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Kommunal planstrategi 2012-2015

Vedlegg: Kommunal planstrategi 2012-2015 av 29. mai 2012. 

Saksprotokoll saksnr. 86/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 ettersendt pr. e-post 04.06.12. Utdelt i møtet.

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

Kommunal planstrategi 2012-2015 vedtas slik:

Kommuneplanens samfunnsdel:

1. Kommuneplanens samfunnsdel av 2008-2019 videreføres uten fullstendig rullering til å 
omfatte perioden 2012-2023. 

2. Situasjonsbeskrivelsen i planstrategien 2012-2015 erstatter situasjonsbeskrivelsen i 
kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023.

3. Tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel tas ut. Disse fremgår i kommuneplanens 
handlingsdel.

4. Eventuelle endringer i planen knyttet til langsiktige mål og strategier foretas i forbindelse 
med årlig rullering av kommuneplanens handlingsdel.

Kommuneplanens arealdel:
1. Hele kommuneplanens arealdel 2002-2013 skal revideres

2. Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder 
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a. Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.
b. Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse 
c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde

3. Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres
4. Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til 

utbyggingsformål.
5. Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for 

fritidsbebyggelse. Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle 
områder i tillegg til sentrumsnære områder.

6. Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og 
hyttebygging.

7. Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester for 
fritidsformål.

8. Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres.
9. Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes.
10. Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for fysisk 

aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av. 
11. Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk 

av eksisterende tak til lokalbefolkningen.
12. Energiforsyning og –omlegging/effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål 

vurderes og utredes særskilt.
13. Inngrepsfrie naturområder vektlegges
14. Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres.
15. Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 

kommunen, jf. vannressurslovens § 11.
16. Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
17. Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal 
laksefjord.

18. Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, må 
utredes og vektlegges særskilt.

19. Det må vurderes om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med noen 
av kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- Finnmark til 
Vest- Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme og ikke minst 
bolyst i våre kommuner.

20. Det må vurderes om det er mulig å samarbeide med nabokommunene om å sammenføye 
etablerte åpne barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt samarbeid vil føre til 
lettere tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og dermed øke trivsel og 
bolyst.

Øvrige kommunedelplaner og tema-/sektorplaner

1. Kommunedelplanene for ” Idrett og fysisk aktivitet” og ”klima og energi” rulleres i 
henhold til eget planprogram og som skissert i dette kapitlet. Kommunedelplan for 
Tanavassdraget og for vannforsyning rulleres ikke i perioden. Kommunedelplan for Tana 
som reisemålsutvikling (reiselivsplanen) rulleres ikke og utgår. Tiltakene inngår i 
kommuneplanens handlingsdel som rulleres årlig.

2. Tema-/sektorplaner rulleres slik det fremgår av tabell oversikten i kapittel 7 og 8.
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Tana kommunestyre anser at det er viktig at følgende planer har høy prioritet hos 
administrasjonen:

1. Reguleringsplan som snarest mulig kan legge til rette for nye industriområder i 
sentrumsområdet. Formannskapet i Tana kommune bes å følge opp denne saken særskilt.

2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel må komme i gang og rulleres da eksisterende 
plan er utdatert. Her må følgende temaer drøftes:

- Finne å regulere egnede arealer for motorsport
- tilrettelegging for hyttebygging
- gammer

Kommunestyret ber administrasjonen om å starte med plan for rekruttering av arbeidskraft innen 
utgangen av 2013. Finansiering innvilges over neste års budsjett. Denne planen skal i første 
omgang omfatte kommunen som organisasjon og ikke kommunen som samfunn. Rekruttering av 
arbeidskraft relatert til kommunen som samfunn tas opp ved neste rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunal planstrategi 2012-2015 vedtas slik:

Kommuneplanens samfunnsdel:

1. Kommuneplanens samfunnsdel av 2008-2019 videreføres uten fullstendig rullering til å 
omfatte perioden 2012-2023. 

2. Situasjonsbeskrivelsen i planstrategien 2012-2015 erstatter situasjonsbeskrivelsen i 
kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023.

3. Tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel tas ut. Disse fremgår i kommuneplanens 
handlingsdel.

4. Eventuelle endringer i planen knyttet til langsiktige mål og strategier foretas i forbindelse
med årlig rullering av kommuneplanens handlingsdel.

Kommuneplanens arealdel:
1. Hele kommuneplanens arealdel 2002-2013 skal revideres

2. Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder 
a. Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.
b. Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse 
c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde

3. Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres
4. Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til 

utbyggingsformål.
5. Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for 

fritidsbebyggelse. Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle 
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områder i tillegg til sentrumsnære områder.
6. Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og 

hyttebygging.
7. Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester for 

fritidsformål.
8. Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres.
9. Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes.
10. Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for fysisk 

aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av. 
11. Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk 

av eksisterende tak til lokalbefolkningen.
12. Energiforsyning og –omlegging/effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål 

vurderes og utredes særskilt.
13. Inngrepsfrie naturområder vektlegges
14. Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres.
15. Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 

kommunen, jf. vannressurslovens § 11.
16. Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
17. Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal 
laksefjord.

18. Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, må 
utredes og vektlegges særskilt.

19. Det må vurderes om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med noen 
av kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- Finnmark til 
Vest- Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme og ikke minst 
bolyst i våre kommuner.

20. Det må vurderes om det er mulig å samarbeide med nabokommunene om å sammenføye 
etablerte åpne barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt samarbeid vil føre til 
lettere tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og dermed øke trivsel og 
bolyst.

Øvrige kommunedelplaner og tema-/sektorplaner

1. Kommunedelplanene for ” Idrett og fysisk aktivitet” og ”klima og energi” rulleres i 
henhold til eget planprogram og som skissert i dette kapitlet. Kommunedelplan for 
Tanavassdraget og for vannforsyning rulleres ikke i perioden. Kommunedelplan for Tana 
som reisemålsutvikling (reiselivsplanen) rulleres ikke og utgår. Tiltakene inngår i 
kommuneplanens handlingsdel som rulleres årlig.

2. Tema-/sektorplaner rulleres slik det fremgår av tabell oversikten i kapittel 7 og 8.

Tana kommunestyre anser at det er viktig at følgende planer har høy prioritet hos 
administrasjonen:

1. Reguleringsplan som snarest mulig kan legge til rette for nye industriområder i 
sentrumsområdet. Formannskapet i Tana kommune bes å følge opp denne saken særskilt.

