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ans e er F. Gravdahl (e.f.)
avdelingsdirektør

Vår ref Dato

12/170-4 SDA 27.03. 2012

Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag

Valgloven § 9-2 (1) lyder:
"Kongen fastsetter for hvert valg valgdagen til en mandag."

I statsråd 23. mars 2012 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013
fastsatt til mandag 9. september 2013.

Hvert enkelt kommunestyre kan — i medhold av valgloven § 9-2 (2) — bestemme at det i
vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2013.

Tom Refsuqi Aatlo
fagdirektør
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Uttalelse fra Tana kommunestyre om losplikt farled inn til Leirpollen i Tana 

I forbindelse med behandling av sak nr. 19/2012 Høring - Nasjonal transportplan (NTP) 2014-

2023 den 29.03.2012 ga kommunestyret i Tana følgende uttalelse: 

 

Farled inn til Leirpollen 

Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund som i dag kun har krav til farledsbevis for 

fartøy over 70 meter. Farleden inn til Leirpollen er krevende å navigere i med sterke strømmer 

fra tidevann og vannføring fra Tanaelva, variabel vind og trangt farvann med flere knappe 

svinger. Tana kommune anser denne farleden så krevende å føre større fartøy i at losplikten må 

gjeninnføres. 

 

Farleden går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er helt unikt i verdenssammenheng 

og er i stor grad et uberørt elvedelta. Dette er et av de viktigste våtmarksområder i verden og er 

store deler av året det viktigste matfatet for mange fuglearter i Europa. I tillegg befinner det seg i 

perioder flere hundre steinkobber på sandbankene i munningen. Det er visstnok det eneste stedet 

i Norge hvor steinkobber får unger på sandbanker. 

 

Et havari med utslipp av olje i dette området vil være katastrofalt for dyrelivet i Tanamunningen, 

i tillegg vet man lite om hvilke konsekvenser det eventuelt kan få for laksebestanden i 

Tanavassdraget. 

 

Derfor mener kommunen at en utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn fagetatenes 

forslag for å gjøre innseilingen til Leirpollen sikrere. I tillegg så må losplikten gjeninnføres for 

denne strekningen. 

 

 

(Brevet er godkjent elektronisk og er derfor uten signatur). 

 

Med hilsen 

 

 

Frank Martin Ingilæ 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Ordføreren 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46  40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 

E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

 

 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

«REF» 2012/1301 Frank Martin Ingilæ, tlf.: 46400201 16.05.2012 

 

Åpent brev til regjeringen i forbindelse med landbruksoppgjøret 

Ordfører i Tana kommune er svært bekymret for utviklingen innenfor landbruket i 

kommunen. 

 

Siden 1999 er antall gårdsbruk i Tana blitt halvert, antall sau er halvert, antall kyr er gått ned fra 

849 til 656 (-22%) og med omtrent samme utvikling innenfor storfe. Jordbruksarealet er omtrent 

på samme nivå, men også her ser man en negativ utvikling mot leide jordbruksarealer framfor 

eide arealer som følge av nedlagte bruk. 

 

I forbindelse med regjeringens nylige fremlagte stortingsmelding om landbruket så slås det 

ettertrykkelig fast at man skal øke matproduksjonen med 20% i løpet av 20 år. Dette for å holde 

tritt med befolkningsveksten og for å sikre matvareberedskapen i Norge. 

 

Tilbudet til bøndene i årets landbruksoppgjør vil etter min mening medføre det motsatte, nemlig 

en fortsatt nedbygging av antall bruk og redusert norsk matproduksjon. Dessuten erfarer vi i vår 

kommune at det er svært vanskelig for unge å starte eller oppgradere eksisterende gårdsbruk som 

følge av dårlig økonomi.  Det er trist å se ungdom som har sterkt ønske om å etablere seg, ikke 

har mulighet for å realisere sine drømmer.  

 

Grunnen til dette er selvfølgelig den totale økonomien for bonden. Man har rett og slett ikke 

mulighet til å realisere investeringer med inntektene som gårdsbruket vil gi. 

 

For Tana kommune spesielt er dette dramatisk, da vi er svært avhengig av å ha et livskraftig 

landbruk som utgjør en vesentlig del av sysselsettingen hos oss. Sviktende nyrekruttering til 

landbruket vil i tillegg om noen år kunne svekke grunnlaget for andre arbeidsplasser i 

kommunen. Eksempelvis; Tine Tana, Felleskjøp, transportnæringen, veterinær, verksted etc.  

