
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 24.05.2012
Tidspunkt: 10:00

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

16.05.2012 

Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 30/2012 Godkjenning av innkalling
PS 31/2012 Godkjenning av saksliste

PS 32/2012 Godkjenning av protokoll fra 29.03.2012
PS 33/2012 Søknad om fritak som medlem av formannskapet -

Fred Johnsen (SP)
2012/1046

PS 34/2012 Budsjettkontroll Januar og februar 2012 2011/1968

PS 35/2012 Tana kunstgressbane - tilleggsbevilgning 2012/871
PS 36/2012 Rullering av samordnet rus- og psykiatriplan 2010 -

2014
2012/1000

PS 37/2012 Kontrollutvalgets årsrapport 2011 2012/1186

PS 38/2012 Skatteetatens kontrollrapport 2011 / Skatteoppkrevers 
årsrapport 2011

2012/1185

PS 39/2012 Tilføyelse i reglement for godtgjørelse for folkevalgte 
- Godtgjørelse for ungdomsrådet

2009/629

PS 40/2012 Gavereglement - revidering 2012/1090
PS 41/2012 Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett og 

lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland 
lagmannsrett - 2013-2016

2011/2601

PS 42/2012 Valg av jordskiftemeddommere til Finnmark 
jordskifterett - 2013-2016

2011/2601

PS 43/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST 2012/6
RS 4/2012 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsetting 

av valgdag
2012/840

RS 5/2012 Uttalelse fra Tana kommunestyre om losplikt farled 
inn til Leirpollen i Tana

2011/1729

RS 6/2012 Åpent brev til regjeringen i forbindelse med 
landbruksoppgjøret

2012/1301

RS 7/2012 Korrigert møteprotokoll KU - møte 22. mars 2012/1182

RS 8/2012 Melding om vedtak - kontrollutvalgets årsplan 2012 2012/1184
RS 9/2012 Eldrerådets årsmelding 2011 2012/706
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PS 30/2012 Godkjenning av innkalling

PS 31/2012 Godkjenning av saksliste

PS 32/2012 Godkjenning av protokoll fra 29.03.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/1046-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 78/2012 10.05.2012
Kommunestyret 33/2012 24.05.2012

Søknad om fritak som medlem av formannskapet - Fred Johnsen (SP)

Saksprotokoll saksnr. 78/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) ba formannskapet vurdere hans habilitet, samt habiliteten til 
Randi Lille og Sandra Lille grunnet følgende: Randi Lille er i svogerskap med part i saken
(søster er samboer til Fred), Sandra Lille er datter til Randi, og Frank M. Ingilæ er kjæreste med 
Randi Lille. Samtlige fratrådte møtet mens formannskapet vurderte deres habilitet. Varaordfører 
Hartvik Hansen tiltrådte som ordfører.

Formannskapet erklærte enstemmig Randi Lille som inhabil, jf. Forvaltningsloven § 6 a), og 
enstemmig Sandra Lille og Frank M. Ingilæ som inhabil, jf. Forvaltningsloven 2. ledd (særegne 
forhold). 

Varamedlem Ulf Ballo (AP), Laura Kjølås (SV) og Solbjørg Ravna (SfP//NSR) tiltrådte møtet. 

Ordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Fred Johnsen (SP) innvilges ikke fritak som medlem av formannskapet. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag: 

Fred Johnsen (SP) innvilges fritak som medlem i formannskapet. 

Side 5



Votering
Forslag fra ordfører Hartvik Hansen (rådm. forslag til vedtak) ble satt opp mot forslag fra Fe/Ol 
v/Hartvik Hansen: Forslag fra ordfører vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Fred Johnsen (SP) innvilges ikke fritak som medlem av formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak
Fred Johnsen (SP) innvilges ikke fritak som medlem av formannskapet. 

Saksopplysninger
Fred Johnsen søker i brev av 16.04.2012 om fritak som medlem at Tana formannskap. Johnsen 
begrunner søknaden med at han er valgt inn i Finnmark fylkesting og sitter i mange utvalg der. 
Johnsen representerer Senterpartiet. Det framkommer ikke i søknaden om fritaket gjelder for en 
tidsbegrenset periode eller om det gjelder for resten av perioden. Johnsen sitter som fast medlem 
for SP i formannskapet. Medlemmer/varamedlemmer av formannskapet utgjør også 
administrasjonsutvalget og valgstyret. 

Senterparitet har slik sammensetning i formannskapet:
Fast Fred Johnsen
1.vara Einar Johansen
2.vara Nancy Porsanger Anti 

Johnsen søker ikke fritak fra andre politisk verv han har i valgperioden; medlem i 
kommunestyret, samt som varamedlem i miljø-, landbruks- og utmarksutvalget og valgnemnda. 

Kommunestyrets muligheter og myndighet til å frita fra politiske verv for hele eller deler av
valgperioden er hjemlett i kommunelovens § 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”.

Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlige helse, familiesituasjon
eller andre tungtveiende velferdsgrunner gjør det urimelig byrdefullt å oppfylle de plikter vervet
medfører. Forhold som knytter seg direkte til virksomheten som folkevalgt; at man synes det går
for mye tid med vervet, personlige konflikter eller politisk motbør, vil derimot normalt ikke 
være tilstrekkelig grunn.

Side 6



Vurdering
Slik rådmannen vurderer det er forhold knyttet direkte til virksomheten som folkevalgt ikke 
grunn nok til og fritak Johnsen. Rådmannen foreslår at søknaden ikke innvilges. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2011/1968-21

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 63/2012 19.04.2012
Kommunestyret 34/2012 24.05.2012

Budsjettkontroll Januar og februar 2012

Saksprotokoll saksnr. 63/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

Behandling
Saksframlegg ettersendt pr. e-post 13.04.12. Utdelt i møtet. 

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

Rapporten tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Rapporten tas til orientering. 

Rådmannens forslag til vedtak

Rapporten tas til orientering. 
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Saksopplysninger
Regnskap sett mot budsjett for januar og februar 2012 viser et overforbruk på kr 4 mill. 
Hovedandelen av dette kan tilbakeføres til kjøp av varer og tjenester og overføringer. Lønn som 
er den største utgiftsposten i kommunen har et overforbruk hittil i år på 200 tusen. 

-
Beskrivelse Måned 1 - 2 (B) Måned 1 - 2 (R) Måned 1 - 2 (A) Måned 1 

- 2 (A%)

-

-
 Deatnu-Tana 

-
Lønn 100000 - 109999 30 139 096 30 339 338 200 242 1

-
Kjøp av varer og tjenester 110000 - 129999 6 301 102 10 285 110 3 984 008 63

-
Kjøp av tjenester 130000 - 139999 4 541 146 2 570 044 -1 971 102 -43

-
Overføringer 140000 - 149999 2 586 802 7 211 300 4 624 498 179

-
Finansutgifter 150000 - 159999 2 791 255 2 830 024 38 769 1

-
Salgsinntekter 160000 - 169999 -1 571 050 -2 640 071 -1 069 021 68

-
Refusjoner 170000 - 179999 -3 197 106 -5 319 535 -2 122 429 66

-
Overføringsinntekter 180000 - 189999 -34 102 699 -33 643 423 459 276 -1

-
Finansinntekter og transaksjoner 190000 - 199999 -523 920 -267 407 256 513 -49

-
Sum alle arter 6 964 626 11 365 380 4 400 754 63

-

-
 Politisk virksomhet 

-
Lønn 100000 - 109999 303 592 363 066 59 474 20

-
Kjøp av varer og tjenester 110000 - 129999 315 588 372 747 57 159 18

-
Kjøp av tjenester 130000 - 139999 126 537 121 037 -5 500 -4

-
Overføringer 140000 - 149999 44 336 55 412 11 076 25

-
Refusjoner 170000 - 179999 0 -50 412 -50 412 0

-
Finansinntekter og transaksjoner 190000 - 199999 -8 334 0 8 334 -100

-
Sum alle arter 781 719 861 850 80 131 10

-

-
 Trossamfunn 

-
Overføringer 140000 - 149999 769 000 769 000 0 0

-
Sum alle arter 769 000 769 000 0 0

-

-
 Administrasjon og ledelse 

-
Lønn 100000 - 109999 3 049 234 2 812 106 -237 128 -8

-
Kjøp av varer og tjenester 110000 - 129999 1 009 240 3 642 776 2 633 536 261

-
Kjøp av tjenester 130000 - 139999 813 168 110 924 -702 244 -86
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-
Beskrivelse Måned 1 - 2 (B) Måned 1 - 2 (R) Måned 1 - 2 (A) Måned 1 

- 2 (A%)

-
Overføringer 140000 - 149999 43 334 1 334 819 1 291 485 2 980

-
Finansutgifter 150000 - 159999 0 18 028 18 028 0

-
Salgsinntekter 160000 - 169999 -103 714 -558 311 -454 597 438

-
Refusjoner 170000 - 179999 -91 868 -823 011 -731 143 796

-
Sum alle arter 4 719 394 6 537 331 1 817 937 39

-

-
 Undervisning 

-
Lønn 100000 - 109999 8 612 884 8 838 047 225 163 3

-
Kjøp av varer og tjenester 110000 - 129999 984 003 1 676 075 692 072 70

-
Kjøp av tjenester 130000 - 139999 1 191 584 0 -1 191 584 -100

-
Overføringer 140000 - 149999 55 432 1 463 129 1 407 697 2 540

-
Finansutgifter 150000 - 159999 0 4 4 0

-
Salgsinntekter 160000 - 169999 -332 666 -382 017 -49 351 15

-
Refusjoner 170000 - 179999 -820 932 -476 628 344 304 -42

-
Overføringsinntekter 180000 - 189999 0 -154 500 -154 500 0

-
Sum alle arter 9 690 305 10 964 110 1 273 805 13

-

-
 Helse-, pleie- og omsorgstjenester 

-
Lønn 100000 - 109999 14 187 118 14 164 679 -22 439 0

-
Kjøp av varer og tjenester 110000 - 129999 1 562 507 1 424 803 -137 704 -9

-
Kjøp av tjenester 130000 - 139999 1 671 500 1 039 290 -632 210 -38

-
Overføringer 140000 - 149999 1 236 798 2 358 868 1 122 070 91

-
Finansutgifter 150000 - 159999 2 500 37 170 34 670 1 387

-
Salgsinntekter 160000 - 169999 -816 970 -911 380 -94 410 12

-
Refusjoner 170000 - 179999 -1 200 412 -1 655 361 -454 949 38

-
Finansinntekter og transaksjoner 190000 - 199999 -25 000 0 25 000 -100

-
Sum alle arter 16 618 041 16 458 069 -159 972 -1

-

-
 Utviklingsavdelingen 

-
Lønn 100000 - 109999 1 470 138 1 531 054 60 916 4

-
Kjøp av varer og tjenester 110000 - 129999 259 074 387 042 127 968 49

-
Kjøp av tjenester 130000 - 139999 245 694 0 -245 694 -100

-
Overføringer 140000 - 149999 442 972 662 469 219 497 50

-
Finansutgifter 150000 - 159999 18 334 20 000 1 666 9

-
Salgsinntekter 160000 - 169999 -35 406 -7 619 27 787 -78

-
Refusjoner 170000 - 179999 -252 028 -245 491 6 537 -3

-
Overføringsinntekter 180000 - 189999 -3 334 -23 229 -19 895 597
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-
Beskrivelse Måned 1 - 2 (B) Måned 1 - 2 (R) Måned 1 - 2 (A) Måned 1 

- 2 (A%)

-
Finansinntekter og transaksjoner 190000 - 199999 -276 084 -264 408 11 676 -4

-
Sum alle arter 1 869 360 2 059 818 190 458 10

-

-
 Bygg- og anleggsdrift 

-
Lønn 100000 - 109999 2 396 458 2 472 109 75 651 3

-
Kjøp av varer og tjenester 110000 - 129999 2 140 688 2 742 005 601 317 28

-
Kjøp av tjenester 130000 - 139999 492 663 1 298 793 806 130 164

-
Overføringer 140000 - 149999 3 264 530 142 526 878 16 142

-
Finansutgifter 150000 - 159999 0 259 259 0

-
Salgsinntekter 160000 - 169999 -282 294 -294 581 -12 287 4

-
Refusjoner 170000 - 179999 -24 568 -574 285 -549 717 2 238

-
Finansinntekter og transaksjoner 190000 - 199999 -16 668 0 16 668 -100

-
Sum alle arter 4 709 543 6 174 442 1 464 899 31

-

-
 Rammetilskudd finans 

-
Lønn 100000 - 109999 119 672 158 277 38 605 32

-
Kjøp av varer og tjenester 110000 - 129999 30 002 39 662 9 660 32

-
Overføringer 140000 - 149999 -8 334 37 461 45 795 -549

-
Finansutgifter 150000 - 159999 2 770 421 2 754 563 -15 858 -1

-
Salgsinntekter 160000 - 169999 0 -486 163 -486 163 0

-
Refusjoner 170000 - 179999 -807 298 -1 494 347 -687 049 85

-
Overføringsinntekter 180000 - 189999 -34 099 365 -33 465 694 633 671 -2

-
Finansinntekter og transaksjoner 190000 - 199999 -197 834 -2 999 194 835 -98

-
Sum alle arter -32 192 736 -32 459 240 -266 504 1

Vurdering
Det meste av disse avvikene er nok rene periodiseringsfeil. Det gir store utslag nå det kun er to 
måneder som er tatt med. Når vi tar med mars og april, ser vi at utgiftene ikke er like store disse 
månedene. 

Avvik på lønn kr 200 tusen vil hvis det fortsette hele året komme opp i 1 mill ved årets slutt. 

Side 11



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: D11

Arkivsaksnr: 2012/871-1

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 64/2012 19.04.2012
Kommunestyret 35/2012 24.05.2012

Tana kunstgressbane - tilleggsbevilgning

Saksprotokoll saksnr. 64/2012 i Formannskapet - 19.04.2012 

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

1. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 800 000,- til etablering av kunstgressbane ved Tanabru.
2. Bevilgningen dekkes ved låneopptak.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger før kommunestyrets 

behandling.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 800 000,- til etablering av kunstgressbane ved Tanabru.
2. Bevilgningen dekkes ved låneopptak.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger før kommunestyrets 

behandling.
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Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tileggsbevilger kr 800 000,- til etablering av kunstgressbane ved Tanabru.
2. Bevilgningen dekkes ved låneopptak.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger før kommunestyrets 

behandling.

Saksopplysninger
Kommunestyret har i møte den 15.12.2012 bevilget kr 7 850 000,- til bygging av 
kunstgressbane med flomlysanlegg i 2012.    

Arbeidene med planlagt kunstgressbane er konkurranseutsatt, og har vært utlyst på Doffin 
database i to entrepriser. Etter anbudsfristens utløp mottok kommunen 5 anbud på 
kunstgressleveranse med utstyr. Flere av disse anbudene ligger innenfor budsjetterte rammer. 

Grunnarbeider med gjerder og flomlys ble utlyst som den siste entreprisen. Etter fristens utløp 
kom det kun inn 2 anbud. Det laveste anbudet er på kr 4 768 000,- inkl. mva, og det skiller kun 
kr 19.000,- mellom anbudene. I forprosjektet er disse kostnadene kalkulert til 3 858 000,-. Dette 
utgjør en differanse på kr 909 000,- inkl. mva. Imidlertid er det budsjettert med noe høyere 
kostnader på levering av kunstgressdekke, slik at tilleggsbevilgningene må økes med kr 800 
000,-. Netto kostnader inkl. momskompensasjon utgjør da kr 640 000,-. 

Sammenstilling av kostnadene:
Kunstgressleveranse inkl. utstyr 2 320 000,-
Grunnarbeider, gjerder m.m. 3 642 000,-
Flomlysanlegg 1 126 000,-
Tomtekostnader, anleggsbidrag 1 050 000,-
Driftsbygg      200 000,-
Prosjektering, byggeledelse, uforutsett    312 000,-
Sum prosjektkostnader inkl. mva kr 8 650 000,-

Netto prosjektkostnader med fradrag for spillemidler og momskompensasjon utgjør ca 
kr 4 260 000,-  

Vurdering
Det er ennå ikke innledet forhandlinger med noen leverandører eller entreprenører. 
Det vil imidlertid være begrenset muligheter til og redusere kostnadene/omfanget under 
kontraktsforhandlingene. I så fall vil dette føre til redusert spillemiddeltilskudd. Slik søknaden 
foreligger nå er det søkt om maksimal tilskudd av det en kan oppnå til kunstgressbane med 
flomlysanlegg. Av denne årsak anbefales det og gi tilleggsbevilgningene på kr 800 000,- inkl. 
mva.  
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger før kommunestyrets 
behandling.  

Side 13



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64

Arkivsaksnr: 2012/1000-2

Saksbehandler: Jakob Lanto

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 24/2012 09.05.2012
Kommunestyret 36/2012 24.05.2012

Rullering av samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 - 2014

Saksprotokoll saksnr. 24/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 09.05.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen, V 
v/Monica Balto, Fe/Ol v/Gry Hege Lille, SP v/Merete Sabbasen Helander og SV v/Laura Kjølås 
som Helse- og omsorgsutvalgets innstilling:

Foreliggende rullering av samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vedtas med 
følgende endringer: 

Under pkt. 3.6 Støttekontakter 
Tillegg: Kommunen har noen utdannede treningskontakter. 

Under Kap. 4
Tiltak 4.2.b og 4.2.d: Kommunelegen og avd. for hjelpetjenester settes opp som 
ansvarlige i tillegg til skolene.

Under pkt. 4.9.a og 4.9.b: Første setning strykes i begge tiltakene.

Rådmannen bes sette spesielt fokus på disse tiltakene: 4.9.f), g) og h).

Handlingsplanen for Tana kommunes psykisk helsetjenestearbeid for perioden 2013-2014 
innarbeides i økonomiplan 2013-2016.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Foreliggende rullering av samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vedtas med 
følgende endringer: 

Under pkt. 3.6 Støttekontakter 
Tillegg: Kommunen har noen utdannede treningskontakter. 

Under Kap. 4
Tiltak 4.2.b og 4.2.d: Kommunelegen og avd. for hjelpetjenester settes opp som 
ansvarlige i tillegg til skolene.

Under pkt. 4.9.a og 4.9.b: Første setning strykes i begge tiltakene.

Rådmannen bes sette spesielt fokus på disse tiltakene: 4.9.f), g) og h).

Handlingsplanen for Tana kommunes psykisk helsetjenestearbeid for perioden 2013-2014 
innarbeides i økonomiplan 2013-2016.

Rådmannens forslag til vedtak
Foreliggende rullering av samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vedtas. 
Handlingsplanen for Tana kommunes psykisk helsetjenestearbeid for perioden 2013-2014 
innarbeides i økonomiplan 2013-2016.

Saksopplysninger
Behov for rullering av en samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 ble vedtatt 
på møte i HOU 14.03.12. 

I all hovedsak er plandokumentet slik det ble vedtatt i 2010 da både beskrivelse og tiltak fortsatt 
er relevante. Det er imidlertid gjort justeringer i enkelte kapitler:
 Kap 3.4 om rusprosjekter,
 Tiltak 4.6 om vernende bo- og omsorgstiltak, 
 Tiltak 4.8 om stillingsressurser og kompetanseheving. 
 Nytt tiltak: 4.8a om stilling som kommunepsykolog, 
 Tiltak 4.9 om salgs- og skjenkepolitikk
 Tiltak 4.9a om salgsbevillinger for alkohol  
 Kap 5.1 som er en oversikt over årsverk i tjenesten er endret. 
 Gammelt pkt 3.9 Prosjekt oppussing av egen bolig er fjernet på grunn av at prosjektet er 

avsluttet. 
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I løpet av juni skal søknader for salgs- og skjenkebevillinger for en ny fireårsperiode behandles. 
Tana kommune kan i liten grad innvirke i forhold til begrensning av tilgangen på rusmidler. 
Dette arbeidet hviler i hovedsak på lovgivende myndigheter, politi og tollmyndighetene. Det 
kommunen har innvirkning på er den kommunale salgs- og skjenkepolitikken. Dette har likevel 
sin begrensning fordi lovlig framstilt alkohol er legal salgsvare i Norge. Kommunen kan 
imidlertid ha innvirkning på hvem, hvor og når alkoholvarer kan selges, og utarbeide et 
kontrollsystem som ivaretar alkohollovens intensjoner. Dagens antall er 4 salgssteder fordelt 
med 1 i Sirma, 2 ved Tana bru og 1 i Austertana.  