2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel må komme i gang og rulleres da eksisterende 
plan er utdatert. Her må følgende temaer drøftes:

- Finne å regulere egnede arealer for motorsport
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- tilrettelegging for hyttebygging
- gammer

Kommunestyret ber administrasjonen om å starte med plan for rekruttering av arbeidskraft innen 
utgangen av 2013. Finansiering innvilges over neste års budsjett. Denne planen skal i første 
omgang omfatte kommunen som organisasjon og ikke kommunen som samfunn. Rekruttering av 
arbeidskraft relatert til kommunen som samfunn tas opp ved neste rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunal planstrategi 2012-2015 vedtas slik:

Kommuneplanens samfunnsdel:

1. Kommuneplanens samfunnsdel av 2008-2019 videreføres uten fullstendig rullering til å 
omfatte perioden 2012-2023. 

2. Situasjonsbeskrivelsen i planstrategien 2012-2015 erstatter situasjonsbeskrivelsen i 
kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023.

3. Tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel tas ut. Disse fremgår i kommuneplanens 
handlingsdel.

4. Eventuelle endringer i planen knyttet til langsiktige mål og strategier foretas i forbindelse 
med årlig rullering av kommuneplanens handlingsdel.

Kommuneplanens arealdel:

1. Hele kommuneplanens arealdel 2002-2013 skal revideres.
2. Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder 

a. Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.
b. Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse 
c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde

3. Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres
4. Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til 

utbyggingsformål.
5. Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for fritidsbebyggelse. 

Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle områder i tillegg til 
sentrumsnære områder.

6. Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og 
hyttebygging.

7. Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester for 
fritidsformål.

8. Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres.
9. Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes.
10. Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for fysisk 

aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av. 
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11. Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk 
av eksisterende tak til lokalbefolkningen.

12. Energiforsyning og –omlegging/effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål 
vurderes og utredes særskilt.

13. Inngrepsfrie naturområder vektlegges
14. Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres.
15. Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 

kommunen, jf. vannressurslovens § 11.
16. Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
17. Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal 
laksefjord.

18. Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, må 
utredes og vektlegges særskilt.

19. Det må vurderes om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med noen av 
kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- Finnmark til Vest-
Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme og ikke minst bolyst i 
våre kommuner.

20. Det må vurderes om det er mulig å samarbeide med nabokommunene om å sammenføye 
etablerte åpne barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt samarbeid vil føre til 
lettere tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og dermed øke trivsel og 
bolyst.

Øvrige kommunedelplaner og tema-/sektorplaner

1. Kommunedelplanene for ” Idrett og fysisk aktivitet” og ”klima og energi” rulleres i henhold 
til eget planprogram og som skissert i dette kapitlet. Kommunedelplan for Tanavassdraget 
og for vannforsyning rulleres ikke i perioden. Kommunedelplan for Tana som 
reisemålsutvikling (reiselivsplanen) rulleres ikke og utgår. Tiltakene inngår i 
kommuneplanens handlingsdel som rulleres årlig

2. Tema-/sektorplaner rulleres slik det fremgår av tabell oversikten i kapittel 7 og 8.

Tana kommunestyre anser at det er viktig at følgende planer har høy prioritet hos 
administrasjonen:

1. Reguleringsplan som snarest mulig kan legge til rette for nye industriområder i 
sentrumsområdet. Formannskapet i Tana kommune bes å følge opp denne saken 
særskilt. 

2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel må komme i gang og rulleres da 
eksisterende plan er utdatert. Her må følgende temaer drøftes:

- Finne å regulere egnede arealer for motorsport
- tilrettelegging for hyttebygging
- gammer 

Kommunestyret ber administrasjonen om å starte med plan for rekruttering av arbeidskraft innen 
utgangen av 2013. Finansiering innvilges over neste års budsjett. Denne planen skal i første 
omgang omfatte kommunen som organisasjon og ikke kommunen som samfunn. Rekruttering av 
arbeidskraft relatert til kommunen som samfunn tas opp ved neste rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel. 
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Saksopplysninger
Nytt i plan- og bygningsloven av 2008 er krav om kommunal planstrategi. Planstrategi er et 
politisk verktøy for å prioritere planoppgaver i kommunen i perioden 2012-2015 for å 
imøtekomme kommunens behov. Et viktig formål med planstrategien er å styrke den politiske 
styringen over hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Det skal også gi bedre og mer 
systematisk vurdering av hvilke behov kommunen har for planer for å møte utfordringer, eget 
behov, planlegging i nabokommuner og fylket.

Gjennom vedtaket av planstrategi skal det nye kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen 
eller -delplaner helt eller deler skal revideres. Planstrategien skal vedtas senest ett år etter 
konstituering av kommunestyret.

Utarbeidelse av planstrategi gir også en arena for interkommunal og regional samhandling mht. 
å løse planoppgaver. 

Den kommunale planstrategien er ikke en kommunal plan. Følgelig skal strategien ikke ta 
stilling til mål og strategier, men drøfte utviklingstrekk og behov i kommunen som grunnlag for 
å vurdere planbehov. Planstrategien er kun retningsgivende og det kan ikke fremmes innsigelse 
mot denne.

Lovbestemmelsen i plan- og bygningsloven (pbl): 

Kommunen har en samrådningsplikt med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organer. 
Dette skal også bidra til å avklare planbehov utover kommunegrensene.

Loven sier at det bør legges opp til bred medvirkning og diskusjon før planstrategien vedtas i 
kommunestyret. Forslag til vedtak skal gjøres offentlig i minst 30 dager før vedtak. Kommunen 
vurderer selv behov for medvirkning utover lovens bestemmelser. 

Prosessen

§ 10-1. Kommunal planstrategi

       Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden. 

       Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

       Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler 
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

       Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 
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Høringsutkastet ble behandlet i kommunestyret 29. mars 2012. 

Høring 
 Høringsutkastet sendt til sektormyndigheter og nabokommuner 30. mars 2012 med 

høringsfrist 1. mai 2012. 
 Lagt ut på kommunens hjemmeside 12. april 2012 sammen med forslag til vedtak (jfr pbl 

§ 10-1 2. avsnitt).
 Epost til privat næringsliv og næringslivsorganisasjoner 13. mai 2012.