 

Om utviklingen i landbruket fortsetter slik den har gjort de siste 20 årene, så vil kommunen om 

noen få år ikke ha landbruk av betydning og en fare for kollaps i servicenæringene og den lokale 

næringsmiddelindustrien.   

 

For å motvirke denne utviklingen må økonomien bedres betydelig for landbruksnæringen. 

 



 

 Side 2 av 2 

Ordfører i Tana vil be regjeringen sørge for et skikkelig løft i årets landbruksoppgjør slik 

at målsettingen i stortingsmeldingen om å øke matproduksjonen kan nås.  

 

 

(Brevet er godkjent elektronisk og er derfor uten signatur) 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Frank Martin Ingilæ 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendes:  

Landbruks - og matminister 

Stortingspolitikere fra Finnmark 

Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlagt følger korrigert møteprotokoll fra Kontrollutvalgets møte 22. mars 2012. 
Ber om at protokollen utsendt i går makuleres og at det nye utkastet offentliggjøres på kommunens 
hjemmeside.
 
Sissel Mietinen
Sekretariatsleder
Kontrollutvalgan IS
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Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune. 
 

MØTEPROTOKOLL  Referent: Sissel Mietinen 
 

   Dato: 22.mars 2012 Tid: Klokken 10.00 

  Sted: Tana rådhus, kommunestyresalen Møte: Lukket møte 

 

Disse møtte: 

Leder Kåre Breivik, medlem Anja Aslaksen 

Medlem Leif Sundelin hadde meldt forfall, varamedlem Oddvar Pedersen møtte 

Varamedlemmene var innkalt, men Hege Persen hadde meldt forfall. Ole Jakob Tapio hadde ikke 

meldt forfall og møtte ikke. 

Ordfører Frank Ingilæ var invitert og møtte.  

Rådmann Jørn Aslaksen var innkalt og møtte, sammen med ass. Rådmann Kjell Nilsen, 

avdelingsleder Jakob Lanto og Marina Ingilæ fra Nav Tana 

Ellers møtte 

Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan IS. 

Arnt Bjarne Aronsen og Geir Andreassen fra Finnmark kommunerevisjon IKS  

 

Følgende saker var til behandling: 

 Samtale med ordfører og rådmannen 

01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

02/12 Godkjenning av protokoll forrige møte 

03/12 Referater  

04/12 Orientering fra revisjonen om regnskapsrevisjonen 

05/12 Orientering fra revisjonen om arbeidet med overordnet analyse 

06/12 Kontrollutvalgets årsmelding 2011 

07/12 Kontrollutvalgets årsplan for 2012 

08/12 Rapport om gjennomført eierskapskontroll – Indre Finnmark utviklingsselskap AS 

09/12 Skatteoppkrevers årsrapport 2011 

10/12 Eventuelt 

 

Samtale med ordfører: 

Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. Han deltok i KU - møte under orienteringer fra 

rådmannens stab, og orientering fra revisjon om arbeidet med  regnskapsrevisjonen for årsregnskapet 

2011, og om arbeidet med overordnet analyse / plan for forvaltningsrevisjon 

 

Samtale med rådmannen: 

Rådmannen var innkalt for å gi orientering om nye kontrolltiltak, og gi orientering om aktuelle 

referatsaker i dagens møte: Ass. rådmann Kjell Nilsen presenterte nytt kvalitetssikringssystem 

“kvalitetslosen”. Innføringen av dette er i gang, som et resultat av kontrollutvalgets sak 22/11 og 

kommunestyresak 99/11(rapport om økonomisk intern kontroll). Utvalget vil ha en ny gjennomgang 

til høsten, etter at systemet har vært i bruk en stund.  

Aktuelle referatsaker:  

 Helsetilsynets rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med undersøkelser og evaluering av 

hjelpetiltak til hjemmeboende barn i Tana kommune 2011 

 Fylkesmannens rapport fra tilsyn med behandling av økonomisk stønad i Tana kommune, ved 

NAV Deanu – Tana 

 Fylkesmannens rapport om tilsyn med Deanu gielda – Tana kommune som 

barnehagemyndighet  
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Det ble orientert om hvilke rutiner kommunen har for å rette opp avvik i forbindelse med 

helsetilsynets rapport,  rapport fra tilsyn med behandling av økonomisk stønad i Tana kommune, ved 

NAV Deanu – Tana.og hva som er gjort for å lukke avvik i fylkesmannens tilsyn vedrørende 

kommunen som barnehagemyndighet.   