Kommunestyret har tidligere hovedsakelig innvilget salgsbevillinger til dagligvarebutikker. Med 
dagligvarebutikk forstås butikker som har det vesentlige av vareutvalget i matvarer og 
husholdningsvarer. 

Wikipedia: Dagligvare er produkter som i norsk lov er definert som «matvarer og andre nærings- og 
nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av papir og plast, 
bone-, rense- og pussemidler». Definisjonen er gitt i Lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980 nr. 21 
(Handelsloven).

Kommunestyret kan bestemme hvem som skal innvilges salgsbevilling ut fra forskjellige 
hensyn, viser til Alkohollovens § 1-7a:

§  1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller 
skjenking m.v.

       Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på 
om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 

      ….

       Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller 
skjenking. 

For ikke å skape konkurransevridning har søknader fra dagligvarebutikker blitt innvilget. Men 
siden det ikke har vært definert hvilke type salgssteder som skal få bevilling har det vært 
usikkerhet i forhold til søknader fra salgssteder som ikke kan defineres som 
dagligvareforretning. Det er gitt salgsbevilling til et salgssted som ikke kommer inn under 
definisjonen dagligvareforretning. Dette kan igjen medføre at andre salgssteder som ikke kan 
defineres som dagligvareforretning kan kreve å få salgsbevilling på grunn av 
konkurransemessige forhold. Det kan derfor medføre en betydelig økning av utsalgssteder for 
alkohol.

Forskning viser at den beste måten å redusere skadeomfanget knyttet til alkoholbruk er å 
redusere tilgangen og ha høye avgifter.

Sirusforsker Sturla Nordlund skriver i artikkelen Alkoholpolitiske virkemidler:

Hensikten med alkoholpolitikken er naturlig nok å redusere skadevirkningene av 
alkoholbruk. En vesentlig strategi for å oppnå dette er, i tråd med den såkalte 
totalkonsumteorien, å redusere totalforbruket av alkohol i samfunnet. Virkemidler for 
dette formål er å legge begrensninger på tilgjengeligheten og høye avgifter på alkohol.
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Søknader for salgs- og skjenkebevillinger for en ny fireårsperiode skal politisk behandles 
sommeren 2012. Det anbefales at innvilgelse av salgsbevillinger knyttes opp til om salgsstedet 
kan defineres som dagligvareforretning. 

Samhandlingsreformen stiller økt krav til kommunal kompetanse. Somatiske lidelser er kommet 
med i reformen fra 01.01.2012. Det er antydet at rus og psykiatri kommer inn i løpet av perioden 
2014-2016, kanskje allerede i 2013. Det foreslås opprettelse av en stilling som 
kommunepsykolog ved avdeling for hjelpetjenester, rus- og psykisk helsetjeneste. Stillingen vil 
tilby lavterskel psykologtjenester til befolkningen. Stillingen vil ha en viktig 
veiledningsfunksjon for de andre tjenestene i kommunen. Stillingen vil også ivareta en del av 
planarbeidet i forhold til kommunale planer. Staten gir ut fra søknad et tilskudd til opprettelse av 
stilling som kommunepsykolog. Det første året gis det kr 500 000, det andre året kr 400 000 og 
det tredje året kr 250 000. Etter dette skal stillingen fullfinansieres med kommunale midler. I 
regelverket står det at kommuner som ansetter psykolog i fast stilling vil bli prioritert. Det 
innbærer at stillingen må vedtas politisk snarest slik at dette kriteriet er innfridd ved en eventuell
innvilgelse av kommunens søknad. 

Det forventes at samhandlingsreformen for rus og psykiatri vil innebære økte statlige 
overføringer til kommunene på linje med overføringer ti l somatisk helse.  En god måte å 
forvalte forventede midler er å bygge opp kommunal kompetanse for å begrense kjøp av 
spesialisthelsetjenester. En kommunepsykolog vil i stor grad dekke opp behovet for 
psykologtjenester.

Det er også politisk vedtatt et innsparingstiltak i hjelpetjenesten for budsjettår 2012 hvor en 
100% stilling suksessivt overføres til botjenesten etter som det blir vakanser i botjenesten. En 
stor del av stillingen er allerede overført, det antas at hele stillingen vil være overført i løpet av 
2013. Dette tiltaket må ses i sammenheng med opprettelse av stilling som kommunepsykolog.
Sett i forhold til dette vil en stilling som kommunepsykolog dekkes inn ved økte statlige 
overføringer i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen for rus og psykiatri, samt 
innsparingstiltak ved avdeling for hjelpetjenester.

Kostnad 
kommunepsykolog

2013 2014 2015

Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift

Lønn inkl sosiale utgifter kr 658 250,00 kr 658 250,00 kr 658 250,00

Reiseutg konf, møter, m.m. kr 30 000,00 kr 30 000,00 kr 30 000,00

Statstilskudd kr 500 000,00 kr 400 000,00 kr 250 000,00

Kommunal andel kr 188 250,00 kr 288 250,00 kr 438 250,00

Balanse kr 688 250,00 kr 688 250,00 kr 688 250,00 kr 688 250,00 kr 688 250,00 kr 688 250,00

Vurdering
Som det framgår av den faglige utredningen ovenfor, er gjeldende rus- og psykiatriplan relevant 
for de to siste årene i planperioden. Ny informasjon vil imidlertid komme fortløpende, etter 
hvert som samhandlingsreformen også får betydning for denne delen av helsetjenesten.  Det 
antas at en allerede under kommuneøkonomiproposisjonen får signaler om hvordan fremdriften i 
dette spørsmålet løper.
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Helse- og omsorgsutvalget har tidligere drøftet spørsmål om etablering av en annen fagstilling 
knyttet til samhandlingsreformen.  Dette gjelder funksjonen som ergoterapeut. En slik stilling
kan også ha stor betydning for eldre- og/eller funksjonshemmede pasienter og disses muligheter 
til å klare dagliglivet på en bedre måte. Når rådmannen vil nevne dette, er det fordi at en kan 
måtte prioritere mellom ulike gode tiltak.   
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KAP. 1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunnen for planarbeidet

Rusmiddelpolitisk handlingsplan og Plan for psykisk helsetjeneste samordnes til en plan fra 
2010 og erstatter Plan for psykisk helsetjeneste 2007-2010 og Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2005-2009. Ansvaret for planarbeidet er lagt til Avdeling for Hjelpetjenester. 

Fra den første kommunale psykiatriplan ble vedtatt 18.06.96 og fram til og med 2008 har 
kommunen mottatt øremerkede opptrappingsmidler for psykiatri. Fra 2009 er midlene tilført 
som en del av kommunens rammetilskudd. 

Den forrige rusplanen hadde virketid 2005-2009. De fleste tiltakene er gjennomført, noen 
tiltak blir foreslått videreført. Tiltaket Ansvarlig vertskap har ikke blitt gjennomført. Det 
foreslås at tiltaket prioriteres i den nye planen. Fra 2007 har det vært en statlig satsing på 
rusområdet hvor kommunene er tilført økte ressurser i rammeoverføringene, samt at det har 
vært mulig å motta statlige prosjektmidler. Tana har i perioden 2007-2009 mottatt 
prosjektmidler for prosjektet Forebyggende rusarbeid for barn og unge. Vi har hatt en 
prosjektmedarbeider i 100%-stilling i 2007 og 2008, i 50%-stilling 2009. Resterende 50% har 
i 2009 vært brukt til et prosjekt utekontakt. 

I føringene for innvilgelse av prosjektmidler krever staten at kommunen arbeider inn 
prosjektstillingene som faste stillinger etter at treårsperioden med prosjektmidler er avsluttet. 
Det foreslås at Tana kommune innvilger ett årsverk til rusarbeid fra og med budsjettåret 2011. 

1.2 Relasjon til andre kommunale planer

Plan for Selvmordsforebygging 2010-2013 ble vedtatt i Kommunestyret 05.12.10, viser til sak 
PS 79/2009. I vedtaket kommer det fram i pkt 2 at kommunestyret støtter HOU’s forslag til to 
ny pkt om flere tiltak rettet mot foreldre, samt skolering og veiledning av lærere som skal 
jobbe med barn i forhold til psykisk helse. I Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 
2010-2014 er dette ivaretatt i tiltak 4.1, 4.2 a, b, c, d, e, f, 4.4 g, 4.5 d. I kommunestyrets 
vedtak 2c står det at Plan for Selvmordsforebygging og plan for psykisk helse 2007-2010 må 
vurderes samordnet med rusmiddelpolitisk handlingsplan 2005-2009. Psykiatriplan og 
Rusplan er i foreliggende planutkast samordnet. På grunn av at planprosessen var kommet så 
langt lot det seg ikke gjøre å innarbeide Plan for selvmordsforebygging i Samordnet 
forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.

Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 bør også innarbeides i 
kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel. Kommunen er pålagt å planlegge sin 
virksomhet i Plan og bygningsloven og i kommuneloven. Etter plan- og bygningsloven § 20 
skal kommunen utføre en løpende planlegging med sikte på å samordne den fysiske, 
økonomiske, sosiale, etiske og kulturelle utviklingen innenfor sine områder. Kravet 
innbefatter også psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunen.
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1.3 Statlige føringer

Sosial- og helsedirektoratet ga i desember 2005 ut ny veileder i ”Psykisk helsearbeid for 
voksne i kommunene” (IS-1332). Her omtales blant annet målsettingen med det psykiske 
helsearbeidet i kommunene hvor det fremgår at dette arbeidet skal bidra til å fremme 
selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske 
lidelser. (s. 7).

I mars 2007 kom det en ny veileder fra Sosial- og helsedirektoratet om ”Psykisk helsearbeid 
for barn og unge i kommunene” (IS-1405). Her fremkommer at målsettingen for det psykiske 
helsearbeidet i kommunene er å gi alle barn og unge et likeverdig tilbud og like 
utviklingsmuligheter, uavhengig av sosial bakgrunn og hvor i landet de bor. (s.11)

I november 2008 kom veilederen Opptrappingsplan for rusfeltet” (I-1120 B) fra Helse- og 
omsorgdepartementet som viser hvilke satsingsområdet regjerningen er opptatt av. 
Rusmiddelpolitikken skal bygge på solidaritet både i forhold til rusmisbrukerne og deres 
pårørende. Rusmiddelpolitikken handler om å gi bedre hjelp, at fellesskapet stiller opp, og 
ikke minst om å bruke ressursene til pårørende. Forebygging av rusmiddelproblemer er det 
beste for individ og samfunn.

1.4 Kommunale målsettinger og strategier

 Forbygge og forhindre psykiske lidelser og rusproblemer og gi personer med slike 
problemer like god helsetjeneste og oppfølging i sitt nærmiljø som andre grupper.
Tjenestetilbudet til befolkningen bør holde en god faglig standard i forhold til behovet. 
Kommunen skal organisere tjenestene slik at man samtidig sikrer en god 
ressursutnyttelse.

 Kommunens ulike tjenesteytere skal samhandle tverrfaglig og på tvers av de ulike 
virksomheter for å forebygge at det oppstår problemer, og gi et samordnet 
tjenestetilbud. Det skal legges til rette for gode og trygge oppvekstmiljøer. Barn, unge, 
voksne og eldre med ulike behov skal få riktig hjelp til rett tid og i nær tilknytning til 
lokalsamfunnet. 

 Tjenestene som gis skal sikre brukermedvirkning og samhandling med 
spesialisthelsetjenesten.

 Kulturforståelse skal implementeres innen alle områder av kommunens rusarbeid og 
psykiske helsearbeid.

 Utvikle bedre ettervern og rehabiliteringstiltak for personer med psykiske lidelser og 
rusproblemer, både før, under og etter behandling. 

 Kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler.
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KAP. 2 STRUKTURELLE FORHOLD

I opptrappingsperioden har ressurser og øremerkede tilskudd vært brukt i forhold til å oppnå 
strukturelle målsettinger som antall fagpersonell, boliger, konsultasjoner og gode 
saksbehandlingsrutiner.

Fremover vil de overordnede målsettinger innrettes mot innhold og kvalitet i tjenester, flere 
fagstillinger innenfor rusområdet og økt kompetanse. Det arbeides med en oppbygging av et 
lavterskeltilbud, der det er flere som driver oppsøkende og ambulerende virksomhet, og 
utvikling av flere tilbud utenom arbeidstid som kan møte brukerne der de er med motivasjon 
og oppfølging.

2.1 Organisering

Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan forvaltes av Avdeling for hjelpetjenester.

Organisasjonskart for avdeling for Hjelpetjenester.

Avdelingsleder har det overordnede administrative, økonomiske og faglige ansvaret for 
tjenesten.

KAP. 3 FOREBYGGING

3.1 Foreldre

Foreldre er helt klart de viktigste forebyggingsaktørene for barn og unge. Det er først og 
fremst foreldrene som skal ivareta oppdragelsen, sette grenser, bygge holdninger og gi 

Side 23



Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 rullert, vedtatt i HOU 09.05.12

Tana kommune Side 6

trygghet og identitet i oppveksten. Det er viktig å bevisstgjøre hver enkelt forelder deres 
ansvar for barna i oppvekstperioden.

En måte å bevisstgjøre foreldrene på dette ansvaret kan være et tettere samarbeid/ oppfølging 
i viktige faser i barnets liv, som eksempelvis fra barnehage til skole og videre fra 
ungdomstrinnet til videregående skole. Dette kan skje ved å ha overføringsmøter mellom 
PPT, skole, helsestasjon og foreldre hvor det fokuseres på de spesielle utfordringer i hver fase 
av barnets liv. Dette kan videreutvikles ved at det legges til Familiesenteret og de 
profesjonelle aktørene som har tilknytning der. Via Åpen barnehage og Ungdomsklubben 
tilbys et lavterskeltilbud til barn, unge og foresatte. Å ha lett tilgjengelige arenaer for å knyttes 
til positive nettverk er viktig i forebyggende arbeid.

Tana er en satsingskommune for innføring av PMTO (Parent Management Training). PMTO 
er opprinnelig en opplærings- og behandlingsmetode rettet mot familier som har barn fra 4-12 
år med atferdsvansker. Metoden er grundig empirisk dokumentert. Hvis fastlåste 
samhandlingsmønstre får utvikle seg over tid og i ulike situasjoner, øker sannsynligheten for 
at aggresjonsnivået mellom foreldre og barn eskalerer. På sikt kan dette medføre at barnet 
utvikler atferdsproblemer av ulik alvorlighetsgrad. For å stoppe eller redusere barnets 
atferdsvansker kreves en aktiv intervensjon. PMTO er rettet direkte mot foreldrenes måter å 
møte barnet sitt på for å snu barnets destruktive skjevutvikling. Målet med behandlingen er 
at barn og foreldre kan gjenopprette en positiv relasjon slik at opposisjonell atferd brytes og 
positiv utvikling fremmes. PMTO synes å være særlig effektivt for barn under 8 år.
Kommunen har en PMTO-terapeut og flere PMTO-rådgivere. BUP’s ambulant team har 
utdannet en PMTO-terapeut. PMTO-arbeidet bør koordineres bedre for å få best mulig effekt 
av metoden. Hjelpetjenesten vil ta ansvar for å koordinere dette arbeidet.

3.2 Barnehager og skoler

De fleste førskolebarn i Tana har et barnehagetilbud. Barnehagenes tilbud gir stimulering til 
læring og utvikling av sosiale ferdigheter. Erfaring viser at tidlig intervensjon gir best effekt. 

Hovedideen bak Tidlig intervensjon er å identifisere og starte håndteringen av et 
helseproblem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir minimalisert 
med en svært liten innsats. Forebygging.no 

Barnehagene er derfor en viktig arena for forebygging av vansker. Flere kommuner, bl.a. Sør 
Varanger kommune, har innført en metode for avdekking av vansker hos barn i førskolealder. 
I tiltaksdelen foreslås det at Tana kommune tar i bruk denne modellen i de kommunale 
barnehagene.

Barn og unge tilbringer mye av sin oppveksttid i skolen. I innledningen til ny læreplan for 
grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæringen påpekes det:

Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre 
utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg 
selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.
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I dette perspektivet har skolen et klart ansvar for holdningsbygging og forebyggende arbeid.  I 
Tana kommune har skolene utarbeidet et opplegg for holdningsskapende undervisning i 
forhold til alkohol, narkotika og tobakk. I tillegg har skolene startet med temaet psykisk helse 
i skolen. Undervisningsopplegget er med på å bevisstgjøre elevene og redusere mobbing, 
isolasjon og dårlig selvfølelse. Skolene skal være gode læringsarenaer der elvene møter 
kompetente og bevisste voksne som er med å videreutvikle den enkelte elevs kompetanse og 
egenskaper. Skolene skal videreutvikle strategier for forebygging og takling av 
mobbeproblematikk.

Fordi skolen er en viktig del av barn og unges oppvekst, er det svært viktig med et godt 
samarbeid med foreldrene i forhold til det holdningsskapende arbeidet. 

3.1 Familiesenter

Et familiesenter er en lokalt forankret samordnet virksomhet rettet mot barn, unge og 
omsorgspersoner. Hensikten er at brukerne skal få et lett tilgjengelig og helhetlig 
tjenestetilbud. Aktuelle tjenestetiltak er svangerskapsomsorg, helsestasjon, PPT, åpen 
barnehage, forebyggende barne og familievern, foreldrerådgiving og kulturaktiviteter.

Senteret kan gi tilbud om diverse gruppeaktiviteter, både mer allmenne tilbud og tilbud til 
grupper sammensatt ut fra spesielle behov.  Det kan organiseres ved at tverrfaglige team 
bestående av jordmor, helsesøster, førskolelærer, sosionom, barnevernspedagog, psykolog, 
ansatte fra PP-tjeneste, psykiatrisk sykepleier, lege og fysioterapeut gir tilbud om sine 
tjenester ved senteret. I tillegg kan andre grupper knyttes til familiesenteret som f.eks 
frivillige organisasjoner, kulturetat, politi og kirke. 

Tilbudet tilpasses den enkelte kommune. Dette innebærer medvirkning fra brukerne for å 
bestemme innholdet i aktivitetene. Målet for virksomheten er, ut fra familiens helhetlige 
livssituasjon er å fremme god helse, fysisk så vel som psykisk, hos barn og foreldre, og styrke 
barn og unges oppvekstmiljø blant annet ved å:

 være tilgjengelig som møteplass nær der folk bor
 styrke det sosiale nettverket rundt barn og foreldre
 støtte og styrke foreldrene i deres omsorg og oppdragerrolle
 skape kommunikasjon og arbeidsmåter der barn og foreldre blir delaktige
 tilby lett tilgjengelig støtte og tjenester
 tidlig oppdaging – tidlig intervensjon
 utvikle god service nær brukerne
 være et kunnskaps- og informasjonssenter i bomiljøet

Familiesenteret i Tanas virksomhet har vært lokalisert i en kommunal bygning, denne er nå 
solgt slik at Familiesenteret nå ikke har egne lokaliteter. Styringsgruppen blir imidlertid 
videreført og arbeidet må drives videre som en samhandlingsplattform der de ulike områdene 
samordner sitt tilbud. 
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3.2 Møteplassen

Møteplassen er et lavterskeltilbud til mennesker med psykisk lidelse, psykisk 
utviklingshemming og rusmisbrukere som har behov for et sosialt nettverk. 

Møteplasser som dette kan gi økt livskvalitet, representere et sted å være, et fellesskap å gå til 
og brukerne kan delta på ulike aktiviteter som for eksempel håndarbeid, spill, musikk, lage 
mat og få opplæring i bruk av data uten at det stilles krav til produktivitet. Deltakerne 
organiserer også ekskursjoner og julemiddag i samarbeid med miljøarbeiderne. Tilbudet er 
ment som en hjelp for å bryte ensomhet og isolasjon, og brukerne kan komme og delta etter 
ønske og dagsform.