Høringsuttalelser (noe forkortet)

Fylkesmannen i Finnmark

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel
Kommunens forslag er å videreføre kommuneplanen samfunnsdel 2008-2019 uten fullstendig 
rullering, mens arealdelen foreslås rullert. All kommunal sektorplanlegging bør være forankret i
kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel vil være en viktig arena for 
samordning mellom den enkelte sektors utfordringer og prioriteringer og kommunens samlede 
utvikling. Fylkesmannen ser det av den grunn som viktig at kommuneplanens samfunnsdel 
oppdateres/rulleres.

Kommuneplanens arealdel er viktige styringsinstrument for kommunen. Rullering av
kommuneplanens arealdel bør også etter vår vurdering være en viktig prioritering i den
inneværende kommunestyreperioden.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse ble sist rullert i 1999. Lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, § 14 setter krav til at risiko- og
sårbarhetsanalysen skal oppdateres minst én gang i hver valgperiode, og for øvrig ved endringer 
i risiko- og sårbarhetsbildet. Den helhetlige ROS-analysen skal gi et oversiktsbilde over 
uønskede hendelser som kan ramme Tana kommune. Den skal være et grunnlag for kommunens 
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder utarbeiding av planer etter plan- og
bygningsloven. Etter Fylkesmannens vurdering er det derfor viktig at Tana kommune prioriterer 
å revidere av sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse.

Folkehelse
Det er positivt at kommunen beskriver folkehelseutfordringene i Tana, og dette er i tråd med 
folkehelselovens § 6. Folkehelseloven § 5 viser til at kommunen skal ha oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Denne oversikten skal bl.a. bestå av a) opplysninger som 
statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig, b) kunnskap fra de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene, og c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og 
lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

Tilleggsuttalelse av 9. mai 2012:
Folkehelselovens § 6 andre ledd viser til at kommunen i sin planlegging etter plan- og
bygningslovens kapittel 11 skal fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet 
som er egnet til å møte de utfordringene man har identifisert. Fylkesmannen kan ikke se at 
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kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet alene er egnet til å møte folkehelseutfordringene 
som er beskrevet.

En rekke faktorer ut over temaområdet for idrett og fysisk aktivitet er med på å legge grunnlag 
for befolkningens helse. Innsatsen må derfor involvere alle aktuelle sektorer i kommunen, og 
ikke avgrenses utelukkende til ett eller få områder. Vi anbefaler at kommunen beskriver hvordan 
man skal integrere folkehelseperspektivet i all kommunal planlegging.

Universell utforming
Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for 
å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Plan- og
bygningsloven og diskrimineringsloven stiller nye krav til samfunnet for å tilrettelegge private 
og offentlige funksjoner slik at alle kan bruke dem uavhengig av funksjonsevne. I arbeidet med 
kommunal planstrategi kan det være aktuelt å diskutere følgende forhold knyttet til universell 
utforming:
 Behov for kartlegging/utfordringer kommunen står overfor.
 Kartlegging av status for tilgjengelighet og behov for oppgradering.
 Behov for egen kommunedelplan/handlingsplan, eventuelt innarbeiding av temaet i

kommuneplanens samfunnsdel
 Ivaretakelse av universell utforming gjennom den kommunale planleggingen.

Kommunedelplan for klima og energi
Konsekvensene av de forventede klimaendringene kan bli mange, og det kan bli kostbart og ikke 
være forberedt. Fylkesmannen ser det av den grunn som viktig at kommunedelplan for klima og 
energi rulleres ofte. Fylkesmannen anbefaler at klimatilpasning blir et tema i arbeidet med 
kommunal planstrategi.

Hovedplan for avløp og vannmiljø
Kommunen bør vurdere om hovedplanen for avløp og vannmiljø skal rulleres. Planen skal 
uttrykke kommunens egne prioriteringer og oppfyllelse av myndighetskrav på
avløpssektoren. Den skal også medvirke til bedre samordning mellom kommunal
avløpsvirksomhet og den øvrige kommunale arealplanleggingen. 
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Finnmark fylkeskommune
Fylkeskommunen mener det er uproblematisk å gjennomføre en ressursbesparende 
rullering/revidering av kommuneplanens samfunnsdel slik det legges opp til. Endringer i 
langsiktig mål og strategier ser fylkeskommunen det som ønskelig blir gjennomført i en bredere 
planprosess. Det at kommunen beskriver at det ikke er samsvar med vedtatte planer og politikk 
som blir praktisert, tyder på at det kan være fornuftig med en rullering av deler av 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Fylkeskommunen støtter forslag til vedtak om å revidere arealdelen i sin helhet.
Fylkeskommunen støtter også de planspørsmål som tas opp som aktuelle å finne svar på i
arealdelen.

Finnmark fylkeskommune ser det som positivt at folkehelse har fått stor plass i planstrategien.
Det er også svært positivt at Tana bruker sentrale redskaper som folkehelseinstituttet har gjort
tilgjengelig – faktaark om folkehelsekommune og kommuneprofiler. Folkehelseutfordringer
berører alle fag- og politikkområder og fordrer tverrsektoriell innsats. Det gis gode eksempler i
planstrategien som nettopp illustrerer bredden i folkehelsefokuset; trivsel på skolen, og
sosioøkonomiske utfordringer relatert til arbeidsledighet og lengde på utdanning. Det kan virke 
som Tana kommune utelukkende ønsker å satse på fysisk aktivitet i sitt folkehelsearbeid. Vi 
minner om at den nye folkehelseloven fordrer et bredt perspektiv på folkehelse i tråd med 
analysen i planstrategien.

Det er svært positivt at Tana vil vektlegge universell utforming og barn og unge i fremtidige
planer. Med utgangspunkt i befolkningsprognosene, ser det ut til at det også er behov for et
fokus på eldre og utvikling av gode tilbud til disse.

Tana kommune er en kommune der det samiske har en tydelig plass. Tana kommunes
strategier for videreutvikling av samisk språk og kultur vil ha stor betydning for utvikling av
samisk kultur i Finnmark som fylke. Fylkeskommunen savner analyser av Tana kommune sin
posisjon som samisk kulturbærer og utvikler, som et utgangspunkt for sentrale tiltak og
prosjekter som bl.a. Polmak museum, samisk teaterskole for barn og bibliotekbussen i
Nesseby/Tana.