 

Virksomhetsleder Jakob Lanto orienterte om helsetilsynets tilsyn og hva som gjøres for å rette opp 

rutiner som forårsaket avvik i tilsynsrapporten. Det nye systemet nevnt ovenfor, vil være med på 

redusere faren for rutinesvikt. 

 

Marina Ingilæ NAV – Deanu- Tana orienterte om fylkesmannens tilsyn og hva som gjøres for å rette 

opp rutiner som forårsaket avvik i tilsynsrapporten. 

 

Rådmannen orienterte om fylkesmannens tilsyn ved. Kommunen som barnehagemyndighet. Tilsynet 

resulterte i 4 avvik som er arbeidskrevende å lukke. Kommunen samarbeider med fylkesmannen for 

å få rettet opp og har fått frist til 1. april med å lage en plan for hvordan tilsynsmyndigheten skal 

utøves. 

 

Kontrollutvalget takket alle for orienteringene. Rådmannen og hans medarbeidere forlot møtet. 

 

Behandlinger av saker: 

 

Sak 01/12  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste til møte 22. mars 2012 godkjennes. 

 
Forslag fra Kåre Breivik. 
Innkallingen godkjennes. Saksliste godkjennes med følgende endringer: 
Sak 10/12 Eventuelt endres til: Orienteringer / Nye saker 
KU sak 4/12 og KU sak 5/12 behandles som orienteringssaker i dagens møte. Kontrollutvalgets 
møtende medlemmer og varamedl. kan ta opp forslag til nye saker i KU møter for drøfting, men som 
deretter blir gitt sekretariatsleder i oppgave å forberede til et senere møte for et eventuelt vedtak. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Innkalling til møtet 22. mars 2012  og forslag fra Kåre Breivik godkjennes med følgende tillegg: 

Innkalling, saksliste og sakspapirer oversendes til ordfører. Det fremkommer av innkallingen om det 

er ønskelig at ordfører er til stede, og om det spesielle saker utvalget vil drøfte med ordfører. 

Ordfører anmodet utvalget om å innføre åpne møter i utvalget. 

 

Sak 02/12   Godkjenning av protokoll 30. november 2011 
Protokollen fra møtet 30. november er sendt medlemmene pr. e – post 5. desember 2011 for 

gjennomgang. Det er ikke kommet merknader til denne.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 30. november 2011 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Som sekretariatets forslag 
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Sak 03/12 Referater  
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 

Vedtak, enstemmig:  

Som sekretariatets forslag med følgende tillegg:  

Vedlegg i referatsak merkes med bokstaver. 

 

04/12  Orientering fra revisjonen om regnskapsrevisjonen 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Revisors orientering tas til etterretning 
 
Forslag fra Kåre Breivik: 
Saken behandles under: KU sak 10/12 Orienteringer / nye saker 
 
Da ordfører ønsket å være tilstede under behandlingen av denne saken, ble denne orienteringssaken 
behandlet med ordfører tilstede. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Som sekretariatet og Kåre Breiviks forslag  

 

Sak 05/12 Orientering fra revisor om arbeidet med overordnet 
analyse  

Sekretariatets forslag til vedtak  

Revisors orientering tas til etterretning 
 
Forslag fra Kåre Breivik. 
Saken behandles under: KU sak 10/12 Orienteringer / nye saker 
 
Da ordfører ønsket å være tilstede under behandlingen av denne saken, ble denne orienteringssaken 
behandlet med ordfører tilstede. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Som sekretariatet og Kåre Breiviks forslag, med følgende tillegg. Det settes av et eget møte til 

arbeidet med overordnet analyse. Til dette møte innkalles rådmannen og hans stab for å komme med 

innspill på områder hvor det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon i denne valgperioden. 

Overordnet analyse/ Plan for forvaltningsrevisjon skal være ferdig og behandlet i kontrollutvalget så 

tidlig at kommunestyret kan få saken til behandling i november – møtet. 

 

Sak 06/12 Kontrollutvalgets årsmelding 2011 
Sekretariatets forslag til vedtak 

 Den fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 vedtas. 

