolstad

Vedtaket kan påklages til Tana kommunestyre. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den 
som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil 
anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også 
oppgi når denne melding kommer frem.

20.10.11 
Innkommet e-post fra Tove Julianne Utsi 

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

Dermed anser jeg at valget på meg i Kontrollutvalget i Tana Kommune er trukket tilbake.

Med vennlig hilsen
Tove Julianne Utsi

10.11.11 
Administrasjonen fremmer sak til FSK/KST
PS 113/2011 Fritak som leder i kontrollutvalget – Tove Julianne Utsi 

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

Valg av kontrollutvalget ble foretatt i konstituerende møte 13.10.2011 med slik sammensetning:
Representanter: Personlig vararepresentanter:
1. Tove Julianne Utsi, leder 1. Oddvar Pedersen
2. Anja Aslaksen, nestleder 2. Ole Jakob Tapio
3. Tor Asle Varsi 3. Ingrid Smuk Rolstad

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

Dersom Utsi fritas er det nødvendig å supplere med nytt medlem og leder, jf kommuneloven §§
16-3 og 16-4.

-------

Formannskapets behandling og vedtak (innstilling til kommunestyret)

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag som formannskapets innstilling:
Tove Julianne Utsi innvilges fritak som medlem og leder i kontrollutvalget.
Avgjørelsen begrunnes i brev fra Tove Julianne Utsi, datert 14.10.2011.
Det velges ny leder på kommunestyrets møte 17.11.2011.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tove Julianne Utsi innvilges fritak som medlem og leder i kontrollutvalget.
Avgjørelsen begrunnes i brev fra Tove Julianne Utsi, datert 14.10.2011.
Det velges ny leder på kommunestyrets møte 17.11.2011.
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17.11.11 
Kommunestyrets behandling av saken

PS 102/2011 Fritak som leder i kontrollutvalget – Tove Julianne Utsi

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Følgende endringer må vurderes i gjeldende reglement for kontrollutvalget:
1) Valg og sammensetning av kontrollutvalget endres til departementets råd om å øke
utvalgets fra minst 3 medlemmer til minst 5 medlemmer.
2) Kontrollutvalgets leder får en fast godtgjørelse tilsvarende 2,5 % av ordførerens
godtgjørelse, godtgjørelse avrundes til nærmeste femhundrekroner (500,-).
Oppnevning av nytt utvalg gjøres når nytt reglement foreligger.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes.
Følgende endringer må vurderes i gjeldende reglement for kontrollutvalget:
1) Valg og sammensetning av kontrollutvalget endres til departementets råd om å øke
utvalgets fra minst 3 medlemmer til minst 5 medlemmer.
2) Kontrollutvalgets leder får en fast godtgjørelse tilsvarende 2,5 % av ordførerens
godtgjørelse, godtgjørelse avrundes til nærmeste femhundrekroner (500,-).
Oppnevning av nytt utvalg gjøres når nytt reglement foreligger.

21.11.11
Administrasjonen sender ut e-post til Tove Julianne Utsi og orienterer om status i saken. 

Til Tove Julianne Utsi
Det vises til din e-post av 20.10.2011.

Saken har vært behandlet i formannskapet 10.11.11 med følgende enstemmig innstilling til
kommunestyret:
Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tove Julianne Utsi innvilges fritak som medlem og leder i kontrollutvalget.
Avgjørelsen begrunnes i brev fra Tove Julianne Utsi, datert 14.10.2011.
Det velges ny leder på kommunestyrets møte 17.11.2011.

Kommunestyret har i møte 17.11.2011 valgt å utsette behandlingen av saken:
Vedtak
Saken utsettes.
Følgende endringer må vurderes i gjeldende reglement for kontrollutvalget:
1) Valg og sammensetning av kontrollutvalget endres til departementets råd om å øke
utvalgets fra minst 3 medlemmer til minst 5 medlemmer.
2) Kontrollutvalgets leder får en fast godtgjørelse tilsvarende 2,5 % av ordførerens
godtgjørelse, godtgjørelse avrundes til nærmeste femhundrekroner (500,-).
Oppnevning av nytt utvalg gjøres når nytt reglement foreligger.

Dette til orientering.
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15.12.11 

KST-møte. Under godkjenning av saksliste ble saken enstemmig tatt inn som tilleggssak i 
møtet.

PS 140/2011 Fritak som leder i kontrollutvalget – Tove Julianne Utsi

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Ulf Ballo, SV v/Laura Kjølås, SfP/NSR 
v/Solbjørg Ravna og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:
Tove Julianne Utsi innvilges ikke fritak som medlem og leder av kontrollutvalget.

H v/Helge Samuelsen fremmet følgende forslag:
Tove Julianne Utsi innvilges fritak som medlem og leder av kontrollutvalget.

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet utsettelsesforslag:
Saken om fritak utsettes slik at man kan bringe på det rene om dette er en fritakssøknad eller en
klage på valget av leder i kontrollutvalget.

Votering
Utsettelsesforslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken om fritak utsettes slik at man kan bringe på det rene om dette er en fritakssøknad eller en
klage på valget av leder i kontrollutvalget.