Finnmark fylkeskommune informerer om at Direktoratet for naturforvaltning stiller krav fra og 
med 2013 om at kommunene utarbeider forvaltningsplaner for sine statlig sikrede 
friluftslivsområder. Dette for å kunne motta framtidig økonomisk støtte til tilrettelegging og 
vedlikehold av friluftslivsområdene (post 31-midlene). Finnmark fylkeskommune ønsker at 
kommunene igangsetter dette arbeidet så snart som mulig, og sender forvaltningsplanen tilbake 
til fylkeskommunen innen utgangen av 2012. Fylkeskommunen har et videre ansvar å utarbeide 
en fylkesvis sammenstilling av behovet for tiltaksmidler basert på innholdet av de innsendte 
forvaltningsplanene. Den fylkesvise sammenstillingen vil for kommende år være grunnlaget for 
DNs overføring av tiltaksmidler til fylkeskommunen. Dette er noe som ikke trenger å vedtas i 
planstrategien.

Regional planstrategi for Finnmark er under utarbeidelse og Tana kommune inviteres til å
komme med innspill i høringsfasen. Det er viktig å merke seg at fylkeskommunens
administrative forslag, slik som skissert i Tana kommunes planstrategi, med stor sannsynlighet 
ikke blir den endelige regionale planstrategien. Dersom Tana kommune ønsker å ha dette med i 
sin planstrategi, kan det være fornuftig å vente med behandling av den kommunale 
planstrategien, inntil den regionale planstrategien er sendt på høring av fylkestinget.
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Sametinget
Generelt så ønsker Sametinget at kommunen bruker Sametingets planveileder også i forbindelse 
med utarbeidelse av planstrategi. 

Sametinget savner at kommunen synliggjør i planstrategien samiske interesser, herunder planer 
som direkte retter seg mot samisk språk, kultur eller næringsutøvelse. Dette mener Sametinget er 
en svakhet med planstrategien. Men flere av planene vil selvfølgelig berøre samiske forhold, 
særlig med tanke på at Tana kommune er en samisk kommune både språklig, kulturelt og
næringsmessig.

I slutten av kapittel 4 (side 26) er det en oversikt over planer det ikke er ressurser til å 
gjennomføre i gjeldende valgperiode, men som forutsettes prioritert i perioden 2015-2019. En av 
planene som listet opp er plan for sikring av kulturminner og kulturmiljøer i Tana kommune. 
Sametinget finner det positivt at kommunen ønsker å utarbeide en kulturminneplan, og skulle 
ønske av denne planen var prioritert i denne valgperioden.

Sametinget viser ellers til en del punkter i ”Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging” som berører samiske interesser. Det gjelder bla.:
- Tar hensyn til tradisjonell bruk, kulturminner og kulturmiljø, estetikk og tilgjengelighet.
- Unngår nedbygging av viktige naturtyper, kulturlandskap, friluftsområder og dyrka mark.
- Legger bred verdiskapingsperspektiv til grunn i næringsutvikling. Reindriftens behov 

synliggjøres i arealplanleggingen.
- Forventning om kartlegging av kulturmiljø og kulturminner som har lokal verdi og 

innarbeider disse i planer.
- Sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.
- Fremmer helse, livskvalitet og oppvekstmiljø for den samiske befolkningen og vektlegger 

samiske barns interesser særskilt.

Det forventes også at motorisert ferdsel i utmark tas opp som tema i planlegging. 

Reindriftsforvaltningen
Kommunen har i forbindelse planarbeidene mange interesser å ivareta der reindrifta er en av 
disse. Reindriftas arealer er i dag under stort press. Inngrep og uro innenfor reinbeiteområdene 
har økt betydelig de siste årene. Plan- og bygningsloven har etablert en rekke nye verktøy som 
gir kommunale planleggere en bedret mulighet til å følge opp nasjonale mål om å sikre det 
materielle grunnlaget for reindrifta. Det er stor betydning at reindriftsnæringens og reindriftas 
arealer og flyttemønstre ivaretas spesielt gjennom kommunens arealdel. Reindriftas flytteleier 
utgjør livsnerven i reindriften og helt nødvendig for å kunne flytte rein mellom ulike 
årstidsbeiter og områder. Flytteleiene har også et spesielt vern etter Lov om reindrift.

Reindriftsforvaltningen skriver litt om reinbeitedistrikt 7 og 9 og 13 som har flyttelei gjennom 
kommunen. Det er utarbeidet distriktsplaner over bruken av arealene. Kartene er ikke juridisk 
bindende men er veiledende for planlegging i reindriftsområder. 

Arealdelen av kommuneplanen
Det vises til pbl § 3-1 der lovens formål å "sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv." Loven gir også mulighet for å innføre ulike hensynssoner med 
retningslinjer for annen aktivitet, herunder hensynssoner for reindrift. Dette kan være aktuelt i 
områder som utgjør reindriftens særverdiområder. Kalvingsland og flytteleier kan være 
eksempler hvor hensynssoner kan være aktuelt.
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Det registreres at kommunen vil ved revideringen av arealdelen vurdere bl.a. framtidige
utbygginger. Reindriftsagronomen vil påpeke at areal- og områdedisponeringer på og i 
umiddelbar nærhet av flytteleier vil bli møtt med skepsis og vil som oftest medføre at saken 
fremmes for områdestyret med forslag om innsigelse. Det samme gjelder sentrale områder som  
sentrale vinterbeiteområder. Åpning av altfor mange og store områder for fritidsbebyggelse og 
spredt fritidsbebyggelse er også avsetninger som reindriftsagronomen og områdestyret har fokus 
på. Det betyr ikke at reindriftsagronomen, områdestyret eller næringen er imot de fleste tiltak, 
men at man har meninger om hvordan dette kan løses på en måte som ikke er til skade eller 
ulempe for reindriften.

Videre ved sikring av reindriftas interesser, kan det i enkelte situasjoner være mer 
hensiktsmessig at det legges til rette for interkommunalt samarbeid for å sikre reindriftsnæringen 
den nødvendige sammenhengen i arealene. Områdestyret som sektormyndighet i arealsaker er 
svært opptatt av hva som gjøres i en kommune kontra nabokommunen.