  Årsrapporten oversendes kommunestyret. 

 Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

 Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering 

 

 

 



Side 4  kontrollutvalgan@ffk.no 

Forslag fra Kåre Breivik. 
Sekreteriatets forslag til vedtak tiltres med følgende endring: 
Årsmeldingen for 2011 må synliggjøre de valgte personer til kontrollutvalget som ble valgt ved 
kommunestyrets konstituerende møte i 2011, og som utgjorde kontrollutvalgets sammensetning ut 
kalenderåret. 

 

Vedtak, enstemmig 

Som sekretariatets forslag med Kåre Breiviks endringsforslag 

 

Sak 07/12 Kontrollutvalgets årsplan 2012 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsplan for 2012 for sin 

virksomhet i 2012 i Tana kommune. 

2.  Kontrollutvalgets årsplan for 2012 sendes kommunestyret til orientering 

 
Forslag fra Kåre Breivik. 
Sekretariatets forslag tiltres med følgende endringer: 
 

1. Innledning 
Første setning endres til følgende: 
Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i Tana kommune. 
Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, 
rådmannen og revisor. En god egenkontroll krever samarbeid mellom disse. For at dette 
samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres rolle. 
…. videre… Kontrollutvalget er et osv. …..som resten av avsnittet 

 
2. KONTROLLUTVALGET I TANA KOMMUNE. 

 
Sammensetningen og rekkefølgen av varamedlemmer eventuelt personlige varamedlemmer må 
avklares. Også antall varamedlemmer / personlige varamedlemmer for de valgte grupper må 
være i samsvar med gjeldene bestemmelser for valg av kontrollutvalg. Valget ble ikke 
gjennomført som avtalevalg, 
men som ordinært forholdstallsvalg. 

 
3. MØTEPLAN. 

Som sekretariatets innstilling med følgende endringer 
Møteplan for 2012.   

Kommunestyret 
      (KST) 

Kontrollutvalg 
(KU) 

Kommunestyret 
(KST) 

Kontrollutvalg 
(KU) 

23.02  20.09 04.09 

29.03 22.03 08.11 14.11 

24.05 08.05 18.12 04.12 

21.06 11.06   

 
6.og 7. juni 2012 er det fagkonferanse for kontroll og tilsyn i Trondheim 

 
4. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER. 

Sekretariatets innstilling tiltres med følgende merknader: 
Det ønskes fremlagt en samlet oversikt på selskaper og virksomheter som kommunen er medeier 
i av ulikt omfang. 
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Det ønskes også en gjennomgang av Husbankens støtte- og låneordninger som kommunen 
forvalter for videre utlån og tilskudd. 

 
5. KONTROLLUTVALGETS ØVRIGE AKTIVITETER 2012.   

Sekretariatets innstilling tiltres med følgende merknader: 
 
I samarbeid med sekretariatet og Forum for kontroll og tilsyn søkes det avholdt et regionalt 
fagseminar for kontrollutvalg (fra lunsj til lunsj) i Tana i løpet av våren eller til høsten 
inneværende år. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Som sekretariatets forslag, hvor Kåre Breiviks endringer innarbeides.  

 

Sak 08/12 Rapport om eierskapskontroll Indre Finnmark 
utviklingsselskap AS 

 

Sekretariatet hadde ikke fått rapporten med i sakspapirene som var sendt ut i forkant av møtet. 

Sekretariatet beklager dette sterkt. 

Behandlingen ble utsatt og tas opp på neste møte  

 

Sak 09/12 Skatteoppkreverens årsrapport 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Skatteoppkrevers årsrapport 2011 tas til orientering. 

Kontrollutvalget vil berømme skatteavdelingen for den forbedringen avdelingen har fått til i forhold 

skattekontorets merknader i 2010.  

 

Vedtak, enstemmig:  
Skattedirektoratet har vurdert hjemlene for kontrollutvalgets virksomhet, jf. koml. § 77 nr. 7 og 

konkludert med at kontrollutvalget kan kreve å få seg forelagt nøkkeltall for skatteoppkrevingen i 

kommunen. Selv om kontrollutvalget ikke har instruksjonsmyndighet over skatteoppkreverne, mener 

direktoratet at utvalget bør ha adgang til å bemerke forhold vedrørende samlede restanser og 

arbeidsgiverkontroll, så lenge dette inngår som et ledd i utvalgets gjennomføring av sine 

kontrolloppgaver. 