Disse ulike elementene er viktig med tanke å endre og skape terapeutiske bedringsprosesser 
og gi økt livskvalitet for brukere av møteplassen. 

Møteplassen drives av miljøarbeidere innen psykisk helsetjeneste i samarbeid med brukere av 
tjenesten. Det finnes også et tilbud om individuelle samtaler.  Brukere som bor innenfor en 
radius av ca 20 km fra møteplassen blir hentet av miljøarbeiderne. Tilbudet er åpent hver 
tirsdag og torsdag fra 10.00-14.00. 

3.3 Fritids- og kultursektoren som forebyggingsarena

Tana kommune har ulike aktiviteter og tilbud for barn og unge. De fleste av disse tilbudene
vil kunne virke rusforebyggende i et primærforebyggende perspektiv fordi en meningsfylt 
fritid er viktig for alle mennesker. Vi har likevel ingen garanti for at ungdom som benytter seg 
av kulturaktiviteter ruser seg mindre enn annen ungdom. Det er derfor viktig at alle 
fritidstilbud, både i offentlig og frivillig regi, arbeider holdningsskapende.

Ett viktig tilbud i kommunen er fritidsklubben som nylig har flyttet inn i nye lokaler på 
miljøbygget. Videre har kommunen andre viktige tilbud som kulturskolen, hvor man kan 
utfolde seg innen musikk, dans, teater og formgivning/duodji; SFO og de aktivitetene som 
legges dit; biblioteket m.m. En ny tilvekst er musikkbingen utenfor miljøbygget; et 
øvingslokale for ulike musikkgrupper. Vi har også mange lag og foreninger som gjør en stor 
innsats for at barn og unge i kommunen har forskjellige fritidstilbud å velge i. 

Flerbrukshallen har gitt et løft i forhold til tilrettelagte aktiviteter for barn og unge. Det er 
imidlertid en del barn og unge som faller utenfor dette organiserte tilbudet. Lag og foreninger 
oppfordres til å tilrettelegge for aktiviteter i flerbrukshallen som inkluderer de som ikke er 
aktive idrettsutøvere.

3.4 Rusprosjekter

Tana kommune v/ avdeling for hjelpetjenester har for årene 2007, 2008 og 2009 mottatt 
tilskudd fra sosial- og helsedirektoratet til forebygging av barn og unges rusmiddelmisbruk. 
Midlene har vært på ca kr. 430.000 pr år, nok til å ansette en person til å jobbe med denne 
gruppen. Disse midlene gis inntil tre år, men må søkes særskilt for hvert år. 
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Det har i prosjektet vært jobbet med forebyggende tiltak opp mot alle skolene i kommune. Det 
har vært undervist i psykisk helse i skolene. Prosjektansatt og PPT har samarbeidet med 
lærerne om dette og tatt ansvar for undervisningen. Dette videreføres på barnetrinnet i form av 
undervisningsopplegget Zippys venner, opplegget gir elever på 1. årstrinn opplæring i sosiale 
ferdigheter. Skolene skal videreføre tilbudet om undervisning i psykisk helse.

Prosjektmedarbeider har deltatt på foreldremøter sammen med politi, helsestasjon og PPT og 
tatt opp ulike temaer. Det ble året 2007 foretatt en kartlegging av rusmiddelbruk blant 
ungdomsskoleelever. Det har vært jobbet med tidlig intervensjonstiltak overfor unge i 
risikosonen. Også med tiltak som satser på helhetlig og tverrfaglig oppfølging før, under og 
etter spesialisert behandling for gruppa 18 til 25 år, og tiltak som har fokus på koordinering, 
samordning og systematisk tverrfaglig og sektorielt samarbeid (inkludert frivillig sektor). 

Fra år 2009 ble det gjort en endring i søknaden på midlene til styrking av kommunalt arbeid 
blant rusmisbrukere. Vi søkte om midler til 50% forebyggende arbeid barn og unge og 50% 
miljøarbeider/ utekontakt som vil jobbe i forhold til etablerte rusmiddelmisbrukere og 
rusforebyggende arbeid i tiknytning til kvelder og helger. 

Konkrete arbeidsoppgaver i forhold til etablerte rusmisbrukere er oppfølgning i deres boliger, 
hjelpe dem med praktiske ting, se til at de har mat i huset, får betalt sine regninger, kommer til 
lege ved behov for den nødvendige helse og pleiehjelp etc.

Målsettingen her er bedre livskvalitet.

Hjelpetjenesten omdefinerte en 50% stilling som PMTO terapeut til en 50% stilling som 
miljøterapeut med ansvar for forebyggende rus- og psykisk helsearbeid for barn og unge. 
Prosjektstillingen ble på den måten videreført uten at det var nødvendig å tilføre økte 
kommunale ressurser.

Fra 2011 ble det politisk vedtatt en økning av ressurser til rustjenesten på ett årsverk, en 
økning av ruskonsulentstillingen med 40% fra 30% til 70% og en 60% stilling som 
utekontakt. Dette utgjør en betydelig styrking av kommunens oppfølgingsarbeid for 
rusmiddelbrukere.

Kirken har i samarbeid med Tana kommune opprettet tilbudet onsdagsklubben. Det er 
innvilget statlige prosjektmidler til dette for årene 2011 og 2012. Det vil bli søkt om 
prosjektmidler også for 2013. Onsdagsklubben gir primært tilbud til etablerte 
rusmiddelbrukere hvor formålet er å gi et sosialt fellesskap, gi ett fullverdig måltid, samt bistå 
brukerne i forhold til praktiske problemer. 

3.5 Lavterskeltilbud organisert under Asvo

Tana kommune v/ avdeling for hjelpetjenester har i samarbeid med Tana arbeidsservice 
opprettet et lavterskeltilbud. Tilbudet består i å drive en nettverksgruppe daglig, der brukeres 
ressurser skal synliggjøres gjennom arbeid/ aktivitet. Lavterskeltilbudet ble opprettet i 2007 
ved hjelp av prosjektmidler. Det er ønskelig at dette videreføres årlig i samarbeid med Tana 
arbeidsservice. Dette er et tilbud til psykisk syke og rusmiddelmisbrukere slik at de har et 
arbeid å gå til.
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3.6 Støttekontakter

Støttekontakt tildeles etter søknad og er ment som et forebyggende tiltak for voksne og barn 
og deres familier. Målet er at bruker skal få et mer aktivt sosialt liv, dette muliggjør deltakelse 
på ulike aktiviteter. Kommunen har noen utdannede treningskontakter.

3.7 Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidernes oppgave er å yte praktisk bistand, gi opplæring i daglige gjøremål og gjøre 
den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet. Det vil si opplæring i husarbeid og matstell, 
personlig hygiene og påkledning. Videre boveiledning, økonomi, betaling av regninger, hjelp 
til å åpne post, avlese strømmåler og andre forefallende oppgaver i hjemmet. Miljøarbeiderne 
tar også med brukerne på korte og lengre turer.

3.8 Grønn omsorg

Tana kommune i samarbeid med bøndene i Tana er med i et nasjonalt prosjekt for bruk av 
gården som ressurs. Prosjektet heter Inn på tunet. Det er et samlebegrep for tilrettelagte tilbud 
fra bønder som bruker gården sin i aktivt arbeid for/ med barn, unge og voksne med spesielle 
behov. Herunder kommer tilrettelagt arbeid for personer med psykiske lidelser.
Tana kommunes kontaktperson er en ansatt i utviklingsavdelingen.
(www.innpaatunet.no)

3.9 Alderspsykiatri

Eldres psykiske helse har kommet mer i fokus i løpet av de siste tiårene. Alderspsykiatri har 
utviklet seg til et eget område innenfor psykiatrien hvor det er bygd opp spesialisert 
oppfølging, kursing/ utdanning og forskning. Alderspsykiatrien har spesialisert seg på 
psykiske lidelser som opptrer første gang i alderen over 65 år. Forekomst av psykiske lidelser 
øker med alderen. Aldringsprosessen og endringer i det sosiale miljøet disponerer for 
utvikling av psykiske lidelser. Utviklingen med en sterk vekst av antall personer over 67 år 
tilsier at førstelinjetjenesten må ha denne problematikken i fokus for å forebygge psykiske 
vansker hos denne befolkningsgruppen. Det er viktig å sette inn tiltak som motvirker 
ensomhet og isolasjon. Legene må være oppmerksomme slik at lidelsene blir diagnostisert 
tidlig for at adekvat hjelp kan settes inn. Psykisk helsetjeneste og hjemmesykepleien må gis 
ressurser slik at de kan følge opp pasientene i deres hjemmemiljø ved å tilby samtaleterapi, 
utdeling av medisiner, gi miljøterapeutisk oppfølging og få til et samarbeid med pårørende. 
Noen vil utvikle så store vansker at det er behov for oppfølging i institusjon. 

KAP. 4 FREMTIDIGE BEHOV OG PRIORITERTE TILTAK

For å nå hovedmålsetningene i rus- og psykiatriplanarbeidet er følgende tiltak prioritert for 
planperioden 2010-2014:
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Tiltak 4.1: Foreldre som forebyggingsaktører

I et samfunn som har flere og sterke kulturformidlere ved siden ev foreldrene, er det viktig 
med tiltak som styrker foreldrekompetansen. Forelderveiledningsprogrammet er et statlig 
satsningsområde. 

Målsettingen for Barne- og familiedepartementets satsing på foreldreveiledning er at den skal 
”støtte og styrke foreldrene i deres rolle som oppdragere og omsorgspersoner for egne barn. 
Det kan forebygge psykososiale vansker hos barn og unge og fastlåste samhandlingsmønstre” 
(Rundskriv Q-5/97, BFD). 

I Familiesenteret avholdes det ulike temakvelder for foreldre. 

Målet for virksomheten er å ha et helhetlig perspektiv for å fremme god helse hos barn og 
foreldre, og ikke minst styrke barn og unges oppvekstmiljø.

Tiltak: Beskrivelse: Tidsplan Ansvarlig 
4.1 Bevisstgjøre foreldre i deres rolle som 

forebyggingsaktører gjennom samarbeid og 
veiledning.

Hele plan-
perioden

Avd.Hjelpetjen. Avd 
for Helse
Skolene
Forbyggende 
barnevern
Helsestasjonen

Tiltak 4.2: Barnehager og skoler

Zippys venner
Mål: Mestring og utvikling av empati. Zippys venner er et kunnskapsbasert forebyggende 
program for å lære barn å mestre dagliglivets utfordrninger på en bedre måte. Det gir barna 
redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på.

http://www.forebygging.no/fhp/d_emneside/cf/hPKey_10587/hParent_22/hDKey_1

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.2 a) ”Zippys venner”, 1. klasse Hele plan 

perioden
Rektor ved de ulike 
skolene

Pyskisk helse i skolen
Mål: Øke ungdoms kunnskap om psykisk helse. Hvordan kan de anvende denne kunnskapen i 
det daglige liv og hvor kan ungdom i Tana kommune søke hjelp ved psykiske vansker.
http://www.psykiskhelseiskolen.no/

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.2 b) ”Alle har en psykisk helse” 

ungdomstrinnet
Hele plan 
perioden

Rektor ved de ulike 
skolene
Kommuneoverlegen
Avd. for hjelpetj.
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Overgang grunnskole til videregående skole
Det siste året på ungdomstrinnet bør det settes fokus på foreldrenes ansvar for å følge opp 
ungdommen når hun/ han har flyttet hjemmefra for å gå på videregående skole. Dette kan 
være et tema elevene skal jobbe med og presentere på foreldremøter, informasjonsskriv til 
hjemmet osv. Et delmål vil være å forebygge og redusere tallet på ungdom som dropper ut av 
videregående skole 

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.2 c) Bedre overgangen mellom grunnskole og 

videregående skole
Hele plan 
perioden

Skolene i 
samarbeid med 
helsestasjonen og 
hjelpetjenesten

Forebyggende rusarbeid i skolen
Ungdom er utsatt for et press for å prøve ut rusmidler. Holdninger og bevissthet er viktig for å 
forbygge rusmiddelmisbruk. Skolene sammen med foreldre er viktige forebyggingsaktører.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.2 d) Videreutvikle og fortsette eksisterende 

undervisningsopplegg som ANT, 
prosjektarbeid om rus m.v. 

Hele plan 
perioden

Skolene
Kommuneoverlegen
Avd. for hjelpetj.

Forebygge og avdekke mobbing
Skolene må ha et kontinuerlig fokus på mobbeproblemet. Det er utviklet ulike  nasjonale 
strategier rettet mot tiltak i skolene. Noen skoler i Tana har tatt disse strategiene i bruk.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.2 e) Videreutvikle og fortsette eksisterende 

tiltak mot mobbing 
Hele plan 
perioden

Skolene

Tidlig intervensjon
Det er enklest og mest effektivt å gi bistand tidligst mulig, på den måten kan vansker 
avhjelpes og forebygges. De fleste barn har et barnehagetilbud, barnehagen er derfor en viktig 
arena for å gi barn muligheter for å utvikle sosiale, språklige og atferdsmessige ferdigheter.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.2 f) Utvikle et tverrfaglig samarbeid i 

barnehagene, med målsetning om tidlig 
intervensjon for å gi helhetlig tverrfaglig 
bistand ved behov 

Hele plan 
perioden

Hjelpetjenesten i 
samarbeid med 
barnehagene og 
helsestasjonen

LOSA
Dette tilbudet har gjort at flere ungdom kan bo hjemme under videregående utdanning. Dette 
vil sannsynligvis gi bedre mulighet for å fullføre videregående skole. LOSA er avhengig av et 
godt samarbeid med næringslivet i Tana, samt kommunens tjenestetilbud.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.2 g) Videreutvikle og fortsette eksisterende 

tilbud ved LOSA  
Hele plan 
perioden

Fylkeskommunen
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PMTO
Kommunen har besluttet å være med i et samarbeid med Atferdssenteret om innføring av
PMTO og andre atferdsregulerende metoder, dette ble politisk behandlet i 2006 (første 
halvår). Kommunen har nå fått en invitasjon til videreføring av samarbeidet med 
Atferdssenteret for implementering av forebyggingsprogrammet TIBIR (tidlig innsats for barn 
i risiko). Tiltakene i programmet er basert på prinsippene i behandlingsprogrammet PMTO 
(Parent Management Training – Oregon). Programmet er forskningsbasert og gir dokumentert 
positiv effekt. 

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.2 h) Videreutvikle bruken av PMTO i 

kommunen. Innføre flere moduler.  
Hele plan 
perioden

Hjelpetjenesten

Tiltak 4.3: Fritids-og kultursektoren

Kommunen bør fortsatt avsette egne midler og søke eksterne midler til holdningsskapende og 
rusforebyggende arbeid. Vi må se dette arbeidet i sammenheng med kommunens satsing på 
folkehelse. Vi har i 2009 avsluttet prosjektperioden Partnerskap for folkehelse. Under 
prosjektperioden har kommunen inngått partnerskapssamarbeid med andre aktører for å 
arbeide sammen for en bedre folkehelse. Denne formen for stimulering av frivillige 
aktivitetstiltak bør fortsette slik at vi kan arbeide sammen mot målet om å skape gode, trygge 
og utfordrende oppvekstvilkår for barn og unge. 

Andre støtteordninger finner man på Internett, deriblant www.frifond.no som er en statlig 
tilskuddsordning rettet mot barn og unge, der overskuddet av statlige spillemidler fordeles til 
lokale aktiviteter. Idébanken er en støtteordning for flerkulturelle tiltak blant barn og unge, 
den administreres av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (www.lnu.no). 
Videre har Sametinget satt av midler til tiltak for samiske barn og unge (www.samediggi.no). 
Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet forvalter også ulike støtteordninger for 
styrking av barn og unges oppvekstmiljø og levekår (http://odin.dep.no/bfd).

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.3 
a)

Fortsatt bevilge av økonomiske midler til 
aktivitetstilbud og inventar i fritidsklubben. 
Det er viktig at klubben er en attraktiv, rusfri 
møteplass for ungdommen.

Hele planperioden Kom.styret
Utviklings-
avdelingen

b) Handlingsplan for idrett legges til grunn for 
forebyggende tiltak som krever anlegg/ lokaler 
knyttet opp mot rusmiddelplanen.

Hele planperioden Utviklings-
avdelingen

c) Ungdomskonserter/diskotek
- Dette er spesielt viktig i tilknytning til 
dager/begivenheter der det er erfaring for at det 
nyttes rusmidler.

Hele planperioden Utviklings-
avdelingen

d) Temakvelder på fritidsklubben. Utvikle 
samarbeid med andre instanser, som for 
eksempel politiet. 

Hele planperioden Utviklings-
avdelingen

e) Etablere Åpen hall som et tiltak i Minst fire fredager i Utviklings-
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fritidsklubbens regi, i samarbeid med minst ett 
frivillig lag. 

året. Oppstart i løpet 
av 2010.

avdelingen

f) Vurdere å gjenoppta samarbeidet med MOT. Hele planperioden Utviklings-
avdelingen

g) Etablere ungdomsråd i kommunen. Innen 2011 Utviklings-
avdelingen

h) Jenteaktiviteter
-Vurdere egne temakvelder for jenter på 
fritidsklubben.
- Sikre at tiltak som har vist seg attraktive for 
jenter tas med i plan for idrett og fysisk 
aktivitet. 

Hele planperioden.
Ved 
revidering/rullering 
av kommunedelplan 
for idrett og fysisk 
aktivitet. 

Utviklings-
avdelingen

i) Fritidsklubben og kulturskolen inngår 
samarbeid om lavterskelaktiviteter i klubbens 
åpningstider. 

Hele planperioden Utviklings-
avdelingen

j) Etablere en ungdomsklubb i Austertana i 
samarbeid med bygdelaget og ev andre aktører. 

Hele planperioden Utviklings-
avdelingen

k) Etablere utstyrslager der barn/ unge kan låne 
idretts- og aktivitetsutstyr

Oppstart i 2010 Utviklings-
avdelingen 
i samarb. 
m/ hjelpetj, 
og NAV

Tiltak 4.4: Helse- og sosialsektoren

Legetjenesten samarbeider med Nesseby kommune. Denne yrkesgruppen er trolig de første 
som kommer i kontakt med rusmiddelmisbruk og mennesker med psykiske lidelser. Legene
har faste morgenmøter hver dag der alle deltar. Det er etablert et tett og godt samarbeid med 
den kommunale rus- og psykiatritjenesten, bl.a. med et fast møte med alle legene en gang pr 
uke. Legene henviser til psykiatri og rustjenesten dersom det er behov for dette. 

Det foreligger omfattende dokumentasjon på at systematiske samtaler i helsetjenesten fører til 
at pasienter med et risikofylt alkoholforbruk reduserer sitt forbruk. Det anslås at slik mini-
intervensjon fra leger og annet helsepersonell medfører opp til 24 prosent reduksjon i 
alkoholforbruket det første året. Dette er et av tiltakene som regjeringen trekker fram som et 
særskilt satsingsområde i handlingsplanen mot rusmiddelproblemer (2003-2005). Se også 
pressemelding nr.5/03 fra Sosialdepartementet.