21.12.11 
Innkommet brev fra Kontrollutvalgan IS om valg av kontrollutvalget. 

I siste avsnitt skriver sekretariatet, sitat: ”Da leder Tove Utsi har bedt om å bli fritatt og gitt 
melding om at hun ikke kommer til å møte, dersom fritak ikke gis, ber sekretariatet om at 
kommunestyret foretar nyvalg av kommunestyret på sitt førstkommende møte”.

30.12.11
Administrasjonen sender ut e-post til Tove Julianne Utsi og orienterer om status i saken. 

Til Tove Julianne Utsi
Det vises til vårt brev av 21.11.2011 der det orienteres om status i saken.

Tana kommunestyre behandlet saken på nytt i sitt møte 15.12.2011 med slikt enstemmig vedtak:
Saken om fritak utsettes slik at man kan bringe på det rene om dette er en fritakssøknad 
eller en klage på valget av leder i kontrollutvalget.

Bakgrunnen for vedtaket i kommunestyret er om saken skal behandles som en fritakssøknad 
som medlem/leder i kontrollutvalget eller om det faktisk er mulig å klage på valg til 
kontrollutvalg.

Administrasjonen viser derfor først til melding om vedtak av 14.10.2011 om valg av 
kontrollutvalget i Tana. Her kommer det fram at vedtaket kan påklages. Dette medfører ikke 
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riktighet, og administrasjonen beklager derfor sterkt at det er gjort en saksbehandlingsfeil med at 
en slik tekst er kommet med i melding om vedtak. Kommuneloven § 14 inneholder 
bestemmelser om plikt til å ta imot valg til de mest sentrale nemndene, herunder kontrollutvalget 
- ”Valgbar og plikt til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre (…), 
og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommune 
(…).

Når det gjelder spørsmål om ugyldig valg og klage, kan valg bringes inn for fylkesmannen etter 
reglene i kommuneloven § 59 Lovlighetskontroll. Det vil si at dersom det er på det rene at 
valget er ugyldig, må kommunestyret på egenhånd kunne erklære valget som ugyldig og holde 
nytt valg. Men kommunestyret kan ikke fritt gjøre om et gyldig valg, for eksempel dersom noen 
er misfornøyd med resultatet.

Det er derfor ikke mulig å klage på at en er valgt inn i et utvalg/nemnd med henvisning til 
kommuneloven § 14. Det er imidlertid mulig å be seg fritatt fra utvalget med henvisning til 
kommunelovens 15-2. Administrasjonen fremmet saken til kommunestyret 17.11.2011 som en 
fritakssøknad og viste til Kommuneloven § 15-2: ”Kommunestyret (…) kan etter søknad frita, 
for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig 
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”.

Kommunene har mottatt brev fra Kontrollutvalgan IS datert 21.12.2011. I siste avsnitt skriver 
sekretariatet, sitat: ”Da leder Tove Utsi har bedt om å bli fritatt og gitt melding om at hun ikke 
kommer til å møte, dersom fritak ikke gis, ber sekretariatet om at kommunestyret foretar nyvalg 
av kommunestyret på sitt førstkommende møte”. Administrasjonen vil derfor fremme saken som 
en fritakssøknad til kommunestyrets møte som på møteplanen er satt opp 23. februar 2012. Det 
er mulig for deg å komme med ytterligere begrunnelser for fritaket dersom ønskelig.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2277-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 4/2012 13.02.2012
Kommunestyret 10/2012 23.02.2012

Valg av klagenemnd 2011-2015

Saksprotokoll saksnr. 4/2012 i Valgnemnda - 13.02.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Nancy Porsanger Anti, 
H v/Brynli Ballari, Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen, V v/Jan Oskar Dervo og AP v/Per Ivar Henriksen:

Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda for 
valgperioden 2011-2015:

  
Faste medlemmer Varamedlemmer
1. Ellen K. Saba, H (fra KST) 1. Nancy Porsanger Anti, SP (fra KST)
2. Arne Røberg, AP (fra KST) 2. Jon Arild Aslaksen, AP (fra KST)
3. Jan Oskar Dervo 3. Idun K. Pedersen 

Som leder velges: Ellen K. Saba
Som nestleder velges: Arne Røberg 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda for 
valgperioden 2011-2015:

  
Faste medlemmer Varamedlemmer
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1. Ellen K. Saba, H (fra KST) 1. Nancy Porsanger Anti, SP (fra KST)
2. Arne Røberg, AP (fra KST) 2. Jon Arild Aslaksen, AP (fra KST)
3. Jan Oskar Dervo 3. Idun K. Pedersen 

Som leder velges: Ellen K. Saba
Som nestleder velges: Arne Røberg 

Valgnemndas innstilling 
Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda for 
valgperioden 2011-2015:

  
Faste medlemmer Varamedlemmer
1. ……………………………………..(fra KST) 1. ……………………………………..(fra KST)
2. ……………………………………..(fra KST) 2. ……………………………………..(fra KST)
3. ……………………………………... 3. ……………………………………..