 

Saken oversendes kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak: 

 

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2011 gitt pålegg og anbefalinger som er 

meddelt skatteoppkreveren i brev av 29. mars og 10. og 12. januar 2012. 

Kontrollutvalget ber om at kommunestyret pålegger rådmannen å sørge for at de pålegg og 

anbefalinger som kommer fra skattekontoret rettes opp så snart som mulig, herunder at antall 

arbeidsgiverkontroller gjennomføres i henhold til regelverkets krav. 

 

Sak 10/12 (Eventuelt )Orienteringer/ nye saker 
 Sammensetningen og rekkefølgen av varamedlemmer eventuelt personlige varamedlemmer må 

avklares. Også antall varamedlemmer / personlige varamedlemmer for de valgte grupper må 
være i samsvar med gjeldene bestemmelser for valg av kontrollutvalg. Valget ble ikke 
gjennomført som avtalevalg, men som ordinært forholdstallsvalg. 
 
Sekretariatet sender et eget skriv tik kommunen om dette. 

 Det ønskes fremlagt en samlet oversikt på selskaper og virksomheter som kommunen er medeier 
i av ulikt omfang. 
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Sekretariatet orienterte om at en slik oversikt ligger som vedlegg til Plan for selskapskontroll 
 

 Det ønskes også en gjennomgang av Husbankens støtte- og låneordninger som kommunen 
forvalter for videre utlån og tilskudd. 
Revisorene fikk i oppdrag å legge frem en slik oversikt. Deretter kan det avklares om dette er et 
område for forvaltningsrevisjon. 
 

 I samarbeid med sekretariatet og Forum for kontroll og tilsyn søkes det avholdt et regionalt 
fagseminar for kontrollutvalg (fra lunsj til lunsj) i Tana i løpet av våren eller til høsten 
inneværende år. 
Sekretariatet opplyste at de har vært kontakt med FKT vedrørende saken. Av kapasitetshensyn 
kan et eventuelt fagseminar  ikke avholdes før til høsten. 
 

 

Møte ble hevet kl 15.00.  

Lunsjpause:kl.13.00 – 14.00 På Elva hotell 

 

 

Neste møte er foreløpig fastsatt til 8. mai 2012 

 

 

 

Kåre Breivik / sign       Sissel Mietinen /sign 

Kontrollutvalgsleder       sekretariatsleder 

 



Kontrollutvalgan IS

Tana kommune
Kommunestyret
Rådhusvn. 3
9845 TANA

Adresse
Kontrollutvalgan IS
Ilenry Karlsensplass I
9815 Vadso

E-postadresse
kontrollutvalgarigffic.no

Med hilsen

Vedlegg:
Assplan 2012 — Kontrollutvalget i Tana kommune

5(.4-xt Hi'dcivt.t.„
Sissel Mietinen
sekretariatsleder

Vår dato: 26. mars 2012

Vår saksbehandler.
Sissel Mietinen tlf. 950 87 665
Sisselmietinen@ffic.no

MELDING OM VEDTAK — KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2012

Kontrollutvalget i Tana har, i møte 22. mars 2012, sak 7/12 behandlet Kontrollutvalgets årsplan for
2012 og fattet følgende enstemmige vedtak:

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

2. Kontrollutvalgets årsplan for 2012 sendes kommunestyret til orientering

Telefon Organisasjonsnummer
78 96 20 00 974 795 159
Tekfaks Bankkonto
78 96 24 10 4930 09 12051
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1. INNLEDNING
Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i Tana kommune.
Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret, kontrollutvalget sammen med sekretariatet,
rådmannen og revisor. En god egenkontroll krever samarbeid mellom disse. For at dette
samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres rolle.

Kontrollutvalget er et sentralt hjelpeorgan for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold
til kommunelovens bestemmelser i kapittel 12 (§§76 -83) om "Internt tilsyn og kontroll.
Revisjon". I medhold av kommuneloven (KL)§ 77 nr 11 er det laget en egen forskrift for
kontrollutvalg (KU-forskriften). I denne forskriften § 4 heter det:

"Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller frlkeskommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller ftlkestinget herunder påse at kommunen eller
fidkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Utvalget kan ikke overprøve polititske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller

ftlkeskommunens forlkevalgte organer".

Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltning og til
tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.

Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med
regnskapsrevisjon (kap.4), forvaltningsrevisjon (kap.5) og selskapskontroll (kap.6) I tillegg er
kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§16), ansettelse, suspensjon og
oppsigelse av revisor (§17) og budsjett for hele kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen (§18).
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et kompetent sekretariat(§20)

Kontrollutvalgets oppgaver og en tabelloversikt med spesifisering av planlagt gjennomføring i
2012 er gjengitt i kapittel 4.

2.  KONTROLLUTVALGET I DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

Tana kommune har et kontrollutvalg med 3 medlemmer Følgende medlemmer er valgt på
kommunestyermøte 23. februar 2012, for perioden 2011 — 2015:

Medlemmer Varamedlemmer - ersonli e
Kåre Breivik, leder Oddvar Pedersen
Leif Kristian Sundelin, nestleder He e Persen
Aria Aslaksen, medlem Ole Jakob Ta io

Antall varamedlemmer / personlige varamedlemmer for de valgte grupper må være i samsvar
med gjeldene bestemmelser for valg av kontrollutvalg. Valget ble ikke gjennomført som
avtalevalg, men som ordinært forholdstallsvalg. Viser til kommunelovens § 37 nr. 4, hvor det
heter at hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den  får  medlemmer,
med et tillegg av to.

3.  MØTEPLAN

Kontrollutvalgets møter skal holdes for lukkede dører, dersom ikke utvalget selv har bestemt
noe annet (KU — forskriften §19). Det blir satt opp en egen sak om årne møter på utvalgets møte
8. mai.
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Møteplan for 2012:
22. mars 2012, 8. mai 2012, 11. juni 2012, 4. september 2012,14. november 2012, 4. desember
2012

Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i møteplanen eller innkalle til flere møter.

Møteplan, innkalling og saksliste og protokoller sendes frode. undersen tana.kommune.no for
offentliggjøring på kommunens hjemmeside.

4. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER

4.1 Tils n med forvaltnin en
Møte 0

Følgende rapportering sendes
fortløpende (til sekretariatet)

Når kontrollutvalget bestemmer
det

Februar 2012
22.03.2012

08.05.2012

11.06.2012

04.09.2012

14. 11.2012

04.12.2012

4.2 Kontrollutval ets o
Møte

aver kn ttet til tils n med forvaltnin en
• Økonomiske rapporter som sendes formannskap
• Rapporter fra andre tilsynsorgan og kommunens svar/oppfølging
• Innkallinger/protokoller fra kommuenstyret og øvrige poltiske

utvalg (skal sendes rett til medlemmene)

• Samtale med ordfører og rådmann
• Rapportering fra adm.sjefen:

o Økonomisk situasjon
o Anmeldelser og varsling(rutiner for varsling)

• Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert
under hvert enkelt møte

• Felles o lærin smøte
• Informasjon fra rådmann og ordfører om aktuelle saker i

kommunen
• P. .a.n val utval ikke satt o noen virksomhet
• Informasjon fra rådmann og ordfører om aktuelle saker i

kommunen
• Informas'on fra b o anle savdelin en
• Informasjon fra rådmann og ordfører om aktuelle saker i

kommunen
•

• Informasjon fra rådmann og ordfører om aktuelle saker i
kommunen

• Infonnas'on fra Avdelin for helsef enester
• Informasjon fra rådmann og ordfører om aktuelle saker i

kommunen
• Informas'on fra Avdelin for h'el ef enester
•

aver i forbindelse med re nska srevis 'on
0 aver kn ttet til re nska srevis'on

Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker

Felles o lærin smøte
Ra orterin fra revisor om re ska srevis'onen
Kontrollutval ets uttalelse til årsre ska et

Orienterin fra revisor om aktuelle saker
Overordnet revis'onsstrate i 2012
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4.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon'

Møte
Februar 2012
22.03.2012
08.05.2012
11.06.2012
04.09.2012

14.11.2012
04.12.2012

4.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll2

Møte
Februar 2012
22.03.2012
08.05.2012

11.06.2012
04.09.2012
14.11.2012
04.12.2012

' Plan for forvaltningsrevisjon 2009 — 2012 er behandlet av kommunestyret 18.12.2008. Planen er redigert i møte 8.12.2008 og
27.3.2009. Ny plan er bestilt utarbeidet i løpet av 2012.
2 Plan for selskapskontroll 2009 — 2012, behandlet av kommunestyret 15.12.2009. Ny plan utarbeides i løpet av 2012.