Reindriftsagronomen vil poengtere at reindriften er svært sårbar for inngrep, tiltak eller ferdsel, 
og all aktivitet i beiteområder vil kunne komme i konflikt med reindriftsinteressene i området. 
Reindriftsagronomen har ikke vurdert hvert enkelt av dem spesielt, men man har noen generelle 
betraktninger til disse. Hyttefelt som ikke medfører økt trafikk i utmarksområder, har som 
hovedregel mindre konsekvenser for reindriftsnæringa enn andre typer hyttefelt. Det kan også ha 
noe å si om hyttefeltet er i umiddelbar nærhet av særverdiområder som til eksempel flyttelei, 
oppsamlingsområder, samt kalvingsområder.

Når det gjelder fortetting av allerede eksisterende områder, f.eks. til boligformål og næring, så er 
dette som oftest mindre problematisk, såfremt dette ikke vil punktere, sperre eller hindre
reindriftens særverdiområder. En videreutvikling av allerede eksisterende tiltak er å foretrekke 
enn punktering av beiteområder for nye områder for bolig, hyttefelt m.m. Inngrep i ett område 
kan medføre ett større beitetrykk og tetthet av dyr i ett annet område grunnet unnvikelseseffekter 
av inngrepet.

Det er for tidlig å si noe detaljert om hvilke konsekvenser eventuelle inngrep og utbygginger vil 
medføre. Konsekvensutredninger for reindrift bør ta for seg hele det reinbeitedistriktet som blir 
berørt av nye utbyggingsområder. Videre ber en om at en slik konsekvensutredning blir utført av 
personer som har kompetanse på fagfeltet reindrift.

Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš
Distriktets reineiere berøres av alle punkt i planen, og deler bekymringen om synkende 
befolkningstall og andel av unge og barn. I forhold til dette vil RBD 9 påpeke viktigheten av å 
styrke distriktene og opprettholde skole og barnehagetilbud i bygdene. I bygdene ligger som 
regel primærnæringsarbeidsplassene, og disse vil bare bli viktigere og viktigere for kommunen i 
fremtiden, for å sikre matproduksjon, bevare kulturlandskap, kultur og språk, sikre 
videreforedlingsarbeidplasser (slakteri, meieri, forhandlere osv).

Areal
RBD 9 vil spesielt omtale punkt om primærnæringer. Spesielt punktet om plan for hytte og
gammebygging, samt ferdsel i utmark berører distriktet.

Gammer og hytter: RBD 9 støtter planutkastets beskrivelse av situasjonen, der flere ønsker å 
bygge i utmark, men og at bruken har endret seg. Tidligere var slik utbygging forbundet med 
utmarkshøsting, mens det nå dreier seg mere om rekreasjon og fritid. Til dette vil RBD 9 først og 
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fremst si seg enig i s.23-24, at slik utbygging ikke kan gå på bekostning av næring, men i tett 
samarbeid med næringsutøvere (reindrift, utmark og kombinasjonsbruk).

RBD 9 opplever i dag at byggverk i utmark generer mye motorferdsel, noe som igjen skaper 
negative konsekvenser for reindrifta. Dette gjelder de periodene reinen er i området. RBD 9 
ønsker å bevare inngrepsfrie områder til reinbeite, spesielt de sårbare vinterbeitene. I en plan for 
utbygging med vurdering av hytte/gammeområder, vil bruk, omfang og bruk av motorisert 
ferdsel måtte ses i sammenheng med planen. RBD 9 ser i denne saken at kommunen selv, ved 
den politiske liberale linjen de har lagt seg angående motorferdseldispensasjoner vanskeligstiller 
saken. Det gis opp til 20 disper til hytter og gammer, i tillegg til at disp i forbindelse med 
garnfiske under isen og matauk innvilges i stor grad. Dette medfører at byggverk i dag generer 
mye motorferdsel.

Når det gjelder utbygging av mineral- og vindkraftutvinning, kan ikke distriktet si noe spesielt 
om det på dette generelle plan, da slike saker må behandles ut ifra konkrete planer. Her vil 
omfang, beliggenhet og uforming måtte vurderes konkret for hver sak. Men generelt har RBD 9 
begrensede vinterbeiter, og vil måtte verne spesielt om disse.

Når det gjelder sammenføyning av løyper, både interkommunalt og nasjonalt er dette noe 
distriktet og må vurdere i de enkelte sakene. For reindrifta er det igjen plassering av løyper og 
tidspunkt for bruk som vil bli avgjørende.

RBD 9 ser frem til rullering av arealplan, og håper på et godt og tett samarbeid om det viktige
arbeidet, slik at man i fremtiden får en god plan som ikke skaper så mye dispensasjonssaker i
arealsaker som nå.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE slutter seg til prioritering av rullering av kommuneplanens arealdel. De uttaler seg om 
forhold som særlig knytter seg til arealdelen. Det gjelder

- Samfunnssikkerhet. At det i planlegging og utbygging tas hensyn til flom, erosjon og skred. 
- Tilpasning til endret klima og reduksjon av klimagassutslipp. Ta hensyn til økt skred- og 

flomfare og havnivåstigning. Klima og energiplaner må følges opp i kommunale planer. 
- Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) blir gjennomført i forbindelse med planer for 

utbygging. 
- Ivareta hensyn til vassdragets naturlige løp.
- Vurdere egne planer for utbygging av vindkraft og små vannkraftverk. 

Mattilsynet
Mattilsynet gir to innspill på viktige punkter som kommunen bør ta inn i arealdelen som skal 
revideres i nær framtid:

1. Tana kommune må ha en oversikt over alle drikkevannskilder, både kommunale og private 
kilder. Hver kilde må vurderes med tanke på å beskytte vannkildene i henhold til 
drikkevannsforskriftens § 14. 