Som leder velges: ……………………………………………
Som nestleder velges:……………………………………………

Saksopplysninger
Klagenemnda skal opprettes etter kommunelovens § 10 og skal være kommunens særskilte 
klagenemnd i h.h.t. forvaltningslovens § 28, annet ledd. Klagenemnda skal sammensettes på en 
måte som gir den både faglig tyngde og politisk representativitet. 

Det vises til reglement for klagenemnda for Tana kommune: 

§ 1. VALG OG SAMMENSETNING 
Klagenemnda skal ha 3 medlemmer, hvorav 2 fra kommunestyret. Kommunestyret velger 
medlemmene og varamedlemmer til nemnda, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Nemnda skal sammensettes på en måte som gir den både faglig tyngde og politisk 
representativitet. Det skal også tas hensyn til de skjerpede inhabilitetsreglene i kommunelovens 
§ 40, nr. 3 bokstav c. 

§ 2. ARBEIDSOMRÅDE 
Klagenemnda er opprettet etter kommunelovens § 10. 

Klagenemnda skal være kommunens særskilte klagenemnd i h.h.t. forvaltningslovens § 28, annet 
ledd. 

Dette innebærer at nemnda skal behandle alle klagesaker i kommunen, med unntak av de saker 
der kommunestyret selv gjennom vedtak har fastlagt å være klageorgan, der kommunestyret selv 
har fattet det påklagede vedtak eller der kommunestyret gjennom reglement har gitt 
formannskapet myndighet som klageorgan. Unntatt er også klagesaker der klageinstansen etter 
særlov er lagt til andre.
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Det vises til kommuneloven § 14.1 om valgbarhet, utelukkelse fra valg og hvem som kan kreve 
seg fritatt for valg. 

Klagenemnda for perioden 2007-2011:
Faste medlemmer Varamedlemmer
1. Ellen K. Saba, leder 1. Inger Sværen Guttorm
2. Mette Hammer 2. Aina Jessen
3. Norvald Aslaksen 3. Idun K. Pedersen 

4. Arne Länsmann

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/334-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 5/2012 13.02.2012
Kommunestyret 11/2012 23.02.2012

Valg av medlem til Bibliotekbusstyret

Saksprotokoll saksnr. 5/2012 i Valgnemnda - 13.02.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Nancy Porsanger Anti, 
H v/Brynli Ballari, Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen, V v/Jan Oskar Dervo og AP v/Per Ivar Henriksen:

Kommunestyret velger følgende til styret i Bibliotekbussen for valgperioden 2011-2015:
Medlem: Gerd Åse Dervo
Varamedlem: Ole Einar Olsen 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommuenstyret 
Kommunestyret velger følgende til styret i Bibliotekbussen for valgperioden 2011-2015:
Medlem: Gerd Åse Dervo
Varamedlem: Ole Einar Olsen 

Valgnemndas innstilling
Kommunestyret velger følgende til styret i Bibliotekbussen for valgperioden 2011-2015:
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Medlem: ……………………………………………….
Varamedlem: ………………………………………………

Saksopplysninger
Bibliotekbussen er et interkommunalt samarbeid mellom Tana, Nesseby og Sør Varanger
kommune. 

Det skal velges et medlem og varamedlem fra Tana og Nesseby kommune (politisk valgt), samt 
at et medlem velges fra administrasjonen i Bibliotekbussen.

I forrige periode ble følgende valgt til bibliotekbusstyret:
Medlem:
Gerd Åse Dervo

Varamedlem:
Ole Einar Olsen

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/333-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 6/2012 13.02.2012
Kommunestyret 12/2012 23.02.2012

Utpekning av kommunens representant i oppnevningsutvalget for 
konfliktrådsmeglere

Saksprotokoll saksnr. 6/2012 i Valgnemnda - 13.02.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Nancy Porsanger Anti, 
H v/Brynli Ballari, Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen, V v/Jan Oskar Dervo og AP v/Per Ivar Henriksen:

Kommunestyret utpeker Terje Johan Ellia som kommunens representant i oppnevningsutvalget 
for konfliktrådsmeglere for inneværende valgperiode. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret utpeker Terje Johan Ellia som kommunens representant i oppnevningsutvalget 
for konfliktrådsmeglere for inneværende valgperiode. 
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Valgnemndas innstilling
Kommunestyret utpeker ………………………………………………………….. som 
kommunens representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for inneværende 
valgperiode. 

Saksopplysninger
I.h.h.t forskirft om megling i konfliktråd § 6 nr. 3 står det følgende:

…”Meglerne oppnevnes av et oppnevningsutvalg bestående av en representant utpekt av 
kommunestyret i den kommunene valget gjelder, en representant fra politiet samt 
konfliktrådslederen…” 

Kommunestyret skal utpeke en person som i samarbeid med politiet/påtalemyndigheten og 
konfliktrådsleder skal oppnevne meglere for den aktuelle kommune.

I forrige valgperiode var kommunens representant i oppnevningsutvalget Aina Jessen. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-9

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 13/2012 23.02.2012

Referatsaker/Orienteringer -KST

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det vil i møtet bli gitt en orientering om framdriften med etablering av nytt omsorgssenter. 

Det kan i tillegg bli gitt andre orienteringer. 

Vurdering
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