4.5 Tils n med revis'onen
Møte
I hvert møte eller når
kontrollutvalget bestemmer det

Februar 2012
22.03.2012
08.05.2012
11.06.2012
04.09.2012
14.11.2012

04.12.2012

4.6 Buds'ettbehandlin
Møte
Februar 2012
22.03.2012
08.05.2012
04.09.2012

14.11.2012
04.12.2012

O aver kn ttet til forvaltnin srevis'on
• Felles o lærin smøte
• Overordnet anal se
• Overordnet anal se
• Overordnet anal se
• Behandling av overordnet analyse/Plan for forvaltningsrevisjon 2013

- 2016
• Bestillin av forvaltnin srevis'ons ros'ekt
• Fo ros'ekt bestilt forvaltnin srevis'on

O aver kn ttet til selska skontroll
• Felles o lærin smøte
•

• Behandling av rapport Eierskapskontroll Indre Finnmark
utviklingsselskap

• Oversikt over kommunale aks'eselska o IKSr kommunen deltar i
• Behandle n Plan for selska skontroll
• Bestillin selska skontroll

O aver kn ttet til tils n med revis'onen
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte eller
når kontrollutvalget bestemmer det. Revisjonens plan for Tana kommune er til
enhver tid til 'en eli for kontrollutval et

Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring og vilkår for oppdraget
2012 le es frem

O aver kn ttet til buds'ettbehandlin en

• Oppfølging kommunestyrets vedtak om budsjett — kontroll og tilsyn
• Budsjettregulering kontrollutvalgets drift
• Forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet for 2013 legges frem for

kontrollutval et

• Sekretariatet følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til
kommunest rets behandlin av buds'ettet
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4.7 Kontrollutval ets ra orterin
Møte 0 aver kn ttet til kontrollutval ets ra orterin
Februar 2012 .

22.03.2012 • Kontrollutvalgets årsrapport 2011 behandles og oversendes deretter
kommunestyret til orientering

• Kontrollutvalgets årsplan for 2012 vedtas og oversendes deretter til
kommunest ret

08.05.2012
04.09.2012

14.11.2012
04.12.2012

• Kontrollutvalgets årsplan for 2013 vedtas og oversendes deretter til
kommunest ret

5. KONTROLLUTVALGETS ØVRIGE AKTIVITETER 2012

• Kontrollutvalgan IS vil også i 2012 arrangere en egen samling for alle
kontrollutvalgsmedlemmene i distriktet. Dette ble gjennomført i februar Dette skal være
et felles opplæringsmøte, samt informasjon om aktuelle faglige temaer.
Da kontrollutvalgsmedlemmene ikke var på plass i Tana var det ingen deltakere fra
Tana.

• Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og en ser behov for en jevnlig oppdatering
av sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som
inneholder en post til kurs virksomhet og konferansedeltakelse

o Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer FKT's
konferanse 6. og 7. juni 2012 i Trondheim

o Det er også ønskelig og nødvendig med jevnlige møter mellom
kontrollutvalgslederne i distriktet og vi ser dette som en mulighet gjennom møter
i styret i Kontrollutvalgan IS

o I samarbeid med sekretariatet og Forum for kontroll og tilsyn søkes det avholdt
et regionalt fagseminar for kontrollutvalg (fra lunsj til lunsj) i Tana i løpet av
høsten inneværende år.

• Kontrollutvalgets leder bør være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets
årsrapport blir behandlet.

• Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og
tilsyn.

Tana 22. mars 2012

Kåre Breivik Sissel Mietinen
Leder kontrollutvalget Kontrollutvalgan IS

Sign. sign.
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ÅRSMELDING 2011 FOR TANA ELDRERÅD

For valgperioden 2007-2011 består Tana eldreråd av følgende medlemmer:

Faste representanter: Personlige varamedlemmer:

Fra Tana pensjonistforening Fra Tana pensjonistforening
Birger Dervo Henry Astrup
Ole Einar Olsen Haldis Kollstrøm
Margit Gaski Birgit Daniloff

Politisk valgt Politisk valgt
Per Holm Varsi Hilda Olsen
Jorund Bordi Bjørn Breivik

Eldrerådets leder: Birger Dervo
Eldrerådets nestleder: Margit Gaski

Disse satt frem inntil 17. november 2011 da valgte Kommunestyret nytt Eldreråd for perioden 2011-
2015.