Forekomst av psykiske lidelser hos eldre er høy, 15-20%, samtidig er antall og andel av eldre 
stor og økende. Tidlig diagnostisering og intervensjon kan bidra til en bedret prognose.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.4 a) Bevisstgjøring på rus gjennom bruken av mini-

intervensjon (AUDIT) som arbeidsredskap innen 
helse- og sosialsektoren

Hele plan 
perioden

Avd. Helse
Avd.Hjelpetj

b) Være oppmerksom på problemstillingen 
alderspsykiatri for å gi tidlig diagnostisering

Hele plan 
perioden

Avd. Helse
Hjemmesykepl.
Avd.Hjelpetj
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Helsestasjonen har et unikt utgangspunkt ved at den når alle barn og deres familier gjennom 
årlige helsekontroller. Den har en viktig rolle i å fremme helse og å forebygge psykiske og 
fysiske plager hos gravide, barn og unge. Helsesøstrene gjennomfører også hjemmebesøk hos 
alle barnefamilier, og har dermed en mulighet til å få innsyn i hjemmesituasjonen

Tana kommune har også Helsestasjon for ungdom. Målet er å gi ungdom en økt 
helsebevissthet, bedre det psykososiale miljøet og motivere ungdom til å utvikle en 
helsemessig gunstig livsstil. Dette er et lavterskeltilbud, noe som er viktig i et 
rusmiddelperspektiv. Helsestasjonen har mulighet til å fange opp ungdom som er ukjente i det 
øvrige hjelpeapparatet, og som har utviklet et gryende rusmiddelbruk.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.4 c) Helsestasjon for ungdom Hele plan 

perioden
Avd. Helse

Psykiatritjenesten i kommunen driver med kartlegging og tilrettelegging for hjemmeboende i 
tillegg til oppsøkende arbeid. Gjennom å oppsøke brukerne i deres miljø får tjenesten et 
innblikk i miljøet rundt den enkelte. Brukerne av tjenesten har ofte selv dobbeldiagnose 
psykiatri/ rus. Det må også være fokus på eldres psykisk helse.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.4 d) Foreta en ny fornøydhetsundersøkelse blant 

brukere av psykisk helsetjeneste og rus
I løpet av 2010 Avd.Hjelpetj

e) Tilby veiledning til ansatte i PLO som jobber med 
eldre med psykiske vansker 

Hele plan 
perioden

Avd.Hjelpetj

Hjemmesykepleien har i likhet med psykiatri og rustjenesten sin virksomhet ute blant 
kommunens innbyggere i deres hjem. I og med at psykiatri og rustjenesten ikke har 
døgntilbud er det viktig med tett samarbeid med hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien er i 
kontakt med eldre mennesker, det bør rutinemessig stilles spørsmål til de eldre om de 
opplever press og vold fra rusmiddelmisbrukende familiemedlemmer. Det må også være 
fokus på eldres psykisk helse.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.4 f) Økte ressurser til hjemmesykepleien for å ivareta 

tjenester til brukere utenom kontortid.
Hele plan 
perioden

Hjemmesykep
leien

g) Spørre eldre rutinemessig om de opplever press 
og vold fra rusmiddelmisbrukende 
familiemedlemmer

Hele plan 
perioden

Hjemmesykep
leien
Avd. helse 
Avd. hjelpetj.

h) Øke fokus og utvikle kompetanse på problem-
stillingen alderspsykiatri, tilby samtale- og 
medikamentell oppfølging i de eldres 
hjemmemiljø

Hele plan 
perioden

Hjemmesykep
leien
Avd. helse 
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Nav, den kommunale sosialtjenesten ble overført til Nav i februar 2009. På det nye 
Navkontoret gis det en fullverdig tjeneste der arbeid, trygd og sosialtjeneste inngår. Tjenesten 
driver lite oppsøkende virksomhet og personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer 
oppsøker selv tjenesten eller blir henvist av andre instanser. Nav har ansvar for økonomisk 
sosialhjelp, gjeldsrådgiving, bostedsløse, rusarbeid, henvisning til rusbehandling og 
kvalifiseringsprogrammet. Saksbehandler på Nav sosial har også som oppgave å være 
koordinator i forhold til personer som trenger en individuell plan dersom de mottar tjenester 
fra Nav.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.4 i) NAV sosial følger opp punkter i samarbeidsa-

vtalen i forbindelse med overgangen til NAV
Hele plan 
perioden

NAV sosial

Barnevernstjenesten er den tjenesten i kommunen som andre instanser er lovpålagt å melde 
til dersom det er mistenke om at barn lever under bekymringsverdige forhold. På denne måten 
kan barnevernstjenesten komme i kontakt med familier hvor enten foreldrene (en eller begge) 
eller barnet selv har et rusmiddelproblem. Barnevernstjenesten skal i sitt kartleggingsarbeid ta 
opp temaet rusbruk under samtaler med familiene. 

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.4 j) Fortsette koordineringsarbeidet i tverrfaglig team Hele plan 

perioden
Avd.Hjelpetj

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig
vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for 
spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen, og i voksenopplæring 
på grunnskolens område. PPT bistår elever med ulike vansker som bl.a, lese-skrivevansker, 
ulike fagvansker, ulike utviklingsforstyrrelser og psykiske vansker. PPT kan også sette i gang 
individrettede tiltak, som bla støttesamtaler, foreldreveiledning/rådgivning eller veiledning av 
lærere/assistenter. PPT bistår skolen med å utvikle systemrettede tiltak.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.4 k) Fortsatt utvikle systemrettede tiltak i skolene i 

forhold til fagvansker og atferdsvansker
Hele plan 
perioden

Avd.Hjelpetj

Ambulant tverrfaglig ungdomsteam er startet opp som et samarbeidsprosjekt mellom Helse 
Finnmark og Sør Varanger -, Vardø – og Tana kommune. Prosjektet er planlagt for en 
treårsperiode fra 2010 til og med 2012, dette avhengig av videre innvilgelse av 
prosjektmidler. Prosjektet skal utvikle modeller for bedre samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene, målgruppe er unge i aldersgruppen 15-25 år med 
problemer innenfor psykiatri og/ eller rus. Helse Finnmark har 1,2 årsverk knyttet til 
prosjektet, mens kommunene har hver 0,2 årsverk.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.4 l) Utvikle samarbeidsmodeller mellom spesialist-

helsetjeneste og kommune for å bedre hjelpe-
tilbudet for unge med psykiske og/ eller rusprobl.

2010-2012 Helse Finnm.
Avd.Hjelpetj.
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Tiltak 4.5: Andre arenaer

Lensmannsetaten jobber med holdningsskapende - og opplysningsarbeid rundt rusbruk og 
rusmidler for elever i de forskjellige skolene, og for foreldre. Dette arbeidet er et viktig bidrag 
i et forebyggingsperspektiv, og bør fortsatt være en del av arbeidet ved Lensmannskontoret.
Lensmannskontoret jobber også forebyggende ved uniformert å besøke utestedene i 
åpningstiden.  

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.5 a) Lensmannsetaten fortsetter sitt opplysnings- og 

holdningsskapende arbeid overfor foreldre og 
elever i forhold til rus

Hele plan 
perioden

Lennsmanns-
etaten

AKAN står for Arbeidslivets Komité mot Alkoholisme og Narkomani. Formålet med AKAN 
er å forebygge rusmiddelproblemer i arbeidslivet, samt bidra til at ansatte med rusproblemer 
får hjelp tidligst mulig. Ansatte som på grunn av rusmiddelmisbruk får problemer med 
arbeidsutførelsen skal ha et tilbud om bistand før evt forføyninger vurderes. AKAN er et 
viktig bindeledd mellom arbeidsgiver og ansatte i en slik prosess, og det bør derfor være en 
AKAN-kontakt i kommunen med kompetanse og interesse for arbeid med rus.  

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.5 b) Videreutvikle AKAN-arbeidet i kommunen Hele plan 

perioden
Pers. avd.
AMU

Klinikk Nord i Rustefjelbma innehar unik kompetanse innenfor rusmiddelproblematikk. De 
tilbyr, i tillegg til behandlingsplasser, deltakelse i undervisningsopplegg i skolene i Tana hvor 
rusmiddelbruk er tema. De har ukentlige AA-møter (anonyme alkoholikere) som er åpne for 
mennesker med rusmiddelproblemer.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.5 c) Videreutvikle samarbeidet mellom kommunens 

rustjeneste og Klinikk Nord
Hele plan 
perioden

Avd.Hjelpetj
Klinikk Nord

Rusteam
I forrige planperiode ble det opprettet et rusteam, bestående av representanter fra  
Hjelpetjenesten, utviklingsavdelingen, skolen, helsestasjonen, lensmannsetaten, foreldre, 
kirken og ungdomsrepresentant. Rusteamet skal bevirke til økt bevissthet og holdninger hos 
voksenpersoner som kan være med å utvikle en sunn og rusfri livsstil hos ungdom i Tana. 
Teamet skal ha regelmessige møter, ha en kontrollfunksjon og arbeide forebyggende.
Koordineringsansvaret er satt til Hjelpetjenesten, da dette er en oppgave som hører inn under 
ruskonsulentens arbeidsoppgaver. 

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.5 d) Videreutvikle arbeidet i rusteamet Hele plan 

perioden
Avd.Hjelpetj
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Ruskartlegging
I forrige planperiode (2007) ble det foretatt en ruskartlegging av ungdom fra 8. til 10. klasse. 
120 elever ble spurt og av dem svarte 102, noe som tilsvarer ca 85 prosent. Den viste at den 
vanligste alkoholkilden og den som dominerer mest er den de får eller får kjøpt av andre 
ungdommer. Den vanligst alkoholtypen viser seg å være øl etterfulgt av brennevin og rusbrus. 
Ungdommene ble også spurt om de røyker. Her svarte 65% at de aldri har røkt. De fleste 
røykerne fant vi i 10. klasse. Kartleggingen viser at foreldreholdningene er relativt strenge og 
at foreldrene er tydelige overfor sine barn.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.5 e) Foreta en ny kartlegging blant ungdoms rusbruk 

og kartlegge det etablerte rusmiljøet. Kartlegging 
blant ungdom kan være en studentoppgave i regi 
av HIF. Kartlegging av det etablerte rusmiljøet 
utføres av hjelpetjenesten

Hele plan 
perioden

Avd.Hjelpetj

Tiltak 4.6: Vernede bo- og omsorgstiltak

I forrige planperiode ble det bygd 6 psykiatriboliger med tjenester. To boliger til 
rusmisbrukere ble planlagt, men ikke realisert. Det planlegges realisert tre boliger i denne 
planperioden. Til disse tre boligene bør det tilknyttes miljøarbeidertjeneste. For øvrig henvises 
det til kommunens boligsosiale handlingsplan der det er foretatt en helhetlig kartlegging av 
boligbehovet hos personer som av ulike årsaker selv ikke klarer å skaffe seg bolig.  Jfr 
boligsosial handlingsplan. 

På grunn av endret behov for rusboliger er fire kommunale leiligheter omdefinert til 
rusboliger. Dette dekker dagens behov. På sikt er det imidlertid gunstig at det bygges 
hensiktsmessige rusboliger, dette kan planlegges nærmere i løpet av planperioden.

Tiltak: Beskrivelse: Tidsplan: Ansvarlig:
4.6 Bygge tre boliger med omsorgsbase spesielt 

for rusmisbrukere i løpet av planperioden  
Vurderes i 
løpet av 
planperioden

Tana kommunale 
eiendomsselskap

Tiltak 4.7: Tana Arbeidsservice AS

Tana Arbeidsservice A/S er en produksjonsbedrift som gir arbeidstilbud til mennesker som 
av ulike årsaker ikke uten videre kan jobbe i det ordinære arbeidslivet. 
Bedriften har som hovedmål å skape varige arbeidsplasser hvor grunnlaget for sysselsettingen 
baseres på framstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Bedriften legger stor 
vekt på trivsel og et godt sosialt miljø. 

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
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4.7 a) Videreutvikle Tana Arbeidsservice AS som del av 
ettervern/ rehabilitering. 

Hele plan-
perioden

ASVO
Nav 
Avd. hjelpetj

b) Videreutvikle prosjekt nettverksgruppe for samisk 
ungdom som et lavterskeltilbud 

Hele plan-
perioden

ASVO
Avd. hjelpetj

Tiltak 4.8: Stillingsressurser og kompetanseheving

Avdeling for hjelpetjenester i Tana kommune møter store utfordringer innenfor alle 
tjenesteområder. Det er viktig at tjenesteområdene får tilegnet seg nødvendig kompetanse. 
Alle medarbeiderne vil måtte forholde seg til både psykiatri og rusmiddelmisbrukere enten 
direkte eller som klienters familiemedlemmer, nærpersoner eller nettverk. Det vil være aktuelt 
å tilby deltakelse på eksterne og interne kurs. Veiledning fra spesialisthelsetjenesten bør 
videreutvikles. Ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge bør tilbys økt 
kompetanse for å oppdage og forebygge ungdommenes bruk av rusmidler. 

Det er viktig at alle avdelinger i kommunen tar sin del av ansvaret i forhold til forebyggende 
rus og psykiatriarbeid, her må hver enkelt avdeling prioritere kompetanseoppbygging. 

Vi opplever at unge sliter i forhold til rus- og psykiatri. De trenger en tverrfaglig oppfølging 
for å komme seg videre i livet. I dette arbeidet er det viktig med et nært samarbeid med 
foreldre og familie for å hjelpe disse ungdommene slik at de kan få seg utdanning og arbeid.

Det har siden 2007 vært en statlig satsing på rusfeltet. Kommunene har fått økninger i 
rammetilskuddet som skal prioriteres arbeid med rusmiddelproblematikk. Hjelpetjenesten har 
fått innvilget prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet til forebyggende rusarbeid for 
barn og unge over en treårsperiode fra 2007 til utgangen av 2009. I 2010 ble det innvilget 
prosjektmidler til 60% utekontakt rus. Fra 2011 er det vedtatt en økning av ressurser til 
rustjensten med ett årsverk, fordelt 40% økning av ruskonsulent til 70% og 60% utekontakt, 
dette er en oppfyllelse av tiltak 4.8 a og b i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 
2010-2014.

Pr i dag har hjelpetjenesten følgende bemanning som ivaretar rus- og psykiatriområdet; 
Psykiatrisk sykepleier 2,0 årsverk, miljøterapeut forebyggende arbeid barn og unge 1,0 
årsverk, ruskonsulent 0,7 årsverk, miljøarbeidertjenesten til sammen 1,6 årsverk. Tjenesten 
har også blitt redusert med ett årsverk ved at en 100% miljøarbeiderstilling er som et 
innsparingstiltak i 2011 overført fra hjelpetjenesten til botjenesten.

Samhandlingsreformen stiller økt krav til kommunal kompetanse. Somatikken er kommet 
med fra 01.01.2012. Det er antydet at rus og psykiatri kommer inn i løpet av perioden 2014-
2016. Det foreslås opprettelse av en psykologstilling ved avdeling for hjelpetjenester, rus- og 
psykisk helsetjeneste. Stillingen vil tilby lavterskel psykologtjenester til befolkningen. 
Stillingen vil også ha en viktig veiledningsfunksjon for de andre tjenestene i kommunen. 
Stillingen vil også ivareta en del av planarbeidet i forhold til kommunale planer. Staten gir ut 
fra søknad et tilskudd til opprettelse av stilling som kommunepsykolog. Det første året gis det 
kr 500 000, det andre året kr 400 000 og det tredje året kr 250 000. Etter dette skal stillingen 
fullfinansieres med kommunale midler. 
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Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.8 a) Opprette stilling som kommunepsykolog ved rus-

og psykisk helsetjeneste fra 1.1.2013, forutsatt 
innvilgelse av statlig delfinansiering.

2012 Helse- og 
omsorgsutvalget
Hjelpetjenesten

b) Vurdere interkommunalt samarbeid innen 
rusarbeid.

Plan 
perioden

Hjelpetjenesten

c) Kompetanseheving – ansatte ved 
helseinstitusjonene i Tana kommune

Plan 
perioden

Hjelpetjenesten

Tiltak 4.9: Salgs- og skjenkepolitikk

Rusmiddeldirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet har utviklet prosjektet Ansvarlig 
vertskap. Dette er prøvd ut i forskjellige kommuner i Norge. Hovedmålet er å redusere 
rusrelatert vold i og utenfor serveringssteder. Ansvarlig vertskapsprogrammet kan 
gjennomføres som prosjekt mellom serveringsbransjen, kommunen og politiet.

Tana kommune ønsker å ha en helhetlig, ansvarlig og forebyggende rusmiddelpolitikk. Når 
det gjelder salgs- og skjenkepolitikken bør det ikke settes noen grense for antall bevillinger, 
men opplæringen til bevillingshaverne må styrkes. I dag må bevillingshaverne kun opp til en 
skriftlig prøve før de får den tildelte bevilling. Dette er ikke tilfredsstillende.

For å bedre dette kan Tana kommune etablere prosjektet Ansvarlig vertskap. Dette er et 
prosjekt som skal være et samarbeid mellom Tana kommune, skjenkestedene, det lokale 
politiet og andre aktuelle parter. Prosjektet skal være rettet mot (1) opplæring i ansvarlig 
alkoholservering for personell ved serveringssteder og mot (2) rutiner for å følge opp at 
lovverk og regler for ansvarlig alkoholservering blir fulgt i praksis. Opplæringen skal omfatte 
serveringspersonell, dørvakter og eiere av serveringssteder, og skal fokusere på virkninger av 
alkohol, alkoholrelaterte problemer (skader og vold), alkohollovgining og konflikthåndtering.

Hovedmålet med dette prosjektet må være:
Ansvarlig vertskap er å forebygge og redusere rusrelatert vold i tilknytning til skjenkesteder.

Som ledd i å nå hovedmålet må disse delmål gis i prosjektplanen:

1) Øke bevissthet hos bevillingshavere, ledere og ansatte på serveringssteder om deres 
ansvar i spørsmål om alkohol og vold.
a) Øke kjennskap til lovverket/ skjenkebestemmelsene.
b) Spre kjennskap til prosjektet Ansvarlig vertskap blant ansatte ved serveringssteder

2) Øke de ansattes kunnskaper og gi dem opplæring i å identifisere og håndtere 
risikosituasjoner for vold.

3) Servere alkohol i tråd med gjeldende lovverk og kommunale bestemmelser.
a) Redusere overskjenking
b) Forhindre skjenking til midreårige.

4) Gjennomføre informasjonskampanje overfor restaurantgjester.
5) Få med alle skjenkestedene i kommunen
6) Gjøre bevilingshaverne klar over kommunens rusmiddelpolitikk ved å informere dem om 

kommunens rusmiddelplan.
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7) Gi serveringsstedene et eierskap til prosjektet, ved å la dem være med på å utforme den 
lokale tilpasningen av Ansvarlig vertskap.

8) Øke samarbeidet mellom politiet og bransjen.

Det må nedsettes en prosjektgruppe som skal jobbe videre med den lokale tilpasningen av 
prosjektet Ansvarlig vertskap. Det må også nedsettes en styringsgruppe ledet av 
hjelpetjenesten ved rusmiddelkonsulenten som skal sørge for gjennomføring av prosjektet.

Dette kommer i tillegg til kontrollfunksjonen i kommunen. Samlet vil dette være et godt tiltak 
for å redusere problemer som følger av alkoholservering.

Tana kommune kan i liten grad innvirke i forhold til begrensning av tilgangen på rusmidler. 
Dette arbeidet hviler i hovedsak på lovgivende myndigheter, politi og tollmyndighetene. Det 
kommunen har innvirkning på er den kommunale salgs- og skjenkepolitikken. Dette har 
likevel sin begrensning fordi lovlig framstilt alkohol er legal salgsvare i Norge. Kommunen 
kan imidlertid ha innvirkning på hvem, hvor og når alkoholvarer kan selges, og utarbeide et 
kontrollsystem som ivaretar alkohollovens intensjoner. Dagens antall er 4 salgssteder fordelt 
med 1 i Sirma, 2 ved Tana bru og 1 i Austertana.  

Kommunestyret har tidligere hovedsakelig innvilget salgsbevillinger til dagligvarebutikker. 
Med dagligvarebutikk forstås butikker som har det vesentlige av vareutvalget i matvarer og 
husholdningsvarer. 

Wikipedia: Dagligvare er produkter som i norsk lov er definert som «matvarer og andre nærings- og 
nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av papir og 
plast, bone-, rense- og pussemidler». Definisjonen er gitt i Lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980
nr. 21 (Handelsloven).

Kommunestyret kan bestemme hvem som skal innvilges salgsbevilling ut fra forskjellige 
hensyn, viser til Alkohollovens § 1-7a:

§  1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller 
skjenking m.v.

       Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt 
på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 

      ….

       Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg 
eller skjenking. 

