
 

 

 

 

 

Referatsaker 

 

Kommunestyret  

21.06.2012 



Side 1  kontrollutvalgan@ffk.no 

 

Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune. 
 

MØTEPROTOKOLL  Referent: Sissel Mietinen 
 

   Dato: 1. juni 2012 Tid: Klokken 13.00 – 16.15 

  Sted: Kommunestyresalen Møte: Lukket møte 

 

 

Disse møtte: 

Leder Kåre Breivik og medlem Leif Sundelin. Medlem Anja Aslaksen var bortreist og varamedlem 

Oddvar Pedersen møtte. Varamedlemmene var innkalt, men Hege Persen hadde meldt forfall. Ole 

Jakob Tapio hadde ikke meldt forfall og møtte ikke. 

 

Rådmann Jørn Aslaksen var innkalt og møtte, sammen med konsulent økonomi Vivian Erlandsen 

 

Ellers møtte 

Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan IS og Geir Andreassen fra Finnmark kommunerevisjon IKS  

 

 

Saker til behandling: 

11/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

12/12 Årsregnskap 2011 – Tana kommune 

13/12 Årsregnskap 2011 – Tana kommunale eiendomsselskap KF 

14/12 Orientering overordnet analyse 

 

Sak 11/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 1. juni 2012  godkjennes. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent 

 

Sak 12/12 Årsregnskap 2011 Tana kommune 

 

Revisor Geir Andreassen orienterte om årsoppgjørsrevisjonen. Revisor, rådmannen og konsulent 

økonomi svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TANA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 

2011 

 

Kontrollutvalget har i møte 1.juni 2012, sak 12/2012, behandlet Tana kommunes årsregnskap for 

2011. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet og revisjonsberetningen datert 

16.04.2012.  I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig 

informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget  
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Tana kommunes driftsregnskap for 2011 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på   

kr. 6.472.377 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 476.657. 

Investeringsregnskapet viser at det i 2011 har vært et finansieringsbehov på kr. 41.338.594, som i det 

alt vesentlige er dekket opp ved bruk av lånemidler. 

Årsregnskapet skal fremmes av formannskapet til kommunestyret. I formannskapets forslag til 

vedtak skal det angis hvordan årets overskudd skal disponeres, eventuelt hvordan årets underskudd 

skal dekkes inn 

 

Kontrollutvalget mener at regnskapet, sammen med årsmeldingen gir god, ryddig og grundig 

oversikt over virksomheten i 2011 og den økonomiske stilling pr. 31.12.2011. Dette utgjør et godt 

grunnlag for de politiske organenes beslutningsprosesser. 

 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Tana kommunes årsregnskap for 2011 og 

anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TANA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 

2011 

 

Kontrollutvalget har i møte 1.juni 2012, sak 12/2012, behandlet Tana kommunes årsregnskap for 

2011. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet og revisjonsberetningen datert 

16.04.2012.  I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 

aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 

 

Tana kommunes driftsregnskap for 2011 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på  

kr. 6.472.377 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 476.657. 

Investeringsregnskapet viser at det i 2011 har vært et finansieringsbehov på kr. 41.338.594, som i det 

alt vesentlige er dekket opp ved bruk av lånemidler. 

 

Årsregnskapet skal fremmes av formannskapet til kommunestyret. I formannskapets forslag til 

vedtak skal det angis hvordan årets overskudd skal disponeres, eventuelt hvordan årets underskudd 

skal dekkes inn. 

 

Kontrollutvalget mener at regnskapet, sammen med årsmeldingen gir god, ryddig og grundig 

oversikt over virksomheten i 2011 og den økonomiske stilling pr. 31.12.2011. Dette utgjør et godt 

grunnlag for de politiske organenes beslutningsprosesser. 

 

Kontrollutvalget viser til regnskapets note 6 vedrørende kommunens lånegjeld, som er urovekkende 

høy. 

 

Kontrollutvalget vil også gjøre kommunestyret oppmerksom på at selvkostregnskapet ikke inkluderer 

den kommunale feie - tjenesten. I regnskapsåret 2011 er tjenesten ikke utført i deler av kommunen. 

Kommunen har likevel fakturert innbyggerne for feie – tjeneste i 2011. Kommunestyret bør vurdere 

tiltak for å kompensere de som urettmessig har betalt avgiften. 

 

Kontrollutvalget viser for øvrig til kommunens driftsfond, kto. 2.51, som viser mange relativt gamle 

tilskudd som har stått urørt i flere år. Kontrollutvalget anbefaler at det foretas en gjennomgang for å 

konstatere om noen av midlene kan omdisponeres. 
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Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Tana kommunes årsregnskap for 2011 og 

anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet.  