Valg av eldreråd for perioden 2011-2015

Tana kommunestyre har i møte 17.11.2011 i PS 107/2011 fattet slikt enstemmig vedtak i 
saken:

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

Faste medlemmer: Personlige varamedlemmer:

Fra Tana pensjonistforening Fra Tana pensjonistforening

1. Olav E. Johansen 1. Hjørdis Pedersen
2. Gerd Åse Dervo 2. Knut Hildonen
3. Johanne Løvoll Smette 3. Erna Fjelldahl



Politisk valgt Politisk valgt

4. Ruth M. Johansen 4. Eli Søderstrøm
5. Per Holm Varsi 5. Birger Dervo

Økonomi:

Art Budsjett 2011 Regnskap
Godtgj heltidspol.  1.672,67
Godtgj folkevalgte  65.000,00
Møtegodtgjørelse 10.000,00  4.500,00
Tapt arbeidsfortjeneste   5.000,00
Kontormateriell   3.000,00 498,00
Matvarer   8.000,00 15.111,00
Hotellutgifter, møter med mer   5.000,00
Posttjenester    970,96
Annonse   6.000,00  3.300,00
Kursavgifter 4.800,00
Kursholder/foreleser –
eksternt

20.000,00     800,00

Hotellutg. Oppl./kurs   6.000,00 6.720,52
Km godtgjørelse 10.500,00  1.107,00
Representasjon/gaver 191,00
Ikke oppg.pl. reiseutgifter                    500,00
Annen transport   4.000,00
Lisenser på dataprogram                 510,00
Mva kompennsasjon – full 
sats

     886,80

Mva kompensasjon –
konvertering – lav sats

      371,00

Overføring andre    6.500, 00
Mva kompensasjon – full sats       886,80
Mva kompensasjon-
konvertering – lav sats

      371,00

Sum 127.500,00 31.646,81

Saker som eldrerådet for 2007-2011 behandlet i 2011:

Det ble avholdt 4 møter, og behandlet 26 saker.

Saker som ble behandlet var bla.:

 Analyse av pleie- og omsorgstjenesten
 Omsorgsboliger og lokaler til skjermet enhet
 Hvordan brukes ”eldremilliarden” i din kommune?
 Eldrerådets virksomhetsplan for 2011, der eldrerådet ønsket å jobbe med bl.a.;

- Sittedanskurs 
- Fremkommelighet for eldre og funksjonshemmde



Tilretteleggin av turstier ved Tanabru
- Datakurs
- Språkmodeller
- Transport for eldre
- Samhandlingsreformen
- Den internasjonale eldredagen.

Dette er saker som eldrerådet har hatt som ”faste saker”.

Konferanse
På Eldrerådskonferansen i Lakselv den 19.- 21. september 2011var hovedtemaet 
samhandlingsreformen.   Den nye ”Veileder for aktive eldreråd i Finnmark” ble også 
gjennomgått, veilederen har vært til høring hos eldrerådet som sluttet seg til denne uten 
merknader.  Det ble diskutert om hvordan en skulle legge opp til kursing for det nyvalgte 
eldrerådet (for perioden 2011-2015). 
Leder Birger Dervo og sekretær Aslaug Iversen deltok på konferansen.

Den internasjonale eldredagen
Eldrerådet og ansatte ved Menighetskontoret samarbeidet om den internasjonale eldredagen.
Det var ca 80 fremmøtte denne dagen på menighetshuset, der det ble servert middag, dessert 
kaffe og kaker.  Det ble også avholdt andakt og det ble fortalt historier fra gamle dager. 
Jan Bjørn og Bjørn spilte opp til allsang.

Tana, 9. mars 2012

Birger Dervo
Leder

Eldrerådet for perioden 2011-2015 hadde sitt konstituerende møte den 6. desember 2011. 
Olav Johansen ble valg som leder, og Gerd Aase Dervo ble valgt som nestleder.

På dette møtet behandlet eldrerådet bl.a: 

 Valg av leder – Olav Johansen ble enstemmig valgt
 Valg av nestleder – Gerd Åse Dervo ble enstemmig valgt.
 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 
 Budsjett 2012 for eldrerådet 

Tana, 9. mars 2012

Olav Johansen
Leder