For ikke å skape konkurransevridning har søknader fra dagligvarebutikker blitt innvilget. Men 
siden det ikke har vært definert hvilke type salgssteder som skal få bevilling har det vært 
usikkerhet i forhold til søknader fra salgssteder som ikke kan defineres som 
dagligvareforretning. Det er gitt salgsbevilling til et salgssted som ikke kommer inn under 
definisjonen dagligvareforretning. Dette kan igjen medføre at andre salgssteder som ikke kan 
defineres som dagligvareforretning kan kreve å få salgsbevilling på grunn av
konkurransemessige forhold. Det kan derfor medføre en betydelig økning av utsalgssteder for 
alkohol.
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Forskning viser at den beste måten å redusere skadeomfanget knyttet til alkoholbruk er å 
redusere tilgangen og ha høye avgifter.

Sirusforsker Sturla Nordlund skriver i artikkelen Alkoholpolitiske virkemidler:

Hensikten med alkoholpolitikken er naturlig nok å redusere skadevirkningene av 
alkoholbruk. En vesentlig strategi for å oppnå dette er, i tråd med den såkalte 
totalkonsumteorien, å redusere totalforbruket av alkohol i samfunnet. Virkemidler for 
dette formål er å legge begrensninger på tilgjengeligheten og høye avgifter på alkohol.

Søknader for salgs- og skjenkebevillinger for en ny fireårsperiode skal politisk behandles 
sommeren 2012. Det anbefales at innvilgelse av salgsbevillinger knyttes opp til om 
salgsstedet kan defineres som dagligvareforretning. 

Det er 6 skjenkesteder fordelt med 1 i Levajok, 1 i Polmak, 1 i Austertana, 1 i Masjok og 2 
ved Tana bru. Det har vært praktisert maksimal åpningstid, det vil si at skjenkestedene skal 
være stengt senest kl 03.00. Begrunnelse for dette har vært at det kan bli oppsamling rundt 
utestedene, noe som kan medføre økte uroligheter og at det er større sjanser for etterpå fester 
og dermed lengre drikketid. Nå kommer hovedtyngden av gjestene etter kl 24.00, 
åpningstiden kan fremme en kultur på å forskyve besøket på utestedene til et senere tidspunkt. 
Lensmannen har observert mye fyll på utestedene, noe som relateres til drikkekulturen i Tana; 
folk drikker seg opp hjemme til rundt midnatt før de går ut. De kan være overstadig beruset 
og likevel slippe inn på utestedene. 

Fra sentralt politisk hold vurderes det å innskrenke skjenketiden i alkoholloven fra kl 03.00 til 
kl 02.00. En del kommuner har allerede innskrenket skjenketiden. Politiet i de kommuner som 
har innskrenket skjenketiden rapporterer om sterk nedgang i voldsepisoder. Politistasjonssjef 
Ove Sem i Trondheim uttaler:

Etter åtte måneder ser vi klare resultater av et modig politisk vedtak. 76 færre 
voldssaker er en utrolig gevinst på et politisk vedtak som ikke har kostet ei krone. Mye 
lidelse og straff er spart. Hva den samfunnsmessige besparelsen ligger på har vi ikke 
regnet på. Men det viktigste er at Trondheim sentrum har blitt et tryggere sted å være. 
Noe jeg tror at også restaurantnæringen på sikt vil tjene på. Og de som spådde at 
volden ville flytte seg til andre steder har så langt ikke fått rett. http://www.krad.dep.no

Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av 
skjenketiden til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes 
muligheter til å ha innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og 
skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider.  

Et viktig virkemiddel er regelmessige kontroller av salgs- og skjenkesteder for å sikre at det 
ikke foregår salg og skjenking til mindreårige og åpenbart berusede personer. I tillegg er dette 
kontroll av at åpningstiden blir overholdt. Tromsøfirmaet Alkokontroll A/S utfører kontrollen 
av salgs- og skjenkesteder i Tana kommune. Kontrollene blir gjennomført tre ganger årlig, 
noe som er lovens minimum.  Kontrollene gjennomføres tilfredsstillende, men det kan 
vurderes andre alternativ som gir hyppigere og mer uforutsigbare kontroller. 

I Odelstingsproposisjon nr. 86 (2003-2004) Om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om 
omsetning av alkoholholdig drikk mv. og enkelte andre lover, er det foreslått lovendringer 
som vil gi kommunen større frihet til å organisere sitt alkoholpolitiske arbeid ut fra en 
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vurderingen av lokale forhold. Det er foreslått å fjerne begrensningene i kommunenes adgang 
til å delegere myndighet etter alkoholloven, samt fjerne pålegget om kommunale 
kontrollutvalg. Det antas at endringen vil bidra til å legge bedre til rette for interkommunalt 
samarbeid i forvaltningen. Ot.prp. ønsker å presisere at forbudet mot salg og skjenking av 
alkohol til åpenbart berusede personer også gjelder personer som er påvirket av andre 
rusmidler enn alkohol. Det ble videre foreslått å åpne for at det i forskrift kan fastsettes 
nærmere regler om at kommunen under sin kontroll kan kreve legitimasjon av styrer og 
stedfortreder. Dette for å sikre at de som har den reelle kontrollen med salg og skjenking 
faktisk er de personer som kommunen har godkjent. Ot.prp. foreslår også blant annet å 
benytte forskriftshjemmelen til å fastsette krav om at bevillingshaver skal føre internkontroll 
med virksomheten. Det foreslås å sikre at kommunens kontroll med bevillingen inkluderer 
adgang til virksomhetens lokaler og regnskap.

Tiltak Beskrivelse Tidsplan Ansvarlig
4.9 a) Tidligere vedtak vedr utsalgsbevillinger endres ikke.

Dagligvareforretninger kan få salgsbevilling, se pkt 
4.9 for å se definisjon på dagligvareforretning Det 
settes ingen øvre grense for antall salgsbevillinger.

Fra 2012 Kommunestyret

b) Tidligere vedtak vedr. Skjenkebevillinger endres 
ikke. Det settes ingen øvre grense for antall 
skjenkebevillinger.

Hele 
planperioden

Kommunestyret

c) Tiden for salgsbevillinger beholdes slik den 
praktiseres i dag: kl 09.00 – 20.00 (18)

Hele 
planperioden

Kommunestyret

d) Tiden for skjenkebevillinger reduseres med en halv 
time for vin og øl: kl 06.00 – 02.00, brennevin 
beholdes som i dag: kl 13.00 – 01.00

Hele 
planperioden

Kommunestyret

e) Det utstedes 2 ambulerende bevillinger og 
bevillinger til sluttede selskap. De ambulerende 
bevillinger delegeres til administrasjonen. Det må 
presiseres at 2 ambulerende bevillinger er for 
arrangementer på samme dag. Skjenkebevillingene 
gis fortrinnsvis til allerede eksisterende 
bevillingshavere der dette er mulig (slik at 
næringsutøvere i yrket ikke blir presset ut av for 
eksempel kommunale arrangement).

Hele 
planperioden

Kommunestyret

f) Søke en bedre løsning på kontrollen på salgs- og 
skjenkesteder.

I løpet av 
planperioden

Kommunestyret

g) Vurdere interkommunalt samarbeid vedrørende 
kontrollfunksjonen.

I løpet av 
planperioden

Kommunestyret

h) Etablere prosjektet Ansvarlig vertskap I løpet av 
planperioden

Kommunestyret

KAP. 5 ÅRSVERK I PSYKISK HELSETJENESTE OG RUS

I oversikten i den forrige psykiatriplanen var det satt opp detaljert budsjett og årsverk i 
psykisk helsetjeneste. Dette for å synliggjøre hvordan kommunen anvendte de øremerkede 
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Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 rullert, vedtatt i HOU 09.05.12

Tana kommune Side 24

psykiatrimidlene. Det er ikke behov for en like detaljert oversikt i den nye planen. Det settes 
likevel opp en oversikt over årsverk i psykisk helsetjeneste og rus som viser ressursbehovet 
fram til 2014. Det må bemerkes at utgiftene til psykisk arbeid tilknyttet botjenesten ikke er 
tatt med i tabellen. 

5.1 Oversikt over årsverk

Stillinger 2010 2011 2012 2013 2014
Pyskiatrisk sykepleier 2 2 2 2 2
Miljøterapeut 1 1 1 1 1
Miljøarbeider 1,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Ruskonsulent 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7
Aktivitetstilbud 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
Utekontakt (prosj. 0,6) 0 0,6 0,6 0,6 0,6
Støttekontakt 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
Psykolog 1 1

Årsverk til sammen 7 7 7 8 8

Det var planlagt en økning av ressurs til rus- og psykisk helsetjeneste på ett årsverk fra 2011. 
Det ble vedtatt en økning av ruskonsulentstillingen fra 30% til 70%, samt en 60% stilling som 
utekontakt. Men samtidig ble det på grunn av politisk vedtatt innsparingstiltak overført ett 
årsverk fra rus- og psykisk helsetjeneste til botjenesten. Det ble derfor ingen økning av 
stillingsressurser i 2011 og 2012. Det er imdlertid foreslått opprettelse av en psykologstilling 
fra 2013. En forutsetning for stillingen er at kommunen innvilges statlige lønnsmidler for de 
tre føste årene, jfr. kap. 4.8 og tiltak 4.8 a.

Side 42



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216

Arkivsaksnr: 2012/1186-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 37/2012 24.05.2012

Kontrollutvalgets årsrapport 2011

Vedlegg

1 Melding om vedtak - kontrollutvalgets årsrapport 2011

Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. 

Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Tana har i møte 22.03.12 i sak 6/12 behandler kontrollutvalgets årsrapport for 
2011. Det vises til vedlegg i saken. 

Vurdering
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Kontrollutvalgan IS

Tana kommune
Kommunestyret
Rådhusvn. 3
9845 TANA

MELDING OM VEDTAK — KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011

Kontrollutvalget i Tana har, i møte 22. mars 2012, sak 6/12 behandlet Kontrollutvalgets årsrapport for
2011 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Vedlegg:
Årsrapport 2011 — Kontrollutvalget i Tana kommune

Adresse
Kontrollutvalgan IS
Henry Karlsensplass I
9815 Vadse

• 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

E-postadresse
kontrollutvalgar@flk.no

Med hilsen

e tettnen
sekretariatsleder

Vår dato: 26. mars 2012

Vår saksbehandler:
Sissel Mietinen tlf. 950 87 665
Sissel.mietinen@fik.no

Telefon Organisasjonsnammer
78 96 20 00 974 795 159
Telefaks Bankkonto
78 96 24 10 4930 09 12051
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KONTROLLUTVALGET DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE

Årsrapport 2011

ÅRSRAPPORT
2011

KONTROLLUTVALGET DEANU
GIELDA/TANA KOMMUNE
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•  INNLEDNING
Årsmeldingen er kontrollutvalgets rapport til kommunetyret om kontrollutvalgets virksomhet i
året som gikk. Årsmeldingen til kontrollutvalget behandler ikke den revisjonsmessige
behandlingen av kommunens regnskaper. Dette blir konkludert i revisors beretning.

Kontrollutvalgets årsmelding er innrettet i tråd med bestemmelsene og forskrift om
kontrollutvalg og er også basert på årsplanen for kontrollutvalget.
Fra og med 2009 følger tilsyns- og rapporteringsåret for kontrollutvalget kalenderåret.

2.  KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER

Det er kommunestyret som selv velger et kontrollutvalg som skal forestå det løpende tilsyn med
den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalg må ha minst tre medlemmer, og
kommunestyret velger selv medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder.
Følgende medlemmer og varamedlemmer er valgt av kommunestyret i konstituerende møte etter
valget:

Etter at valget var foretatt, søkte den nyvalgte leder om fritak fra vervet og det ble avklart at et
medlem ikke var valgbar pga ansettelsesforhold til kommunen.

På kommunestyrets møte 23. februar 2012b1e det valgt nytt utvalg.

Hvem kan møte i kontrollutval ets møter

INNIIOLDSFORTEGNELSE

I tillegg til utvalgets faste medlemmer har følgende møte — og talerett i møtene:
• Ordfører
• Oppdragsansvarlig revisor. Det er selvsagt viktig at revisor er tilstede på møtene slik at

revisor kan delta i drøftingene og bidra til avklaring av de spørsmål som kontrollutvalget
stiller.

Kontrollutvalget kan innkalle administrasjonssjefen eller andre fra administrasjonen i
forbindelse med utvalgets behandling av saker i møtet. Det kan også være aktuelt å innkalle
Administrasjonen dersom utvalget ønsker større kjennskap til virksomheten.

2
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I løpet av 2011 har kontrollutvalget hatt 5 møter og behandlet 35 saker. Hvilke saker som er
behandlet går frem av vedlegg til årsrapporten.Samtlige møter har vært avholdt på rådhuset i
Tana.

3. KONTROLLUTVALGETS SAKER

De viktigste sakene fra 2011

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

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

kommunestyret for endelig behandling.

Rapport om økonomisk intern kontroll i Tana kommune
Kontrollutvalget i Tana har, i møte 24. august 2011, sak 22/11 behandlet Rapport om
økonomisk intern kontroll i Tana kommune og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som fremkommer i rapporten.
2.  Rapport om økonomisk intern kontroll i Tana kommune oversendes kommunestyret for

endelig behandling.

Kontrollutvalgets  anbefaling til kommunestyret:
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret pålegger rådmannen å sørge for :

> At organisasjonen tar i bruk styringsverktøy for helhetlig økonomisk internkontroll
> At stillings — og rutinebeskrivelser oppdateres i forbindelse med innføring av ERV
> Nødvendige kompetanse på ERV for å oppnå økonomiavdelingens målsettinger
> En synlig og tydelig ledelse som legger til rette for at nødvendig informasjon tilflyter

både den enkelte og avdelingen som helhet
> Påser at etiske verdier og normer som gjelder, jevnlig blir kommunisert ut i

organisasjonen

Eierskapskontroll Nora  — senteret IKS
Kontrollutvalget har i møte 21. mars 2011 sak nr. 11/11 behandlet Rapport om gjennomført
eierskapskontroll i NORA — senteret IKS og fattet følgende vedtak:

Kontrollrapporten oversendes kommunestyret for endelig behandling. Kontrollutvalget anbefaler
kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

• kommunen utarbeider eierskapsstrategier som et overordnet politisk styringsinstrument
for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt enn kommunen

• eierne, som en del av folkevalgtopplæringen, gjennomfører obligatoriske kurs og/eller
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av
utskilt virksomhet

• kommunestyret får seg forelagt årsberetning, årsregnskap og annen løpende informasjon
om selskapet, etter gjennomføring av representantskapsmøte.

3
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Når det gjelder den økonomiske siden ber kontrollutvalget om at kommunestyret sørger for at
Tana kommune overholder sine forpliktelser overfor NORA — senteret og bevilger tilskudd i
samsvar med selskapsavtalen.

Eierskapskontroll Tana Arbeidssenter AS
Kontrollutvalget i Tana har, i møte 24. august 2011, sak 23/11 behandlet Rapport om
eierskapskontroll i Tana arbeidsservice as og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering
2. Rapporten oversendes Tana kommune som referatsak til kommunestyret

Kontrollutvalget vil i tillegg anbefale at kommunestyret tar stilling til om bedriften skal kunne
drive i konkurranse med øvrig næringsliv i kommunen.

Årsregnskap 2010 Tana kommune
Kontrollutvalget i Tana har, i møte 24. august 2011, sak 24/11 Årsregnskap 2010 Tana
kommune og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Det fremlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Tana
kommunes årsregnskap for 2010.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Årsregnskap Tana kommunale eiendomsselskap
Kontrollutvalget i Tana har, i møte 30. november 2011, sak 29/11 behandlet Årsregnskap 2010
Tana kommunale eiendomsselskap og fattet følgende enstemmige vedtak:
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, årsmelding, revisjonsberetning
av 4. november 2011 og revisorbrev 1/2011. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med
muntlig informasjon.

Kontrollutvalget har merket seg at særregnskap for 2010 viser et regnskapsmessig
mindreforbruk på
kr 544.029. Netto driftsresultat er positivt med kr 1.857.237 og investeringsregnskapet går i
null.

Kontrollutvalget konstaterer at regnskapet for Tana kommunale eiendomsselskap for 2010 og
årsberetningen for 2010 er avlagt lenge etter fristen.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å pålegge styret og daglig leder å etablere rutiner
som gjør at dette ikke gjentar seg i fremtiden.
Styret og daglig leder må også sørge for at det avlagte regnskapet inneholder tall for budsjett og
regulert budsjett for regnskapsåret.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til foretakets særregnskap for 2010.

4. Kontrollutvalgets møte med administrasjonen

Følgende har deltatt på kontrollutvalgets møter i 2011:

4
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Ass. Rådmann Kjell Nilsen deltok på møte 21. mars hvor det ble orientert om administrasjonens
oppfølging av kommunestyresak.
Ordfører har fått invitasjon til hvert møte, men har ikke hatt anledning til å møte. I tillegg har
revisjonen deltatt på de fleste møtene

Vedlegg: Spesifisert oppsett over behandlede saker i 2011

5
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Vedlegg til årsrapport Kontrollutvalget i Tana 2011

Møteda Sak nr Sak tittel
to
21.03.11  01/11 Godkjenning av

innkallin o saksliste
02/11 Godkjenning protokoll

03/11
04/11

Referater o orienterin er
Revisor orienterer om
intern kontroll — utsatt sak
fra 2010

05/11 Forvaltningsrevisjon
Barnevern

06/11 Regnskap for bygging av
Kunnskapens hus

07/11 Administrasjonens
oppfølging av KOS sak
26/10

08/11 Administrasjonens
oppfølging av KOS sak
38/10

09/11 Årsrapport
kontrollutval et 2010

Vedtak

Enstemmig vedtatt m/merknad

Protokoll fra 2/9, 2/11, 12/11 og 1/12 2010 Enstemmig
vedtatt
Tatt til orienterin - enstemmi
På neste ordinære møte legges rapport om økonomisk intern
kontroll og revisjonsplan for 2011 frem for KU. Med
revisjonsplan menes i denne sammenheng de
regnskapsområder og vesentlige poster som vil  være
gjenstand for revisjon, hvilke revisjonshandlinger revisor
skal utføre innen de enkelte områder og tidspunkt for

'ennomførin en
Da utvalget ikke har fått rapporten fremlagt før på møtet og
dermed ikke har fått gjennomgått den grundig nok, utsettes
å fatte vedtak til neste ordinære møte
Kontrollutvalget har i møte 21. mars 2011 sak nr. 06/11
behandlet en skriftlig redegjøring fra økonomisjefen
vedrørende regnskap for Kunnskapens hus.
Redegjørelsen viser at investeringen på totalt kr. 9.426.711,
hadde et merforbruk i forhold til budsjett på kr. 1.556.711,
som er dekket inn ved bruk av lån.
Kontrollutvalget anser seg ferdig med saken.
. rådmann Kjell Nilsen orienterte utvalget om saken.
Kontrollutvalget takker Nilsen for orienteringen. Dette er en
tung og komplisert sak og orienteringen var nyttig for
utval et.
Ass. rådmann var usikker på hva kontrollutvalget
etterspurte. Dette ble oppklart at utvalget ville vite om
tilleggsbevilgning gitt av kommunestyret i sak 38/10 og
49/10 var uavhengig av hverandre.
Slik Nilsen tolket kommunestyrets vedtak i sak 38/10 hadde
dette ikke noe med vedtaket i sak 49/10 —
budsjettregulering — å gjøre.
Kontrollutval et takket for avklarin en.
Kontrollutvalget har i møte 21. mars 2011 sak nr. 09/11
behandlet Kontrollutval ets årsra ort 2010 o 'ort

Sendt

Medl./vara/ordfører,
rådmann o revisor

Sendt revisor via
protokollen

Behandling/oppfølging Ferdig

Ok

Ok

Se sak 5/11 og 21/11

Kommunestyret i Kommunestyret 07.04.2011 -
brev av 25.03.2011 referatsak

Ok
Ok

OK

Ok

Ok

OK

Kommunestyret i Kommunestyret 07.04.2011 OK
brev av 25.03.2011 sak nr. 28/11

1
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Vedlegg til årsrapport Kontrollutvalget i Tana 2011

følgende vedtak:
Årsrapporten oversendes kommunestyret for endelig
behandling. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å
gjøre følgende vedtak:
Kontrollutval ets årsra ort for 2010 tas til orienterin .