 

 

 

 

Sak 13/12 Årsregnskap 2011 – Tana kommunale eiendomsselskap KF 

 

Revisor Geir Andreassen orienterte om årsoppgjørsrevisjonen og svarte på kontrollutvalgets 

spørsmål. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om Tana kommunal Eiendomsselskap KF`s årsregnskap for 2011 

 

Kontrollutvalget har i møte 1. juni 2012 sak 13/12 behandlet Tana kommunale Eiendom KF`s  

årsregnskap for 2011 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og revisors beretning. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at Tana Kommunal Eiendom KF`s regnskap for 2011 viser et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.086.158  og et netto driftsresultat på kr 1.636.467. 

   

Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov i 2011 på kr. 4.949.758 som er dekket inn ved 

bruk av lån og overføringer fra driftsregnskapet. Da investeringsregnskapet ikke inneholder 

budsjettall, kan kontrollutvalget ikke se om kommunestyrets eventuelle vedtak er fulgt. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret pålegger Tana Kommunale Eiendomsselskap KF setter 

opp særregnskapet etter Forskrift for kommunale foretak. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret pålegger Tana Kommunale Eiendomsselskap KF å 

avlegge årsregnskap som viser både regnskaps - og budsjettall  

 

  

Kontrollutvalget har for øvrig ingen merknader til Tana kommunale Eiendom  KF`s årsregnskap for 

2011.  

 

 

Sak 14/12 Orientering om arbeidet/ fremdriften med overordnet analyse 

 

Revisor Geir Andreassen orienterte om arbeidet. Det avholdes et nytt arbeidsmøte i saken i august.  

Utvalget konstaterer at fristen for ferdigstillelse av arbeidet (august 2012) neppe kan overholdes, 

men at det er et mål å få overordnet analyse/Plan for forvaltningsrevisjon klar til kommunestyret i 

november. 

Det planlagte møtet 11. juni utgår p.g.a. konferanser. Det avholdes et arbeidsmøte vedrørende 

overordnet analyse i uke 34 evnt. 35.  

 

Møte ble hevet kl 16.15. 
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Kåre Breivik / sign       Sissel Mietinen /sign 

Kontrollutvalgsleder       sekretariatsleder. 

 



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Møterom 1 Rådhuset
Dato: 19.03.2012
Tidspunkt: 10:00 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Per Holm Varsi MEDL
Gerd Åse Dervo NESTL
Ruth Johansen MEDL
Olav E. Johansen LEDER
Johanne Løvoll Smette MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Wenche Pettersen

Underskrift:



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

______________________ ______________________ _______________________
Olav Johansen
Leder

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 24/2012 Godkjenning av innkalling
PS 25/2012 Godkjenning av saksliste

PS 26/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 14.02.2012
PS 27/2012 Kollektive rutetjenester - Høring 2012/579

PS 28/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

2011/2369

PS 29/2012 Årsmelding for Tana eldreråd 2011 2012/706
PS 30/2012 Besøkstjeneste 2012/709

PS 31/2012 Vannforsyning til eldre 2012/707
PS 32/2012 Referatsaker/Orienteringer

PS 33/2012 Evaluering av kurs for eldrerådene i regi av Finnmark 
fylkeskeseldreråd

PS 24/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 24/2012  i Eldrerådet - 19.03.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Innkallinga godkjennes.



PS 25/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 25/2012 i Eldrerådet - 19.03.2012 

Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:

- Evaluering av kurs i Vadsø – sak 33/2012.

Votering
Enstemmig godkjent

Vedtak
Saksliste godkjent med følgende tilleggssak

- Evaluering av kurs i Vadsø, sak nr. 33/2012.

PS 26/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 14.02.2012

Saksprotokoll saksnr. 26/2012 i Eldrerådet - 19.03.2012 

Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Protokoll fra møte den 14.2.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Protokoll av 14.2.2012 godkjennes.

PS 27/2012 Kollektive rutetjenester - Høring

Saksprotokoll saksnr. 27/2012 i Eldrerådet - 19.03.2012 

Behandling

Fellesforslag fra Olav Johansen, Gerd Åse Dervo, Johanne Løvoll Smette, Per Holm Varsi og 
Ruth Johansen:



Eldrerådet i Tana har behandlet fylkeskommunens invitasjon ti å uttale seg til de kollektive 
rutetjenestene.

Eldrerådet er opptatt av at eldre skal kunne komme seg til kommunesenteret Tana bru for å 
oppsøke offentlige kontorer, butikker, samt arrangementer for eldre.