2. Den siste tiden har Mattilsynet etter påtrykk fra ESA hatt fokus på nedgravingsplasser for 
dyrekadaver i forbindelse med mulig utbrudd av smittsomme dyresykdommer. Kommuner 
som har dyrebesetninger skal ha avsatt steder til å grave ned større mengder dyrekadavre. 
Dette for å hindre spredning av alvorlige smittsomme sykdommer ved transport. I en gitt 
situasjon vil ikke dyrekadaver kunne fraktes fra et gårdsbruk/område på grunn av risikoen 
for å spre smitte. ØFAS sitt eksisterende anlegg vil kunne være et slikt sted, dersom det 
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opprettholdes som avfallsplass, og det er tilstrekkelig areal der til så store mengder det her 
kan være snakk om. Tana kommune har i Finnmark målestokk en stor tetthet med 
dyrebesetninger over et stor geografisk område. Mattilsynet vurderer derfor at det kan være 
behov for 2-3 nedgravingsplasser i tillegg til ØFAS. Et område i nærheten av Rustefjelbma 
bør være et slikt sted. Mattilsynet ber om at Tana kommune vurderer hvor det er behov og 
mulighet for slike avsatte arealer, og tar det inn i den videre prosessen med planarbeidet i 
kommunen.

Kystverket
Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte
planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende. 
Kystverket orienterer om ny havne- og farvannslov som trådte i kraft 1/1-2010. 

Kystverket forutsetter at sjøarealene i kommunen blir en integrert del av kommuneplanens 
arealdel. I den forbindelse er det viktig at dette blir en plan som er fremtidsrettet, avklarer 
arealbruken og gir en forutsigbar arealforvaltning. Videre bør det være en forutsigbar 
arealforvaltning av kommunens sjøarealer, slik at disse områdene ikke kommer i konflikt med 
navigasjonsinstallasjoner eller farleder.

Innspill til nasjonal transportplan (NTP) om havnekrav meldes inn til Kystverket. I NTP 2014-
23 ligger utdyping av farled inn til Leirpollen inne i siste planperiode 2018-23. I denne 
prosessen må det regnes med at Tana kommune må bidra til Kystverkets arbeid, spesielt om det 
vil kreves reguleringsplan for tiltaket.

Generelt anser Kystverket Tana-/Hopsfjorden som godt egnet for maritim aktivitet, men det
kan ligge begrensninger i landarealer og ved at Tanafjorden er nasjonal laksefjord. Om det
skal satses på maritim utvikling i planstrategien er det dette området som er mest egnet
sett fra Kystverkets side.

Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet region Finnmark ser det som svært positivt at kommunene ønsker å rullere
kommuneplanens arealdel.

Fiskeridirektoratet region Finnmark har ikke noen merknader til planen per i dag. De ønsker å
delta/være høringsinstans på de områder som berører deres fagområde. For fiskeridirektoratet er 
det viktig at fiskeri- og havbruksinteressene blir ivaretatt i planleggingen.

Statens vegvesen
Statens vegvesen synes at det er positivt at kommunen prioriterer å revidere kommuneplanens
arealdel i perioden 2012-2015. Vi synes også at det er bra at kommunen planlegger å revidere
veg- og trafikksikkerhetsplanen. Denne planen bør utarbeides som en kommunedelplan etter 
kapittel 11 i plan- og bygningsloven. Dette sikrer medvirkning og prosess og gir planen en klar 
status.

Finnmarkseiendommen (FeFo)
Positiv til rullering av arealdelen av kommuneplanen. Deres interesser knytter seg primært til 
kommuneplanens arealdel, da denne er styrende for arealbruken i kommunen. Når rullering av 
kommuneplanens arealdel starter opp, vil de komme med ytterligere innspill til dette arbeidet.
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Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
DMF har ingen merknader til strategiplanforslaget.

DMF gjør oppmerksom på at regjeringen forventer at planleggingen synliggjør mineralressurser 
av nasjonal og regional betydning slik at disse kan ivaretas på en måte som ikke er til hinder for 
framtidig verdiskaping (jfr pbl § 6-1).

VURDERING
Vurderingene er lagt opp etter tema og ikke etter de som har gitt høringsuttalelse:

Kommuneplanens samfunnsdel
Fylkesmannen er opptatt av at kommuneplanens samfunnsdel skal være styrende for utarbeidelse 
av arealdelen av kommuneplanen, slik det fremkommer av plan og bygningsloven. Det er 
kommunen enig i. Satt opp i mot hverandre og tilgjengelige planleggingsressurser, så har 
administrasjonen vurdert slik at det er større behov for å rullere arealdelen enn kommuneplanens 
samfunnsdel. Lokalt er det heller ikke signalisert at kommuneplanens samfunnsdel bør rulleres 
gitt de ressursene man har. De innsatsområdene som allerede finnes i kommuneplanens 
samfunnsdel og handlingsprogrammet, ser det ut til å være politisk oppslutning om. 

På grunn av begrenset planleggingskapasitet så har administrasjonen vurdert slik at en rullering 
av hele kommuneplanen – samfunnsdelen og arealdelen er såpass ressurskrevende at det kan 
medføre at rulleringsarbeidet må gå over enda lengre tid enn det som fremkommer i forslaget til 
planstrategi. Det innebærer at det kan få konsekvenser for når arealdelen kan bli ferdig rullert. 
Administrasjonen har i planstrategien påpekt at det er visse ”mangler” i kommuneplanens 
samfunnsdel, men har vurdert det slik at ikke er veldig avgjørende i forhold til rullering av 
kommuneplanens arealdel. Sektormyndighetenes forventninger til for eksempel samisk språk, 
kultur og samfunnsliv, folkehelse og universell utforming, kan også tas som innspill i rullering 
av arealdelen. Administrasjonen har derfor så langt som mulig unngått å foreslå en fullstendig 
rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Det er lagt opp til en arbeidsbesparende oppdatering 
av samfunnsdelen uten at det er lagt opp til større endringer i de overordnede politiske 
målsettinger, retningslinjer og innsatsområder. I tillegg er det lagt opp til at mindre endringer i 
kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogrammet kan tas opp gjennom de ”ordinære” 
planprosessene i forhold til årlig rullering av handlingsprogrammet. Fylkeskommunen støtter
også et slikt opplegg av hensyn til planleggingskapasiteten og lokalt behov, men bemerker at 
mer overordnede og prinsipielle spørsmål bør det gjennomføres større prosesser på. 