10/11 Kontrollrapport 2010 — Kontrollutvalget har i møte 21. mars 2011 sak nr. 10/11 Kommunestyret i Kommunestyret 07.04.2011 Ok
skatteoppkreverfunksjon behandlet Kontrollrapport 2010 vedr. brev av 25.03.2011 sak nr. 31/11

skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune og fattet
følgende vedtak:
Kontrollrapporten oversendes kommunestyret for endelig
behandling. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å
gjøre følgende vedtak:
Kommunestyret pålegger rådmannen å sørge for at
skatteoppkreverkontoret etablerer rutiner på de områder
skattekontoret anmerker i sin ra ort.

11/1 I Rapport om Kontrollrapporten oversendes kommunestyret for endelig Kommunestyret i Kommunestyret 07.04.2011
eierskapskontroll — Nora behandling. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å brev av 25.03.2011 sak nr. 29/11
senteret IKS gjøre følgende vedtak:

• kommunen utarbeider eierskapsstrategier som et
overordnet politisk styringsinstrument for
virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt
enn kommunen

• eierne, som en del av folkevalgtopplæringen,
gjennomfører obligatoriske kurs og/eller
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de
ulike aspekter knyttet til eierstyring av utskilt
virksomhet

• kommunestyret får seg forelagt årsberetning,
årsregnskap og annen løpende informasjon om
selskapet, etter gjennomføring av
representantskapsmøte.

Når det gjelder den økonomiske siden ber kontrollutvalget
om at kommunestyret sørger for at Tana kommune
overholder sine forpliktelser overfor NORA — senteret og
bevilger tilskudd i samsvar med selskapsavtalen.

12/11 Tana kommunes andel av Saken utsatt da revissjonssjefen ikke hadde anledning til å Se mete  31.03.2011  ny behandling OK
buds'ett for FK.rev.IKS være tilstede

2
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Vedlegg til årsrapport Kontrollutvalget i Tana 2011

17/11
24.08.11 18/11

13/11 Revidering av reglement
for KU Tana

14/11 Eventuelt
31.03.11 15/11 Godkjenning av

innkallin o saksliste
16/11 Godkjenning av protokoll

05/11 Ny behandling
forvaltningsrevisjon
Barnevern

12/11 Ny behandling

19/11

Eventuelt
Godkjenning av
innkallin o saksliste
Godkjenning av protokoll

20/11 Referater o orienterin er
21/11 Forvaltningsrevisjon

Barnevern

22/11 Rapport om økonomisk
intern kontroll i Tana
kommune

Kontrollutvalget oversender gjeldende reglement for
kontrollutvalget i Tana til Tana kommunestyre for
revidering. Kontrollutvalget viser spesielt til reglementets §
3 pkt. 7, som ikke er i samsvar med lov og forskrift.
Kontrollutvalget oversender gjeldende reglement for
kontrollutvalget i Tana til Tana kommunestyre for
revidering. Kontrollutvalget viser spesielt til reglementets §
3 pkt. 7, som ikke er i samsvar med lov og forskrift.

In en saker
Enstemmig godkjent

Protokoll fra 21. mars enstemmig godkjent

Rapporten sendes tilbake til revisjonen. Kontrollutvalget vil
at det skal fremkomme av rapporten om
bekymringsmeldingene som er henlagt uten ytterligere
undersøkelser, er forsvarli behandlet før de ble henla .
Kontrollutvalget tar revisjonssjefens redegjørelse til
orientering og vil forholde seg til at kommunen har valgt
Finnmark kommunerevisjon IKS som revisor, både for
re ska srevis'on o forvaltnin srevis'on.
In en saker
Enstemmig godkjent

Protokoll 31. mars enstemmig vedtatt m/ merknad om at
medlemmenes navn ikke skal refereres; det skal stå
"kontrollutval et" når noen har merknader
Tatt til etterretnin - enstemmi
1. Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som

fremkommer i rapporten
2. Forvaltningsrevisjonsrapport "barneverntjenesten" av

september 2010 oversendes kommunestyret for endelig
behandlin .
1. Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som

fremkommer i rapporten.
2. Rapport om økonomisk intern kontroll i Tana

kommune oversendes kommunes et for endeli

Kommunestyret i Kommunestyret 07.04.2011
brev av 25.03.2011 Sak nr. 30/11

Medl./vara/ordfører,
rådmann o revisor
Revisjonen i brev av Se sak  21/11
01.06.2011

Revisjonen i brev av
10.04.2011

Medl./vara/ordfører,
rådmann og revisor

Kommunestyret i Kommunestyret 17.11.2011
brev av 26.08.2011 Sak nr. 100/11

Kommunestyret i Kommunestyret 17.11.2011
brev av 26.08.2011 Sak nr. 99/11

OK

Ok

OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK
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Vedlegg til årsrapport Kontrollutvalget i Tana 2011

behandling.
Kontrollutvalgets anbefaling til kommunestyret:
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret pålegger
rådmannen å sørge for :

> At organisasjonen tar i bruk styringsverktøy for
helhetlig økonomisk internkontroll

> At stillings — og rutinebeskrivelser oppdateres i
forbindelse med innføring av ERV

> Nødvendige kompetanse på ERV for å oppnå
økonomiavdelingens målsettinger

> En synlig og tydelig ledelse som legger til rette for
at nødvendig informasjon tilflyter både den enkelte
og avdelingen som helhet

> Påser at etiske verdier og normer som gjelder,
*evnli blir kommunisert ut i or anisas'onen

23/11 Eierskapskontroll Tana 1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering Kommunestyret i Kommunestyret 17.11.2011 OK
arbeidsservice AS 2. Rapporten oversendes Tana kommune som brev av 26.08.2011 Ref.sak 19/11

referatsak til kommunestyret.
Kontrollutvalget vil i tillegg anbefale at kommunestyret tar
stilling til om bedriften skal kunne drive i konkurranse med
øvri nærin sliv i kommunen.

24/11 Årsregnskap 2010 Tana 1. Det fremlagte forslag til uttalelse vedtas som Kommunestyret i Kommunestyret 01.09.2011 OK
kommune kontrollutvalgets uttalelse til Tana kommunes brev av 26.08.2011 Sak 67/11

årsregnskap for 2010.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret

med kopi til formannskapet, for fremleggelse i
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til
orienterin .

25/11 Overordnet analyse/ Plan Utarbeidelse av overordnet analyse og plan for Revisjonen i brev av OK
for forvaltningsrevisjon forvaltningsrevisjon bestilles gjennomført av Finnmark 26.08.2011

kommunerevisjon IKS.
Analysens tidshorisont skal være 2013 — 2016.
Det tas utgangspunkt i kommunens organisasjonsmessige
struktur.
Arbeidet med den overordnede analysen og plan for
forvaltningsrevisjon skal være avsluttet innen utgangen av
august 2012 og skal følge veileder til utarbeidelse av
overordnet anal se, fastsatt av s et i NKRF 4. mars 2010.

4
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Vedlegg til årsrapport Kontrollutvalget i Tana 2011

31.08.11 Arbe ids
møte —
ikke
ordinær
innkalli
ng

26/11 Eventuelt

Formannskapets
innstilling i
kommunestyresak 67/11

30.11.11 2711 Godkjenning av
innkallin o saksliste

28/11 Godkjenning av protokoll

29/11 Årsregnskap TKE KF
2010

Kommunens rammeavtaler ble tatt opp av utvalget og det
ble gjort følgende vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å sørge for at
kommunens rammeavtaler blir gjennomgått med sikte på å
konstatere at lov om offentlige anskaffelser oppfylles.
Rammeavtaler skal iht. loven ikke ha lengere løpetid enn 4
år og skal lyses ut på anbud på lik linje med annen
anskaffelse.
Innstillingen ble grundig diskutert og det ble enighet om at
revisor og leder skulle være tilstede i kommunestyremøtet.
Her skulle det avklares om pkt. 3 og 4 skulle forstås som
disponering av mindreforbruk.
Revisor ble oppfordret til å gjøre kommunestyret
oppmerksom på konsekvensen av en eventuell endring i det
avlagte og reviderte regnskapet for 2010.
Kontrollutval et 'orde in en vedtak i saken.
Enstemmig godkjent

Protokoll 24. august enstemmig godkjent

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte
særregnskapet, årsmelding, revisjonsberetning av 4.
november 2011 og revisorbrev 1/2011. I tillegg har revisor
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at særregnskap for 2010
viser et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr 544.029. Netto driftsresultat er positivt med kr 1.857.237
og investeringsregnskapet går i null.
Kontrollutvalget konstaterer at regnskapet for Tana
kommunale eiendomsselskap for 2010 og årsberetningen
for 2010 er avlagt lenge etter fristen.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å pålegge styret
og daglig leder å etablere rutiner som gjør at dette ikke
gjentar seg i ftemtiden.
Styret og daglig leder må også sørge for at det avlagte
regnskapet inneholder tall for budsjett og regulert budsjett
for regnskapsåret.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til
foretakets særre ska for 2010.

Sendt kommunen via Må folges opp i 2012
protokollen — ikke
eget brev

Medl./vara/ordfører,
rådmann o revisor
Kommunestyret i
brev av 01.12.2011

Kommunestyret 15.12.2011
Sak nr. 123/11

OK

OK

OK

OK

5
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Vedlegg til årsrapport Kontrollutvalget i Tana 2011

30/11 Budsjett for kontroll og
tilsyn 2012

31/11 Oppdragsansvarlig
revisors uavhen i het

32/11 Engasjementsbrev/ vilkår
for oppdraget 2012

33/11 Overordnet
revis'onsstrate i 2012

34/11 Møte og årsplan for KU
2012

35/11 Eventuelt

1 Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsynsordningen Kommunestyret i
for Tana kommune vedtas og oversendes kommunen brev av 01.12.2011 Sak nr. 125/11
som kontrollutvalgets forslag for 2012.

2 Forslaget følger formannskapets innstilling til
kommunestyret vedrørende budsjettet for Tana
kommune 2012.

3 Særutskrift av kommunestyrets behandling, med
spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og
tilsynsarbeidet sendes kontrollutvalget, Finnmark
kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS

4 Kontrollutvalget presiserer overfor kommunestyret at
forslag til budsjett for 2012 har som utgangspunkt at
utvalget består av 3 medlemmer. Dersom
kommunestyret vedtar og utvide utvalget til 5
medlemmer må buds'ettet økes tilsvarende.

Kontrollutvalget tar revisors dokumentasjon om
uavhen i et til orienterin
Kontrollutvalget godkjenner forslag til engasjementsavtale
mellom Finnmark kommunerevisjon IKS og Tana
kommune.
Avtalen underskrives av kontrollutvalgets leder og
revisjonssjefen.
Det er en forutsetning at avtalen samsvarer med de rammer
som blir tildelt av kommunestyret.
Kontrollutvalget takker for en nyttig og oversiktlig

'ennom an . Presentas'onen tas til orienterin .
Da kommunestyret i neste møte skal foreta
nyvalg/suppleringsvalg til utvalget, utsettes behandlingen
av års lan 2012 til neste møte
Ku\s deltakelse på opplæringskonferanser i februar og juni
ble diskutert. In en vedtak 'ort, i åvente av n utval . neste møte

Kommunestyret 15.12.2011

Behandles i KU 21.mars 2012

Juni — konferansen følges opp i

OK

OK

OK

OK

6
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216

Arkivsaksnr: 2012/1185-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 38/2012 24.05.2012

Skatteetatens kontrollrapport 2011 / Skatteoppkrevers årsrapport 2011

Vedlegg
1 Melding om vedtak - skatteetatens kontrollrapport 2011/skatteoppkrevers årsrapport 2011

Kontrollutvalgets innstilling
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 regleverkets krav. 

Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Tana har i møte 22.03.12 i sak 9/12 behandlet skatteetatens kontrollrapport 
2011 og skatteoppkreverens årsrapport 2011. Det vises til vedlegg i saken. 

Vurdering
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Kontrollutvalgan IS

Tana kommune
Kommunestyret
Rådhusvn. 3
9845 TANA

Vår dato: 26. mars 2012

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

MELDING OM VEDTAK — SKATTEETATENS KONTROLLRAPPORT
2011/SKATTEOPPKREVERS ÅRSRAPPORT 2011

Kontrollutvalget i Tana har, i møte 22. mars 2012, sak 9/12 behandlet skatteetatens kontrollrapport
2011 og skatteoppkreverens årsrapport 2011 og fattet følgende enstemmige vedtak:

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.

Adresse
Kontrollutvalgan 15
Henry Kadsensplass 1
9815 Vadse

E-postadresse
kontrollutvalgaffk.no

Med hilsen

11)11:m.,--
fsseFMletmen

sekretariatsleder

Tekfon Organisasjonsnummer
78 96 20 00 974 795 159
Telefa ks Baakkonto
78 96 24 10 4930 09 12051
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 082

Arkivsaksnr: 2009/629-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 76/2012 10.05.2012
Kommunestyret 39/2012 24.05.2012

Tilføyelse i reglement for godtgjørelse for folkevalgte - Godtgjørelse for 
ungdomsrådet

Vedlegg
1 Reglement - Godtgjørelse for folkevalgte ver290311

Saksprotokoll saksnr. 76/2012 i Formannskapet - 10.05.2012 

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

1. Det innføres følgende godtgjørelse for ungdomsrådets representanter:

Nytt punkt 3.4.7    Godtgjørelse for ungdomsrådet 
Leder gis en møtegodtgjørelse på kr. 400,- pr. møte. Medlemmer og møtende 
varamedlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr. 300,- pr. møte. Møtegodtgjørelse for rådets 
medlemmer som deltar i kommunestyret og utvalgene fastsettes til kr. 300,- pr. møte. 
Utbetaling foretas ved avsluttet skoleår.

2. Møtegodtgjørelse skal ha tilbakevirkning for skoleåret 2011/2012.

Votering
Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Det innføres følgende godtgjørelse for ungdomsrådets representanter:
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Nytt punkt 3.4.7    Godtgjørelse for ungdomsrådet 
Leder gis en møtegodtgjørelse på kr. 400,- pr. møte. Medlemmer og møtende 
varamedlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr. 300,- pr. møte. Møtegodtgjørelse for rådets 
medlemmer som deltar i kommunestyret og utvalgene fastsettes til kr. 300,- pr. møte. 
Utbetaling foretas ved avsluttet skoleår.

2. Møtegodtgjørelse skal ha tilbakevirkning for skoleåret 2011/2012.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Det innføres følgende godtgjørelse for ungdomsrådets representanter:

Nytt punkt 3.4.7    Godtgjørelse for ungdomsrådet 
Leder gis en møtegodtgjørelse på kr. 400,- pr. møte. Medlemmer og møtende 
varamedlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr. 300,- pr. møte. Møtegodtgjørelse for rådets 
medlemmer som deltar i kommunestyret og utvalgene fastsettes til kr. 300,- pr. møte. 
Utbetaling foretas ved avsluttet skoleår.

2. Møtegodtgjørelse skal ha tilbakevirkning for skoleåret 2011/2012.

Saksopplysninger
Saken om møtegodtgjørelse for ungdomsrådets representanter var oppe til behandling i 
formannskapets møte 19.04.12 som PS 66/2012 med slikt vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen lager nytt saksframlegg hvor det 
innarbeides i godtgjørelsesreglementet. 

Forslaget om møtegodtgjørelse til ungdomsrådets representanter etter møtet med andre 
ungdomsråder i Finnmark. Ungdomsrådene i Finnmark er organisert ulikt, men de fleste har 
valgt å ha møtegodtgjørelse som andre kommunale utvalg og råd. 
  
I forhold til saksprotokoll saksnr. 19/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd av 
15.03.2012 vedtok rådet følgende anbefalinger:

Leder får en samlet sum på kr 2400 hvis han/hun møter til alle møtene. 
Leder får kr 400 per møtet i møtegodtgjørelse 
Hvert medlem får kr 300 per møte i møtegodtgjørelse. 
Hvert medlem får kr 300 per møtet som blir oppnevnt av ungdomsrådet til å møte i kommunestyret, 
formannskapet eller utvalgene. 
Sluttsummen utbetales på slutten av skoleåret. 
Møtegodtgjørelse for ungdomsrådet skal ha tilbakevirkende for skoleåret 2011/2012.

Ungdomsrådet har 9 faste medlemmer (inkl. leder og nestleder) og det gjennomføres 5 møter i 
året. Jf. punkt 2 i reglement for ungdomsrådet har rådet møte- og talerett i kommunestyret med 
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to representanter, samt med en representant i oppvekst- og kulturutvalget, miljø-, landbruks- og 
utmarksutvalget, helse- og omsorgsutvalget. 

Dersom ungdomsrådet er fulltallig i alle sine møte, samt at rådets to representanter til 
kommunestyret og rådets ene representant til utvalgene møter på samtlige møter i året, vil den 
totale årlige møtegodtgjørelse utgjøre kr. 26 000,-

Vurdering
Rådmannen vurderer at innføring av møtegodtgjørelse for ungdomsrådet vil ha en positiv effekt 
for interesse for deltakelse og fremmøte i møtene. 
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 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 
 
1.  GENERELT 

 
Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som 
ytes av de folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å 
dekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet. 
 

2.  UTGIFTSDEKNING 
 

2.1  Reiseutgifter og kostgodtgjørelse 
 
Reiseutgifter og kostgodtgjørelse til kommunale møter dekkes slik: 
Etter statens regulativ. 

 
Det forutsettes at møtedeltakerne samordner skyss til møtene der det lar seg gjøre. 
 

2.2 Tapt arbeidsfortjeneste 
 
Gjelder alle typer politiske møter innkalt av kommunen. 
 
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 1.200 pr. dag 
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste private næringsdrivende dekkes med kr. 650,- pr. 
dag. Deler av dag, inntil 5 timer, dekkes med kr. 150,- pr.time. 
 

2.3 Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid 
 
Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke eldre eller 
funksjonshemmede får dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er 
fraværende for å ivareta kommunale verv. 
 
Legitimerte utgifter dekkes pr møtedag med kr. 400,- for ett barn, for barn nr. to 
utbetales det i tillegg kr. 180,- for øvrige barn kr. 80,- 
Andre omsorgsoppgaver dekkes med kr. 600.- pr. møtedag. 
 

3.  GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 
 

3.1  Godtgjørelse til ordfører 
 
Godtgjørelse til ordfører fastsettes av kommunestyret særskilt.   
Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentantenes faste årlige 
godtgjørelse.  

 
Møtegodtgjørelse utbetales ikke til ordfører. 

 
Ordføreren gis godtgjørelse under sykdom og ferie tilsvarende for tjenestemennenes 
sykelønns- og ferierettigheter. 
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Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper: 
- i 1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden 
- i 3 måneder dersom vedkommende ikke tiltrer i ny stilling etter valgperioden. 

 
Gjeninntredelse i tidligere stilling kommer inn under formuleringen ”inntrer i ny 
stilling” 
 

3.2 Varaordførerens godtgjørelse 
Varaordførerens godtgjørelse fastsettes til 20 % av ordførerens godtgjørelse og 
reguleres etter denne. 

 
Dekker stedfortreder for ordfører, samt hver gang varaordførervervet utføres.  
Godtgjørelsen inkluderer fungering som ordfører, for eksempel i ordførerens ferie 
eller ved sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden.  
Godtgjørelsen dekker også fast godtgjørelse som formannskapsmedlem, men ikke 
som kommunestyrerepresentant.   
Varaordfører får godtgjørelse i 12 måneder. Godtgjørelsen er ikke 
feriepengberettiget. 
 

3.3 FAST ÅRLIG GODTGJØRELSE 
 

3.3.1 Formannskapets medlemmer: (unntatt ordfører og varaordfører) 
 
Formannskapets øvrige faste medlemmer får en fast årlig godtgjørelse på 4,0 % av 
ordførerens godtgjørelse. 

 
Formannskapet faste medlemmer tilkjennes møtegodtgjørelse. 
 

3.3.2 Hovedutvalgsledere                
 

Hovedutvalgsledere godtgjørelse fastsettes til 2,0 % av ordførerens godtgjørelse. 
Hovedutvalgsledere kan frikjøpes en dag i forkant av hvert hovedutvalgsmøte. 