I dagens ruteplan for Vestertana – Tana bru kan folk i området vest for Smalfjorden bestille buss 
på mandager og tirsdager. Eldrerådet vil foreslå at disse dagene tas på onsdager og fredager.

For Polmak øst – Tana bru og Sirma – Tana bru foreslås at det opprettes tilsvarende tilbud på 
onsdager som i Vestertana-området hvor man kan bestille buss.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Eldrerådet i Tana har behandlet fylkeskommunens invitasjon ti å uttale seg til de kollektive 
rutetjenestene.

Eldrerådet er opptatt av at eldre skal kunne komme seg til kommunesenteret Tana bru for å 
oppsøke offentlige kontorer, butikker, samt arrangementer for eldre.

I dagens ruteplan for Vestertana – Tana bru kan folk i området vest for Smalfjorden bestille buss 
på mandager og tirsdager. Eldrerådet vil foreslå at disse dagene tas på onsdager og fredager.

For Polmak øst – Tana bru og Sirma – Tana bru foreslås at det opprettes tilsvarende tilbud på 
onsdager som i Vestertana-området hvor man kan bestille buss.

PS 28/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for idrett, 
fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

Saksprotokoll saksnr. 28/2012 i Eldrerådet - 19.03.2012 

Behandling

Fellesforslag fra Olav Johansen, Gerd Åse Dervo, Johanne Løvoll Smette, Per Holm Varsi og 
Ruth Johansen:

Eldrerådet vil foreslå at det startes et arbeid med å tilrettelegge turstier slik at flere kan komme 
seg litt mer ut i naturen. Et ledd i dette vil være å anlegge plankestier over myrlendte områder og 
enkle broer/klopper over bekker og andre hindringer.



På nåværende tidspunkt har eldrerådet ikke konkrete forslag til hvor man bør begynne. 
Kommunen kan invitere lag og foreninger til drøfting om hvilke turstier man bør starte med.

Eldrerådet vurderer om man vil komme med ytterlige innspill senere når man ser hva som 
kommer inn av innspill fra lag og foreninger.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Eldrerådet vil foreslå at det startes et arbeid med å tilrettelegge turstier slik at flere kan komme 
seg litt mer ut i naturen. Et ledd i dette vil være å anlegge plankestier over myrlendte områder og 
enkle broer/klopper over bekker og andre hindringer.

På nåværende tidspunkt har eldrerådet ikke konkrete forslag til hvor man bør begynne. 
Kommunen kan invitere lag og foreninger til drøfting om hvilke turstier man bør starte med.

Eldrerådet vurderer om man vil komme med ytterlige innspill senere når man ser hva som 
kommer inn av innspill fra lag og foreninger.

PS 29/2012 Årsmelding for Tana eldreråd 2011

Saksprotokoll saksnr. 29/2012 i Eldrerådet - 19.03.2012 

Behandling

Fellesforslag fra Olav Johansen, Gerd Åse Dervo, Johanne Løvoll Smette, Per Holm Varsi og 
Ruth Johansen:

Årsmelding godkjennes med følgende korrigeringer:

I avsnittet: ”Konferanse” skal det stå 2011 (i stedet for 2012) i første linje.

Lenger nede skal det stå ”Konstituerende møte 6. desember 2011” (ikke 2012).

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Årsmelding godkjennes med følgende endringer:

I avsnittet: ”Konferanse” skal det stå 2011 (i stedet for 2012) i første linje.



Lenger nede skal det stå ”Konstituerende møte 6. desember 2011” (ikke 2012).

PS 30/2012 Besøkstjeneste

Saksprotokoll saksnr. 30/2012 i Eldrerådet - 19.03.2012 

Behandling

Forslag fra leder Olav E. Johansen:

Eldrerådet inviterer Vadsø frivillighetssentral til å orientere om tilbudet. Det gjelder 
besøkstjeneste, andre aktiviteter, organisasjonstilknytning, regelverk og økonomi. 

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Eldrerådet inviterer Vadsø frivillighetssentral til å orientere om tilbudet. Det gjelder 
besøkstjeneste, andre aktiviteter, organisasjonstilknytning, regelverk og økonomi. 

PS 31/2012 Vannforsyning til eldre

Saksprotokoll saksnr. 31/202 i Eldrerådet - 19.03.2012 

Behandling

Forslag fra leder Olav E. Johansen:

Eldrerådet undersøker med administrasjonen om hvor mange eldre i Tana som ikke har innlagt 
vann og sanitæranlegg.