Overordnet ROS-analyse
Fylkesmannen er opptatt av at kommunen ikke har rullert den overordnede risiko og 
sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) som er pålagt kommunen etter beredskapspliktloven. Det er 
ikke framsatt krav at en slik ROS-analyse skal gjennomføres som en kommunedelplan etter 
plan- og bygningsloven og administrasjonen har derfor ikke tatt denne pålagte ROS-analysen inn 
i planstrategien og vil av samme grunn ikke gjøre det med mindre man politisk ønsker det. 
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Folkehelse
Nasjonalt og regionalt er det blitt betydelig større fokus på folkehelse. Både nasjonale 
forventninger til planlegging og kravene i folkehelseloven sier at kommunen skal fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. Både fylkesmannen og fylkeskommunen er 
særdeles opptatt av temaet og begge mener også at kommunedelplan for ”idrett og fysisk 
aktivitet” ikke alene imøtekommer folkehelseutfordringene slik de fremkommer i planstrategien 
og i nasjonale og regionale forventninger til kommunal planlegging.

Utfordringene mht. folkehelse kan gripes an på flere måter. Folkehelse berører mange sektorer 
og områder i kommuneplanen Et alternativ er å utarbeide en egen folkehelseplan eller strategier 
for å møte utfordringene. En plan kan gjøres kort og konkret ved å gripe fatt i for eksempel 
folkehelsebarometeret og utarbeide tiltak innenfor de områder kommunen kommer dårlig ut på. 
En ulempe med denne fremgangsmåten er at planen kan få dårlig forankring og oppslutning
(planlaging fremfor planlegging). Det andre alternativet er at folkehelse med mål og strategier 
integreres i kommuneplanens samfunnsdel på alle områdene i planen. Dette alternativet er mest 
hensiktsmessig ved full rullering av kommuneplanens samfunnsdel og som det på sikt bør tas 
sikte på. Administrasjonen har i planstrategien lagt opp til at folkehelse blir satt på dagsordenen i 
slutten av planstrategiperioden og med sikte på å integrere det inn i kommuneplanen.

Universell utforming
Kommunen er stilt overfor økte krav og forventninger når det gjelder universell utforming av 
sine tjenester. Universell utforming handler ikke bare om fysisk infrastruktur, men også om 
tilgjengelighet på tjenester og at tjenestene ikke skal virke diskriminerende i forhold til 
deltakelse i kommunale aktiviteter, arrangementer eller for å dra nytte av kommunalt 
tjenestetilbud. Eksempelvis så handler også likestilling av samisk og norsk som språk også om 
hvorvidt tjenestene er universelt utformet og ikke virker diskriminerende på noen grupper. 
Kommunen vektlegger universell utforming for nye infrastrukturtiltak, men det dekker langt fra 
allerede eksisterende tjenestetilbud i kommunen. For å oppfylle nasjonale forventninger, men 
også å gi et mer tilpasset tjenestetilbud så kan en plan eller strategi for universell utforming av 
tjenestene være hensiktsmessig. I likhet med folkehelse, så har administrasjonen nå lagt opp til 
at universell utforming blir satt på dagsordenen i slutten av planstrategiperioden og med sikte på 
å integrere det enda mer inn i kommuneplanen.

Klima og energi – klimatilpasning
Fylkesmannen er opptatt av at klimatilpasning blir en del av planstrategien, mens NVE er opptatt 
av bla. vindkraft og småkraftanlegg. Kommunen har en egen klima og energiplan som det tas 
sikte på å rullere i planstrategiperioden. Det er mer naturlig at disse spørsmålene tas opp når 
denne planen rulleres neste gang. Ellers så blir klimautfordringer vurdert i arealplansaker som en 
del pålagt risiko og sårbarhetsanalyser. Administrasjonen ser derfor ikke at det er behov lokalt 
for en egen plan eller strategi for klimatilpasning.

Avløp og vannmiljø
Hovedplan for avløp planlegges sluttført i løpet av 2012. 

Samisk språk og kultur og næringsutøvelse og kommunens posisjon som samisk 
kulturbærer
Både Sametinget og fylkeskommunen er opptatt av hva kommunen gjør i plansaker i forhold til 
oppfyllelse av nasjonale forventninger og krav til ivaretakelse og tilrettelegging for samisk 
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språk, kultur og samfunnsliv. Det er riktig som både Sametinget og fylkeskommunen har 
observert, at det ikke finnes et eget tema i kommuneplanens samfunnsdel som omtaler dette. 
Kommunen har en plan for samisk språkutvikling for å ivareta kommunens forpliktelser etter 
sameloven. I tillegg tar kommuneplanens opp temaet knyttet til flerkultur i hovedmål og i de alle 
fleste innsatsområdene. Alle innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens handlingsdel vil også bidra til å ivareta samisk samfunnsliv. Slikt sett ser ikke 
administrasjonen at det er behov for en ny plan eller rullering av samfunnsdelen av 
kommuneplanen på bakgrunn av sameloven eller nasjonale forventninger. Det bemerkes også at 
universell utforming og mer tilgjengelige kommune tjenester også vil virke positivt i forhold til 
samisk språk, kultur og samfunnsliv. På bakgrunn av uttalelsene fra Sametinget og 
fylkeskommunen er det tatt inn et nytt kapittel (3) som omhandler samisk språk, kultur og 
samfunnsliv inn i kommunal planstrategien 2012-2015. Ellers vil sametingets planveileder bli 
lagt til grunn i rullering av kommuneplanens arealdel.

Reindriftens arealer
Sametinget, reindriftsforvaltningen og reinbeitedistrikt 9 er opptatt av hvordan kommunens 
arealer blir brukt. Siden kommunen tar sikte på å rullere kommuneplanens arealdel, så tas disse 
uttalelsene som innspill i forbindelse med planlegging av rulleringsarbeidet og i selve prosessen 
med utarbeidelse av planforslag. Reinbeitedistrikt 9 er også opptatt av levende bygder, da det har 
betydning for sin egen virksomhet. I plansammenheng har kommunen et eget innsatsområde 
”styrke bygdene” i kommuneplanens samfunnsdel som dekker temaet. 

Både Sametinget og reindriftsforvaltningen er også opptatt av at motorisert ferdsel i utmark blir 
tatt opp som tema i kommunal planlegging, bla. med hensyn til reindriftens interesser.
Administrasjonen har ikke lagt opp til å lage en egen plan for motorisert ferdsel i utmark. En del 
av uttalelsene som for eksempel går ut på lokalisering av fritidsbebyggelse eller andre inngrep i 
LNFR-områder er det naturlig å ta opp i forbindelse med rullering av arealdelen. 