  
Hovedutvalgsledere tilkjennes møtegodtgjørelse. 
 

3.3.3 Nestledere hovedutvalg: 
 
Godtgjørelse til nestledere i hovedutvalg fastsetts til 0,6 % av ordførerens 
godtgjørelse. 

Nestledere tilkjennes møtegodtgjørelse. 
 

3.3.4 Haveutvalget/havnestyret 
 
Havnestyret leders godtgjørelse fastesettes til 3,5 % av ordførerens godtgjørelse. 
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Havnestyrets leder tilkjennes møtegodtgjørelse. 
 

3.3.5 Ledergodtgjørelse i faste underutvalg, styrer og råd som opprettes av 
kommunestyret: 

- leder kontrollutvalget    - 1,2 % av ordførerens godtgjørelse 
- leder dispensasjonsutvalget   - 1,2  % av ordførerens godtgjørelse 
- leder i eldrerådet                      - 0,6 % av ordførerens godtgjørelse 
- leder i viltnemda                       -        0,6 % av ordførerens godtgjørelse 
 
(overformynderiet har fått fastsatt godtgjørelse særskilt.) 
 

3.3.6 Godtgjørelse til Tana kommunale eiendomsselskap KF1

 

 
Styrets leder mottar en fast årlig godtgjørelse på kr. 16.000,- 
Styrets øvrige medlemmer mottar en fast årlig godtgjørelse på kr.5.000,- 
Møtegodtgjørelse skal være kr. 600,-. 

3.4  MØTEGODTGJØRELSE 
 

3.4.1 Godtgjørelse ved kommunestyremøter 
 
Møtegodtgjørelse for kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer 
(unntatt ordfører) fastsettes til kr. 500,- pr møte med varighet under 5 timer, møte 
med varighet over 5 timer kr. 700.-pr. møte. 

   
3.4.2 Godtgjørelse ved formannskapsmøter  

 
Medlemmer og møtende varamedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) i 
formannskapet gis møtegodtgjørelse med kr. 400.- pr. møte med varighet under 5 
timer, møter med varighet over 5 timer fastsettes til kr. 600.- pr. møte. 
 

3.4.3 Godtgjørelse for medlemmer i hovedutvalg: 
 
Medlemmer og møtende varamedlemmer i hovedutvalg gis møtegodtgjørelse på kr. 
400,- pr. møte med varighet under 5 timer, møter med varighet over 5 timer 
fastsettes til kr. 600,- pr. møte. 
 

3.4.4 Godtgjørelse til medlemmer i faste underutvalg, styrer, råd og Ad-hoc utvalg.   
 
Medlemmer og møtende varamedlemmer av disse gis en møtegodtgjørelse på kr. 
300,- pr. møte med varighet under 5 timer, møter med varighet over 5 timer 
fastsettes til kr. 500,-pr. møte. 
 

3.4.5 Utvalgsmøter som avvikles i forbindelse med møter i formannskapet 
 

                                                 
1 Vedtatt av kommunestyret 29.06.2006 i utv.saksnr. 040/06. (Lagt inn i reglementet 29.03.11) 
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Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjørelse i administrasjonsutvalget, valgstyret, 
fast utvalg for plansaker og næringsfondsstyret når disse gjennomføres i forbindelse 
med møter i formannskapet. Det kan kun utbetales en -1 møtegodtgjørelse pr.dag. 
 

3.4.6 Godtgjørelse til havneutvalget/havnestyrets medlemmer 
 
Medlemmer og møtende varamedlemmer i havnestyret gis en møtegodtgjørelse på 
kr.500,- pr. møte. 
 

4. ANDRE BESTEMMELSER 
 

4.1 Andre bestemmelser: 
Fast godtgjørelse under pkt. 3.3 utbetales fullt ut til representanter som har møtt det 
enkelte år i mer enn 75 % av aktuelle møter. 
For faste medlemmer som har møtt mindre enn 75 % avkortes fast godtgjørelsen 
tilsvarende. 

 
Samlet utbetaling av fast godtgjørelse foretas 2 ganger pr. år.  
Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter regning for hvert møte. 

 
Bruk av ATV ved kommunale oppdrag (terrengkjøring), godtgjøres med 3 ganger 
satsen til snøscooter. 

 
4.2 Kommunal støtte til lister/folkevalgte 

 
Den kommunale støtten til lister/folkevalgte i Tana kommunestyret endres slik. 
(vedtatt i kommunestyret 13.12.2007)  
1. Det ytes kr. 5000,- pr. gruppe i kommunestyret. 
2. Det ytes kr. 1500,- pr, medlem i kommunestyret. 
 

4.3  Ikrafttredelse/justering 
 
Reglemente gjelder fra 08.05.20092

 

. Det anbefales at reglementet evalueres/endres i 
slutten av hver kommunevalgperiode. 

Dette reglementet erstatter tidligere reglement av 01.06.2006. 
 

 

                                                 
2 Punkt 3.3.6 lagt til i reglementet 29.03.11 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 455

Arkivsaksnr: 2012/1090-1

Saksbehandler: Vigdis Blien

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 10/2012 10.05.2012
Kommunestyret 40/2012 24.05.2012

Gavereglement - revidering

Saksprotokoll saksnr. 10/2012 i Administrasjonsutvalget - 10.05.2012 

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

Det vedtatte forslag til gavereglement vedtas.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Det vedtatte forslag til gavereglement vedtas.

Rådmannens forslag til vedtak

Det vedtatte forslag til gaverereglement vedtas.
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Saksopplysninger
Med personalpolitikk forstås arbeidsgivers prinsipiell holdning til forskjellige personalspørsmål.
Målet for personalpolitikken er å legge forholdene til rette for en rasjonell og effektiv 
organisajon gjennom et trygt og utviklende arbeidsmiljø.

Innenfor de rammer som er satt, 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.

Det vises for øvrig til siste møte i administrasjonsutvalget og formannskapet der sak vedrørende 
”lang og tro tjeneste” ble behandlet og hvor det ble vedtatt å øke satsene for dette.

Gavereglementet har ikke vært revidert siden det ble vedtatt i 1997, og legges derfor frem for 
KST for endelig godkjenning til møte i juni.

De nye satsene i vedlagte gavereglement  er markert med understrek, mens de gamle er strøket 
over. 

De ulike personalreglement kommer for øvrig inn som en del av kommunens totale 
arbeidsgiverpolitikk.
De øvrige reglement som er en del av kommunens arbeidsgiverpolitiske retningslinjer vil 
foreligge til behandling fra høsten 2012.

Vurdering:

Målsettingen er at Tana kommune skal være en attraktiv arbeidsplass. For å nå denne visjon er 
det vesentlig at en også internt i kommunen som arbeidsplass er bevisst på overordnet visjon.

For at kommunen skal oppnå sin overordnede målsetting, må konkrete personalpolitiske tiltak 
ligge i bunnen av vår organisasjon, slik at de ansatte har den nødvendige evne og vilje til å bidra 
for å nå målet. Det er derfor nødvendig at kommunen som arbeidsgiver tilrettelegger og utøver 
en politikk slik at den fremmer kommunens ansatte og bidrar til at Tana kommune fremstår som 
en attraktiv arbeidsplass og arbeidsgiver.

De øvrige personalpolitiske retningslinjer og reglement vil bli oppdatert fra 2. h.å. 2012.

Jørn Aslaksen
rådmann
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Gavereglement

§ 1 GENERELT
Kommunen ønsker på en positiv måte å bidra til det sosiale miljøet i virksomheten. I denne forbindelse 
ønsker vi å vise oppmerksomhet ved åremålsdager, lang tjeneste i kommunen og spesielle 
anledninger hvor kommunen finner dette passende. 

§ 2 ANLEDNINGER
Det skal utvises oppmerksomhet ved følgende anledninger: 

à Fratreden etter lang tjeneste 
à Fratreden ved pensjonsalder 
à Fylte 50 og 60 år 
à 25-års jubileum 
à Gravferd 
à Nedkomst / fødsel 
à Ved særskilte anledninger som eksempelvis sykdom, sykehusopphold osv. 

§ 3 PÅSKJØNNELSENS FORM
Honnørgaver skal ikke utbetales i kontante penger. Honnørgaven skal gis i form av gave eller 
gavekort. 

§ 4 PÅSKJØNNELSENS STØRRELSE
) Ansatte med 25 år tjeneste tildeles en honnørgave til en verdi av kr. 5.000 -

) Ansatte som slutter etter minst 30 år tjeneste i kommunen, gis en honnørgave til verdi av kr. 1500-

) Ansatte som slutter etter minst 10 år tjeneste i kommunen, gis en honnørgave til verdi av kr. 1500 .-

) Ansatte som fyller 50 eller 60 år, gis en honnørgave til en verdi av kr. 1000.- -

) I forbindelse med gravferd til arbeidstaker eller tidligere ansatt med lang tjeneste i kommunen, kjøpes 
krans eller blomster. 

) I forbindelse med overrekkelser under pkt a) og b) holdes en enkel tilstelning for inntil kr.  600,--

) Det vises oppmerksomhet ved andre anledninger når særskilte grunner taler for det, eksempelvis 
sykdom. 

§ 5 BEGRENSNINGER
Disse retningslinjer gjelder for samtlige faste tilsatte i kommunen. 

§ 6 ANSVAR
Den enkelte etat eller avdeling har ansvar for oppfølging av reglementet. Utgiftene føres på felles 
representasjonskonto, honnørgaver 1140301800120.

§ 7 HEDERSBEVISNING
Ansatte med 25 års tjeneste tildeles Deanu gielda - Tana kommunes Hedersbevisning. Se vedlegg. 

Personalavdelingen utsteder hedersbevisning etter anvisning fra etat/avdeling. 

§ 8 HEDERSTEGN
Kommunenes Sentralforbunds Hederstegn kan etter søknad tildeles for langvarig tjenestefull Formatert: Skrift: Fet

Slettet: 2500.

Slettet: 1200.-

Slettet: 800

Slettet: 500.

Slettet: 400.

Slettet: 1.140.292
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kommunal virksomhet, eller for betydningsfulle tjenester til beste for kommunene eller kommunale 
forbund. 

Det kreves vanligvis minst 25 års kommunale tillits- og tjenesteoppdrag av særlig betydning. 

Ansvar for søknad og tildeling av hederstegn er ordfører i samarbeid med personalavdelingen. 

§ 9 HEDERSMERKE
Hedersmerket kan tildeles for lang og tro tjeneste som kommunal arbeidstaker, som arbeidstaker i 
kommunale forbund/organisasjoner eller som tillitsvalgt. Det kreves minst 30 års tjeneste i 
kommunesektoren. 

Ansvar for søknad og tildeling av hedersmerke er rådmannen i samarbeid med personalavdelingen. 

Informasjon om søknad, tildelingskriterier m.v. kan fås ved henvendelse til KS. 
VEDTATT I KOMMUNESTYRET 17. JUNI 1997….gjelder fra KST vedtak i mai 2012.

Slettet: m

Slettet: m
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2601-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 16/2012 03.05.2012
Kommunestyret 41/2012 24.05.2012

Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett og 
lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett - 2013-2016

Vedlegg
1 Valg av meddommere for perioden 2013 - 2016
2 Tana kommune
3 Vedlegg til kommunene

Saksprotokoll saksnr. 16/2012 i Valgnemnda - 03.05.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag som valgnemndas innstilling:

Kvinner: 
Navn Adresse 

1. Liss Beate Mikalsen Skipagurra
2. Gunhild Solveig Blien Holmfjell
3. Charlotte Thorsen Romstad Leirpollskogen
4. Anne Margrethe Gundersen Løvveien 7
5. Lillian Saua Tyttebærsletta 10
6. Solgunn Rasmussen Holmfjell
7. Siv Irene Stranden Boftsa
8. Johanne Daniloff Tanahus 3/Fossevn. 1
9. Cecilie Knibestøl Luftjok
10. Terese Nyborg Skipagurra
11. Gry Hege Kratteng Lille Leirpollskogen
12. Anbjørg Myrli Luftjok
13. Solfrid Marie Jessen Skugge
14. Majja Smuk Solbakk Polmak
15. Aud Rigmor Trosten Skaidiveien 23
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16. Torill Merete Børresen Luftjok
17. Ellen Kristina Saba Fingervann
18. Sofie Kathrine Guttorm Sirma
19. Tone Orvik Kollstrøm Masjok 
20. Anne Fløgstad Smeland Skipagurra

Menn:
Navn Adresse 

1. Arne Josvald Sabbasen Lismaveien 32
2. Gisle Arne S Pettersen Rustefjelbma
3. Svein Asbjørn Henriksen Leirpollskogen
4. Jan Oskar Dervo Tanahus 30
5. John Øystein Jelti Fingervann
6. Per Ivar Henriksen Boftsa
7. Erling Mathisen Bonakas
8. Frode Dørum Smalfjord
9. Stig Herbjørn Torheim Ringveien 40
10. Jakob Lanto Boftsa
11. John Alfred Soini Seidaveien 11
12. Tommy Rune Johansen Luftjok
13. Markus Heiberg Holmesund
14. John Emil Juliussen Leirpollskogen
15. Torstein Andre Emanuelsen Holmefjell 
16. Trond Arnesen Austre Bonakas
17. Ole Muosat Sirma
18. Karl Gustav Myrli Austre Bonakas 
19. Håkon Larsen Smalfjorden 
20. Alf Steinar Børresen Luftjok 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Meddommere til Indre Finnmark tingrett 
Kvinner: 

Navn Adresse 
1. Liss Beate Mikalsen Skipagurra
2. Gunhild Solveig Blien Holmfjell
3. Charlotte Thorsen Romstad Leirpollskogen
4. Anne Margrethe Gundersen Løvveien 7
5. Lillian Saua Tyttebærsletta 10
6. Solgunn Rasmussen Holmfjell
7. Siv Irene Stranden Boftsa
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8. Johanne Daniloff Tanahus 3/Fossevn. 1
9. Cecilie Knibestøl Luftjok
10. Terese Nyborg Skipagurra
11. Gry Hege Kratteng Lille Leirpollskogen
12. Anbjørg Myrli Luftjok
13. Solfrid Marie Jessen Skugge
14. Majja Smuk Solbakk Polmak
15. Aud Rigmor Trosten Skaidiveien 23
16. Torill Merete Børresen Luftjok
17. Ellen Kristina Saba Fingervann
18. Sofie Kathrine Guttorm Sirma
19. Tone Orvik Kollstrøm Masjok 
20. Anne Fløgstad Smeland Skipagurra

Menn:
Navn Adresse 

1. Arne Josvald Sabbasen Lismaveien 32
2. Gisle Arne S Pettersen Rustefjelbma
3. Svein Asbjørn Henriksen Leirpollskogen
4. Jan Oskar Dervo Tanahus 30
5. John Øystein Jelti Fingervann
6. Per Ivar Henriksen Boftsa
7. Erling Mathisen Bonakas
8. Frode Dørum Smalfjord
9. Stig Herbjørn Torheim Ringveien 40
10. Jakob Lanto Boftsa
11. John Alfred Soini Seidaveien 11
12. Tommy Rune Johansen Luftjok
13. Markus Heiberg Holmesund
14. John Emil Juliussen Leirpollskogen
15. Torstein Andre Emanuelsen Holmefjell 
16. Trond Arnesen Austre Bonakas
17. Ole Muosat Sirma
18. Karl Gustav Myrli Austre Bonakas 
19. Håkon Larsen Smalfjorden 
20. Alf Steinar Børresen Luftjok 

Lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannrett  

Kvinner:
Navn Adresse 

1. Vigdis Børresen Blien Lismaveien 3
2. Karen Inga Vars Sirma

Menn:
Navn Adresse 

1. Per Magne Lille Torhop
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2. Åsmund Johansen Boftsa

Valgnemndas innstilling 
Forslag på meddommere til Indre Finnmark tingrett og lagrettemedlemmer/meddommere til 
Hålogaland lagmannsrett legges fram i møtet. 

1. Tana kommunestyre velges følgende personer som meddommere til Indre Finnmark 
tingrett for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016. 

Kvinner 
Navn Bosted 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Menn 
Navn Bosted 

1
2
3
4
5
6
7
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8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2. Tana kommunestyre velges følgende personer som lagrettemedlemmer/meddommere til 
Hålogaland lagmannrett for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016. 

Kvinner 
Navn Bosted 

1
2

Menn 
Navn Bosted 

1
2

Saksopplysninger
Kommunene skal etter kommunevalget i høst velge følgende grupper av meddommere/
lagrettemedlemmer:

 Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
 Meddommere til tingretten
 Jordskiftemeddommere til jordskifteretten
 Forliksrådsmedlemmer 

I denne saken er det meddommere til Indre Finnmark tingrett og lagrettemedlemmer/meddommere 
til Hålogaland lagmannsrett som skal velges. Valg av jordskiftemeddommere og 
forliksrådsmedlemmer framlegges i egne saker. 

Det vises til domstolloven kapittel 4 om utvalg av meddommere og lagrettemedlemmer. Etter 
domsstolloven § 66 skal kommunen etter nærmere regler velge meddommere. I medhold av 
domstolloven § 65 nr. 2 er det fastsatt følgende fordeling av meddommere til Indre Finnmark 
tingrett og Hålogaland lagmannsrett:

20 kvinner og 20 menn til tingretten 
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2 kvinner og 2 menn til lagmannsretten

Funksjonstiden er 1. januar 2012 til 31. desember 2016. Kommunen skal ha gjennomført valget 
innen 1. juli 2012 og rapport av utfallet av valget innen 15. september 2012. 

Fortegnelsen over lagrettsmedlemmer/meddommere 
Etter domstolloven § 69 første ledd, skal listen innholde følgende opplysninger:

- Fullt navn
- Adresse
- Fødselsnummer
- Tlf./mobil
- Yrke
- Stilling 

Bestemmelser om valg av meddommere og lagrettemedlemmer/meddommere sier at personer som 
blir valgt ikke kan velges både til tingretten og lagmannsretten, men de kan imidlertid velges som 
jordskiftemeddommer, forliksrådsmedlemmer eller foreslås som skjønnsmenn.

Når kommunene skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunene sørger 
for at utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, jf. domstolloven § 67. 
Videre må kommunen påse at personer er skikket til vervet, at utvalget har en balansert 
aldersfordeling, at alle samfunnslag blir representert i utvalgene, samt at en må ta hensyn etnisk 
bakgrunn og kultur. Spørsmålet er også tatt opp i forslag til statsbudsjett for 2012. Der skriver 
Regjeringen følgende i forslag til budsjett for Justisdepartementet:

”Det er lovfestet at lekdommerutvalgene skal ha en sammensetning som best mulig representerer 
alle deler av befolkningen. Derfor må kommunene ved valg av medlemmer til 
lekdommerutvalgene tilstrebe at disse gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Det er et mål at 
andelen lekdommere med innvandrerbakgrunn økes, (…)”

Lagmannsretten viser til erfaringer ved tidligere valg med at valgte personer oppgir at de ikke kan 
utføre vervet, bl.a på grunn av sitt arbeid eller andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, 
jf. domstolloven § 90. Det vil medføre en betydelig lettelse for alle berørte om slike forhold 
klarlegges før valgene, sammen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at en har rimelig trygghet for at 
de som blir valgt, er motiverte for vervet og kan gjøre tjeneste.

Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan være medlemmer av det samlede lagrette/ 
meddommerutvalg. Etter de alminnelige habilitetsregler er de rett nok utelukket fra å kunne 
tjenestegjøre i samme sak. I den utstrekning valgte står i slikt familiemessig forhold til hverandre, er 
det til stor lettelse at kommunen ved innbertning gir slik supplerende opplysninger, jf. domstolloven 
§ 69. 

Ved valget, spesielt ved gjenvalg, må det påses at ikke vedkommende har avgått med døden, 
fraflyttet kommunen, eller av andre grunner er utelukket fra valg/gjenvalg. 

Krav til den som skal velges
Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:

1) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel

Generelle krav
Norskkunnskaper
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Kravet til ”tilstrekkelige norskkunnskaper” i § 70 innebærer at den som velges, må kunne forstå 
norsk tale og tekst og selv uttrykke seg på norsk.