Votering
Enstemmig vedtatt

Eldrerådet undersøker med administrasjonen om hvor mange eldre i Tana som ikke har innlagt 
vann og sanitæranlegg.



PS 32/2012 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 32/2012 i Eldrerådet - 19.03.2012 

Behandling

Det ble gitt følgende orienteringer:

 Treningstilbud til eldre – Britt Somby-Solaas orienterte.

             Saken ble diskutert i eldrerådet.

 Dagsentertilbud – Martha Johansen orienterte.

            Saken ble diskutert i eldrerådet.

 Olav E. Johansen orienterte om brev fra Pensjonistforbundet Finnmark vedr. eldreråd.

Vedtak
Sakene tas til orientering.

PS 33/2012 Evaluering av kurs for eldrerådene i regi av Finnmark 
fylkeskeseldreråd

Saksprotokoll saksnr. 33/2012  i Eldrerådet - 19.03.2012 

Behandling

Fellesforslag fra Olav Johansen, Gerd Åse Dervo, Johanne Løvoll Smette, Per Holm Varsi og 
Ruth Johansen:

Kurset og foredragsholderne virket generelt dårlig forberedt. Det virket ikke som de visste hvem 
de snakket til, enkelte trudde det var til fylkeseldrerådet. 
Dårlig kommunikasjon mellom hovedleder og foredragsholdere, vi måtte vente på kursholder 
som trudde han skulle komme dagen etter. Økonomiforedraget var ikke det som var bestilt.
Første kursdag var det uten innlagt matpause. Andre dag fungerte best, men en av kurslederne 
uteble da visstnok hovedleder kunne mer om saken enn den som var satt opp som foreleser.  

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Kurset og foredragsholderne virket generelt dårlig forberedt. Det virket ikke som de visste hvem 
de snakket til, enkelte trudde det var til fylkeseldrerådet. 
Dårlig kommunikasjon mellom hovedleder og foredragsholdere, vi måtte vente på kursholder 
som trudde han skulle komme dagen etter. Økonomiforedraget var ikke det som var bestilt.
Første kursdag var det uten innlagt matpause. Andre dag fungerte best, men en av kurslederne 
uteble da visstnok hovedleder kunne mer om saken enn den som var satt opp som foreleser.  



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet

Møtested: Møterom 1 Rådhuset

Dato: 15.05.2012

Tidspunkt: 10:00 – 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer

Olav E. Johansen Leder

Gerd Åse Dervo Nestleder

Per Holm Varsi Medlem

Ruth Johansen Medlem

Johanne Løvoll Smette Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer



Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling

Aslaug Iversen

Andre fremmøtte:

Ester Halvari fra Vadsø Frivilligsentral orienterte.

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________

PS 34/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 34/2012 i Eldrerådet - 15.05.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 35/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 35/2012 i Eldrerådet - 15.05.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 36/2012 Godkjenning av protokoll av 19.03.2012

Saksprotokoll saksnr.  36/2012 i Eldrerådet - 15.05.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:



Protokoll av 19. mars 2012 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 19. mars 2012 godkjennes.

PS 37/2012 Eldre og dataalderen

Saksprotokoll saksnr. 37/2012 i Eldrerådet - 15.05.2012 

Behandling

Fellesforslag fra Olav Johansen, Gerd Åse Dervo, Per Holm Varsi, Johanne L. Smette og 
Ruth Johansen:

Saken sendes Tana pensjonistforening som bes om å vurdere behovet for datakurs.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken sendes Tana pensjonistforening som bes om å vurdere behovet for datakurs.



PS 38/2012 Den internasjonale eldredagen 2012

Saksprotokoll saksnr. 38/2012 i Eldrerådet - 15.05.2012 

Behandling

Forslag fra leder Olav Johansen:

Den internasjonale eldredagen i Tana markeres onsdag 3. oktober 2012.05.29

Eldrerådet inviterer menighetsrådet til å arrangere dagen sammen med eldrerådet.

Vi ber om svar innen 17. juni 2012.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Den internasjonale eldredagen i Tana markeres onsdag 3. oktober 2012.05.29

Eldrerådet inviterer menighetsrådet til å arrangere dagen sammen med eldrerådet.

Vi ber om svar innen 17. juni 2012.

PS 39/2012 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 39/2012  i Eldrerådet - 15.05.2012 

Behandling

Det ble gitt følgende orienteringer:

Fra Vadsø Frivilligsentral møtte Ester Halvari.

Følgende ble referert:



Uttalelse ang. Aldersdiskriminering fra:

Loppa kommune

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

e-post fra Sametinget med navn på Sametingets eldreråd.

Votering

Vedtak
Sakene tar til orientering.