Personlig egnethet
Med ”personlig egnet til oppgaven” menes at vedkommende må kunne følge forhandlingene i retten, 
forstå de problemstillingene saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for sin 
mening. Den som velges, må også forstå betydningen av å følge opp innkallinger, og kunne innrette 
seg etter regler for når det kan stilles spørsmål mv.

Aldersgrenser
Domstolloven § 70 annet ledd inneholder andre alminnelige krav til den som skal kunne velges som 
lagrettemedlem og meddommer. Annet ledd nr. 1 innebærer at den nedre aldersgrensen for å kunne 
velges er 21 år, og at det er en øvre aldersgrense på 70 år. Begge grensene gjelder alder ved 
valgperiodens start, 1. januar 2013. Dette betyr at de som velges må være født etter 31. desember 
1942 og før 1. januar 1992.

Stemmerett mv.
§ 70 annet ledd nr. 2, 4 og 5 har regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i folkeregisteret og
statsborgerskap. Vi vil her presisere kravet om at de som velges må være innført i folkeregisteret 
som bosatt i kommunen på valgdagen.

Økonomiske forhold
§ 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og konkurskarantene avløser det 
tidligere kravet til vederheftighet. Kravet gjelder både på valgtidspunktet og gjennom valgperioden. 
Gjeldsforhandlinger, konkursbehandling eller konkurskarantene som er avsluttet før valget, hindrer 
ikke valg.

Utelukkelse på grunn av stilling
Reglene om at innehavere av visse stillinger ikke kan velges finnes i domstolloven § 71, og omfatter 
flere typer stillinger. Visse politiske stillinger som omfattes er

- statsråder
- statssekretærer
- statsrådenes personlige og politiske rådgivere samt
- ansatte ved Statsministerens kontor

Videre kan ikke fylkesmenn og assisterende fylkesmenn velges (nr. 3).

Utelukket er videre ikke bare embetsmenn i dømmende stilling, men også
- konstituerte dommere,
- utnevnte dommere og
- ansatte ved domstolene (nr. 4). Regelen omfatter alle ansatte, uavhengig av om 

vedkommende deltar i behandlingen av enkeltsaker.

Etter nr. 5 er alle ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen utelukket, og etter nr. 6 
alle ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen. Det samme gjelder 
personer i styret for Domstoladministrasjonen. Nr. 7 utelukker ansatte og studenter ved 
Politihøgskolen og Fengselsskolen, uavhengig av arbeidets art og om vedkommende tar del i 
praktisk politi- og fengselsarbeid.

Praktiserende advokater og advokatfullmektiger er utelukket (nr. 8).

Nr. 9 inneholder bestemmelser om utelukkelse av kommunens administrasjonssjef eller 
kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 
3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 
Bestemmelsen er ikke fullt ut samsvarende med oppregningen i valgloven § 3-3 om hvem som er 
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utelukket til valg til fylkestinget og kommunestyret. Den utelukker fra valg i den kommunen hvor 
vedkommende er ansatt, eventuelt utnevnt i. Er vedkommende bosatt i en annen kommune er 
han/hun ikke utelukket fra valget i bostedskommunen forutsatt at vedkommende fyller 
valgbarhetskravene der. Uttrykket ”tar direkte del i” gjelder alle typer arbeid, også utførelse av 
teknisk pregede oppgaver.

Utelukkelse på grunn av vandel
Strengere krav til vandel
Det er ikke bare straffens art, men også straffens lengde som er av betydning for hvor lenge en 
person er utelukket. Reglene finnes i domstolloven § 72.

Ubetinget fengsel i mer enn ett år
Etter § 72 første ledd nr. 1 skal idømt fengselsstraff i mer enn ett år medføre varig utelukkelse.

Forvaring eller særreaksjon
Etter nr. 2 den som er idømt forvaring eller særreaksjon etter straffeloven §§ 39-39c også varig 
utelukket. En ”særreaksjon” er f eks dom på overføring til tvungen omsorg eller tvungent psykisk 
helsevern.

Ubetinget fengsel i inntil ett år
Den som er idømt ubetinget frihetsstraff i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen var 
rettskraftig (nr. 3).

Betinget fengsel
Den som er idømt betinget frihetsstraff uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når 
dommen var rettskraftig (nr. 4).

Bøtestraff
Når det fastsettes bøtestraff, er det den generelle strafferammen for det forhold boten gjelder som er 
avgjørende (nr. 5). Bøtestraff for forhold med en strafferamme på mer enn ett år skal medføre 
utelukkelse. Det er verken botens størrelse eller den subsidiære fengselsstraffen som avgjør 
valgbarheten. Bøtestraff har betydning enten den er idømt i retten eller vedkommende har vedtatt et 
forelegg. Forenklede forelegg omfattes ikke.

Betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse
Også betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse medfører utelukkelse, dersom det straffbare 
forholdet har en strafferamme på mer enn ett år (nr. 6). Domsutsettelse betyr at retten har avsagt 
dom på straffeskyld, men har unnlatt i idømme straff.

Samfunnsstraff
Samfunnsstraff er en ubetinget reaksjon, og skal etter § 72 annet ledd medføre utelukkelse i samsvar 
med enten nr. 1 eller 3 i første ledd, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen.

Siktelse
En siktelse for et straffbart forhold medfører ikke utelukkelse fra valg. En siktelse som ikke har ført 
til et forelegg, skal imidlertid medføre forbigåelse ved trekningen til den enkelte sak, jf. § 91 første 
ledd bokstav c.

Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og meddommere 
ikke velges i strid med bestemmelsene i §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige 
informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved 
forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge 
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vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare forholdet 
til kravene etter § 72.

Det er nødvendig at valgene forberedes slik at så vel som utelukkelsesgrunner som fritaksgrunner 
klarlegges før valget. Mulige feil med hensyn til utelukkelsesgrunner kan berøre avsagte dommers 
gyldighet. 

Prosedyrer ved gjennomføringen av valget
Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagrettemedlemmer og 
meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta 
hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av 
utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Kommunens vedtak vil som 
andre kommunale vedtak være gjenstand for lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59.

Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater. 
Kommunen har annonsert på hjemmesiden der en har bedt personer å melde sin interessert eller å 
foreslå kandidater. Pr. 01.03.2012 har kommunen mottatt 6 interessemeldinger.

Bortsett fra at allmennheten skal oppfordres til å foreslå kandidater er det opp til kommunene 
hvordan de vil finne frem til dem som skal velges. Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet 
ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder 
fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt.

Domstolloven § 68 angir ikke en eksplisitt frist for når kommunen (her: valgnemnda) skal ha 
forberedt valget. Indirekte ligger det en frist i at valgnemndas innstilling til kommunestyret skal 
legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før kommunestyrets valg. Dette betyr at forslaget må 
legges ut til alminnelig ettersyn senest 10. mai når valget skal gjøres 24. mai. 

Selve valget, som etter annet ledd skal foretas av kommunestyret selv, reguleres av kommunelovens 
regler om valg, som gir anledning til forholdstallsvalg. Reglene om rekkefølgen for valgene 
videreføres ikke, slik at det er opp til kommunestyret hvilke utvalg som velges først, men ingen kan 
velges til mer enn ett av utvalgene, jf. § 68. Man kan altså ikke velge samme person til å stå i 
utvalgene får både tingrett og lagmannsrett.

I inneværende valgperiode 01.05.2008 – 31.12.2012 er følgende valgt som meddommere til 
tingretten:

Kvinner: 
1. Kirsten Andersen Bonakas 
2. Arnhild Anthi Sirma 
3. Marianne Balto Holmesund 
4. Ellen K. Saba Fingervann 
5. Gerd Åse Dervo Seida 
6. Inger Sværen Guttorm Båteng 
7. Lioudmila Holm Sirma 
8. Marie Jelti Fingervann 
9. Merete Sabbasen Helander Boftsa 
10. Randi Lille Torhop 
11. Solfrid Marie Jessen Skugge 
12. Solgunn Rasmussen Holmfjell 
13. Kristin Rajala Polmak 
14. Solbjørg Ravna Masjok 
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15. Ingrid Rolstad Skippagurra 
16. Rebeke Tapio Bjørkelia 
17. Jenny Westberg Sandlia 
18. Hege Tajana Pedersen Seida 
19. Sonja Guttorm Sirma 
20. Inger Marie Sabbasen Tanabru 

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

I inneværende valgperiode 01.05.2008 – 31.12.2012 er følgende valgt som lagrettemedlemmer/
meddommere til lagmannsretten:

Vurdering

1. Vigdis Blien 
2. Tove Brandtzæg Utsi 
3. Viktor Trosten 
4. Viktor Skjærvik 
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SIS-FINNMÀRKKU DIGGEGODDI -
INDRE FINNMARK TINGRETT

Deanu Gielda - Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

Deres referanse Vår referanse

2013-2016 ÅIGODAHIUI MIELDUOPMÅRIID VÅLLJET

L' elydende brev er sendt alle kommunene i vårt rettsdistrikt.

Einn Arne Schanche Selfors
sundi - sorenskriver

12-013120ADM-11•1F1

- — A
\ ;,',1 M, 0 -1.! '

, i ,,-,,,:-.B pdp.
\
L.---

Dato

15.02.2012

ujuhit duopmostuollolåga 4. kapihttalii jurylahtuid ja mielduopmåriid vålljema birra.
Duopmostuollolåga § 66 mielde galget gielddat, lagabui regeliid mielde, vålljet miellahtuid
låvdegottiide.

Duopmostuollolåga 65. §, nuppi laddasa mielde mearridit mielduopmåriid juohkit
uovvova22at:

Guovdageaidnu 18 nissonolbmo ja 18 dievdoolbmo
Kårå§johka 17 nissonolbmo ja 17 dievdoolbmo
Pors4gu 23 nissonolbmo ja 23 dievdoolbmo
Deatnu 20 nissonolbmo ja 20 dievdoolbmo
Unj årga 6 nissonolbmo ja 6 dievdoolbmo

Seamma reive lea såddejuvvon buot gielddaide min riekteguovIlus.

VALG AV MEDDOMMERE FOR PERIODEN 2013-2016.
Det vises til domstollovens kapittels 4 om utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere.
Etter domstolloven § 66 skal kommunene etter nærmere regler velge medlemmene til
utvalgene.

I medhold av domstolloven § 65 annet ledd fastsettes følgende fordeling av meddommere:
Kautokeino18 kvinner og 18 menn
Karasjok 17 kvinner og 17 menn
Porsanger 23 kvinner og 23 menn
Tana 20 kvinner og 20 menn
Nesseby 6 kvinner og 6 menn

Dok 6

Poastatujuhus -Postadresse Telefon: Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 35, 9846 TANA 78926400 986058559

Kantuvrratujuhus -Kontoradresse Telefaksa: Doimmahanåigi E-poasta ja/og e-tujuhus
Telefaks Ekspedisjonstid Internett/E-post

Tana bru, 9845 TANA 78928020 08.00-15.30
Indre-Finnmark.tingrettebdomstol.no
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2601-4

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 17/2012 03.05.2012
Kommunestyret 42/2012 24.05.2012

Valg av jordskiftemeddommere til Finnmark jordskifterett - 2013-2016

Vedlegg
1 Valg av jordskiftemeddommere 2013 - 2017

Saksprotokoll saksnr. 17/2012 i Valgnemnda - 03.05.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag som valgnemndas innstilling:

Jordskiftemeddommere til Finnmark jordskifterett 

Kvinner:
Navn Adresse 

1. Laila Kristine Johannessen Gulbojok
2. Anbjørg Myrli Luftjok
3. Jenny Westberg Ivarjok
4. Laila Kristin Hagalid Berntsen Bonakas
5. Solbjørg Ravna Masjok
6. Kirsten Ellinor Guttorm Utsi Hillagurra

Menn:
Navn Adresse 

1. Nils Arvid Guttorm Hillagurra
2. Oskar Trosten Holmesund
3. Fred Roald Johnsen Leirpollskogen
4. Ottar Johan A Wigelius Hillagurra
5. Per Ansgar Aslaksen Alleknjarg
6. Johan Magne Andersen Meieriveien 14

Side 91



Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Jordskiftemeddommere til Finnmark jordskifterett 

Kvinner:
Navn Adresse 

1. Laila Kristine Johannessen Gulbojok
2. Anbjørg Myrli Luftjok
3. Jenny Westberg Ivarjok
4. Laila Kristin Hagalid Berntsen Bonakas
5. Solbjørg Ravna Masjok
6. Kirsten Ellinor Guttorm Utsi Hillagurra

Menn:
Navn Adresse 

1. Nils Arvid Guttorm Hillagurra
2. Oskar Trosten Holmesund
3. Fred Roald Johnsen Leirpollskogen
4. Ottar Johan A Wigelius Hillagurra
5. Per Ansgar Aslaksen Alleknjarg
6. Johan Magne Andersen Meieriveien 14

Valgnemndas innstilling
Forslag på jordskiftemeddommere til Finnmark jordskifterett legges fram i møtet. 

Tana kommunestyre velger følgende personer som jordskiftemeddommere til Finnmark 
jordskifterett for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016:

Kvinner 
Navn 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menn 
Navn 

1.
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2.
3.
4.
5.
6.

Saksopplysninger
Hver kommune skal ha er særskilt utvalg for jordskiftemeddommere, jf. jordskifteloven § 8. Det
er fastsatt at Tana kommune skal ha et utvalg på 12 jordskiftemeddommere. Det fastsatte 
antallet er samlet for kvinner og menn, noe som betyr at det skal velges 6 kvinner og 6 menn. Jf 
domstollovens § 66 skal valg av jordskiftemeddommere være gjennomført innen 01.07.2012.  
Utvalgets funksjonstid er fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016. 

Fortegnelse over jordskiftemeddommere
Etter domstolloven § 69 første ledd, skal listen inneholde følgende opplysninger:

- Fullt navn
- Adresse
- Fødselsnummer
- Telefonnummer/mobil
- Yrke
- Stilling

Valg av jordskiftemeddommere skjer etter reglene i domstollovens kapittel 4. Det betyr at en må 
ta til at den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper og for øvrig være personlig egnet 
til oppgaven. I tillegg må vedkommende være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 
Dernest må en ta hensyn til de som er utelukket fra valg på grunn av stilling og vandel. 
Lagrettemedlemmer og meddommere er ikke fritatt for valg til jordskifteretten. 

Jordskiftemeddommere skal ha kyndighet i de fag som behandles i jordskiftedomstolene. I 
områder med reindrift presiserer Domstolsadministrasjonen at det er ønskelig at denne 
kunnskapen er representert blant jordskiftemeddommere, og de ber om at kommunen tar hensyn 
til dette i sitt valg. 

Det er viktig at kommunen sørger for at utvalget blir representativt i forhold til kommunens 
befolkning. I tillegg bør det velges meddommere med forskjellig bakgrunn og alder. 

Kommunen bes i tillegg ta hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i 
skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i 
terrenget. 

Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med domstolloven §§ 70-72:

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. 
I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de 
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tre siste år før valgdagen. 

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved 

Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset 

politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk 

styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen 
av valget. 

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 

år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 

rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett 

år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre 

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 

I inneværende valgperiode er følgende valgt som jordskiftemeddommere: 

1. Nils A. Guttorm 
2. Odd Einar Utsi 
3. John Ø. Jelti 
4. Magnus Varsi 
5. Oskar Trosten 
6. Markus Heiberg 
7. Ottar Wigelius 
8. Inge Fred Dervo 
9. Jorunn Sottinen 
10. Kristin Rajala 
11. Åshild Lamøy 
12. Ellinor Guttorm Utsi 
13. Laila Johannesen 
14. Wenche Bakken 
15. Solveig Pettersen 
16. Arnhild E. Anthi 
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Vurdering
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Kommunene i Finnmark

Arkivnummer

FINNMARK JORDSKIFTERETT
FINNMÅRKKU EANANJUOHKINDIGGI

Vår referanse
100/12/dk

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Hver kommune skal ha et særskilt utvalg av jordskiftemeddommere, jfr. jordskiftelovens § 8:

"I kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet
skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Jordskifterettsleiaren
fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane
i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val av meddommarar. Lagrettemedlemer og
meddommarar er ikkje fritekne for val til jordskifteutvalet."

Valg av jordskiftemeddommere skjer etter reglene i domstollovens kapittel 4.

Med hjemmel i jordskiftelovens § 8 har jordskifterettslederen fastsatt følgende antall
jordskiftemeddommere for kommunene i Ofoten og Sør-Troms jordskifterett:

--L-C)[(/-Lc-}1

TTA.T-I-

( 9 FEB 201'L

Vår dato
28.02.2012

Antall
jordskiftemeddommere
2013-2017
6
12
18
8

18
6
6
6
6
6
12
8

6
6
6
12
6

Kommunenummer Kommunenavn Adresse

2002 Vardø Pb. 292, 9951 Vardø
2003 Vadsø Pb. 614, 9800 Vadsø
2004 Hammerfest Pb. 1224, 9616 Hammerfest
2010 Kautokeino Bredbuktnesveien 6,

9520 Kautokeino
2012 Alta Pb. 1403, 9506 Alta
2014 Lo a Parkvn. 13, 9550 Øksf ord
2015 Hasvik Pb. 43, 9593 Brevikbotn
2017 Kvalsund Rådhusv. 18, 9620 Kvalsund
2018 Mås Tor et 1, 9690 Havø sund
2019 Nordka Pb. 403, 9751 Honnin svå
2020 Porsan er Rådhuset, 9712 Lakselv
2021 Karasjok Råddeviessogeaidnu 4,

9730 KårM'ohka Karasbk
2022 Lebesb Pb. 38, 9790 leøllef ord
2023 Gamvik Pb. 174, 9770 Mehamn
2024 Berlevå Tor et 4, 9980 Berlevå
2025 Tana Rådhusveien 3, 9845 Tana
2027 Nesseb Rådhuset, 9840 Varan erbotn

Postadresse Besøksadresse Telefon 78 95 04 38 Bank 7878 06 53689
Statens hus Damsveien 1 Telefax 78 95 05 78 Bedriftsnr. 874 759 902
9815 Vadsø 9815 Vadsø jvadpost@domstol.no www.jordskifte.no
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FINNMARK JORDSKIFTERETT
FINNMÅRKKU EANANJUOHKINDIGGI

2028 Båtsf ord Pb. 610, 9991 Båtsf ord 6
2030 Sør-Varan er Pb. 406, 9915 Kirkenes 18

Det fastsatte antallet gjelder samlet for kvinner og menn, slik at når det velges for eksempel 6
jordskiftemeddommere, skal det velges 3 kvinner og 3 menn.

Valget av jordskiftedommere skal være gjennomført innen 01.07.2012, jfr. domstollovens § 66,
første ledd.

I motsetning til tidligere legges det nå opp til at kommunene skal rapportere utfallet av valget
elektronisk. Dette vil skje via en egen portal som er under utvikling. Løsningen er slik at når
kommunene logger seg på portalen for å levere inn sine lister, så vil de samtidig få beskjed om
hvor mange jordskiftedommere de skal ha valgt. Dette som en kontroll på at de har valgt det
riktige antallet.

Fristen for å rapportere inn hvem som er valgt til jordskiftemeddommere er 15.09.2012, jfr.
domstollovens § 69, andre ledd.

Med hilsen
• ar ords ett

agfi Kleveland
Jor kifterettsleder
T1 . direkte innvalg: 78 95 04 35
E-post: dagfinn. kleveland@domstol. no

2
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-27

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 43/2012 24.05.2012

Referatsaker/Orienteringer - KST

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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RS 4/2012 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag

RS 5/2012 Uttalelse fra Tana kommunestyre om losplikt farled inn til Leirpollen

i Tana

RS 6/2012 Åpent brev til regjeringen i forbindelse med landbruksoppgjøret

RS 7/2012 Korrigert møteprotokoll KU - møte 22. mars

RS 8/2012 Melding om vedtak - kontrollutvalgets årsplan 2012

RS 9/2012 Eldrerådets årsmelding 2011
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