Vei- og trafikksikkerhetsplanen
Statens vegvesen ser det som ønskelig at denne planen blir utarbeidet som en kommunedelplan 
etter plan- og bygningsloven slik at det sikrer medvirkning og klarere status til planen. 
Administrasjonen tar innspillet til følge.

Synliggjøring av mineralressurser og nedgravingsplasser for dyrekadaver
Dette tas som innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

Plan for rekruttering av arbeidskraft
De generelle utfordringene knyttet til rekruttering av arbeidskraft er omtalt i planstrategien. 
Kommunestyret har uttrykt ønske om at plan for rekruttering av arbeidskraft blir igangsatt i løpet 
av 2012. Det er ikke avklart hvorvidt om dette skal være en plan for kommunen som 
organisasjon eller for hele kommunen som samfunn. Skal planen omfatte kommunen som 
samfunn blir planleggingsoppgaven mer komplisert og ressurskrevende. Rekruttering av 
arbeidskraft i kommunen som samfunn hører naturlig i kommuneplanens samfunnsdel. 
Administrasjonen har lagt opp til at kommuneplanens samfunnsdel ikke skal rulleres fullstendig 
i planstrategiperioden og forslår at planen i første omgang omfatter kommunen som 
organisasjon. 
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1. INNLEDNING
1.1 KOMMUNAL PLANSTRATEGI
Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven av 2008. Av plan- og bygningsloven 
(pbl) fremgår det at planleggingen bør være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig (§ 
3-1). Et viktig formål med planstrategi er å styrke den politiske styringen over hvilke planoppgaver som 
skal prioriteres i kommunestyreperioden. Planstrategien skal også gi bedre og mer systematisk vurdering 
av hvilke behov kommunen har for planer for å møte utfordringer, eget behov, planlegging i 
nabokommuner og på regionalt nivå. Planstrategien skal vedtas senest ett år etter konstituering av 
kommunestyret (pbl § 10).

Den kommunale planstrategien er ikke en kommunal plan. Følgelig skal strategien ikke ta stilling til mål 
og strategier, men drøfte utviklingstrekk og behov i kommunen som grunnlag for å vurdere planbehov. 
Planstrategien er retningsgivende og det kan ikke fremmes innsigelse mot denne.

Utarbeidelse av planstrategi gir også en arena for interkommunal og regional samhandling mht. å løse 
planoppgaver. Kommunen har en samrådningsplikt med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige 
organer. Dette skal også bidra til å avklare behov for å avklare planbehov utover kommunegrensene (§ 10).

1.1.2 Kommunal planstrategi og kommuneplanlegging
Gjennom vedtaket av planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis 
skal revideres. I tillegg skal det også tas stilling til behov for andre planer i kommunen.  Dette vises i 
følgende figur:

Denne løsningen innebærer at dersom kommuneplanen skal helt eller delvis revideres, så må det etter 
vedtak av planstrategi utarbeides og vedtas et planprogram for kommuneplanarbeidet. Slik endring kan 
være ny boligpolitikk, næringspolitikk eller nye innsatsområder. Planprogrammet danner rammen for 
revisjonsarbeidet videre. 

Planstrategien kan også slås sammen med og være en del av oppstarten med kommuneplanen. Planprogram 
for kommuneplanen (§ 11-13) og planstrategi slås da sammen. Arbeidet med planstrategien vil da være en 
del av selve revisjonen av kommuneplanen. 
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2. BESKRIVELSE OG SENTRALE UTVIKLINGSTREKK

2.1 GENERELL BESKRIVELSE
Naturressursene har dannet grunnlaget for bosettingen og sysselsettingen i kommunen. Den spredte 
bosettingen i kommunen gjenspeiler mangfoldet i nyttiggjøringen av naturressursene. Tradisjoner og kultur 
knyttet til reindrift, fjordfiske, jordbruk og laksefiske i elva kombinert med høsting av fisk, vilt og bær har 
tidligere vært avgjørende for valg av bosted i kommunen. Industri, transport, varehandel og privat og 
offentlig tjenesteyting har fått økende betydning for sysselsettingen. Dette har igjen skapt grunnlag for 
tettstedutvikling. Størstedelen av befolkningen er i dag sysselsatt i tjenesteytende næringer. 

Historiske funn og kildeskrifter vitner om eldgammel bosetting i Tana, både ute ved fjorden og opp 
gjennom Tanadalen. I følge folketellingen fra ca. 1887 var det i Tana sokn 349 finlendere, 856 samer og 
622 nordmenn. I 1913 ble Tana delt i tre kommuner: Tana, Gamvik og Berlevåg som også utgjorde hver 
sitt sokn i Tana prestegjeld. I 1964 ble det i Tana og Polmak kommune oppnådd enighet om å slå sammen 
disse to kommuner til Tana kommune og etablere et nytt kommunesenter ved Tana bru.

Tana bru er et sentralt plassert og viktig trafikknutepunkt i Øst-Finnmark med sentrale veiforbindelser til 
omkringliggende kommuner. Men trafikken ut av kommunen er om vinteren hemmet av værforhold på 
fjellovergangen mot Båtsfjord og Berlevåg og dårlige vinterveier over Ifjordfjellet. Kommunens hovedkai 
er i Smalfjord. Det er også kaianlegg i Leirpollen (kvartsittbruddet), i Sjursjok og i Torhop. Nærmeste 
flyplass er i Vadsø, ca. 70 km fra kommunesenteret. 

2.2 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK
Befolkningstallet har gått ned med noe over 100 personer siden 2006. Dette er en nedgang på fire prosent. 
Inn- og utflyttingstallene har ikke vært spesielt høye sammenlignet med tidligere år, men viser jevnt over 
høyere utflytting enn innflytting. Utflyttingen var lav i 2008 og 2011. I 2011 var innflyttingen større enn 
utflyttingen, men et fødselskunderskudd bidro til en befolkningsreduksjon i 2011. Antall fødte er lave de 
siste syv årene i forhold til tidligere år. Fødselstallene er synkende.

Det er forskjeller i befolkningsutviklingene i de ulike grunnkretsene i kommunen. Befolkningsutviklingen 
viser en sentrum-periferi mønster, men også et kjønnsbasert og generasjonsbasert mønster. De mest 
perifere grunnkretsene har størst befolkningsnedgang. Befolkningen er de siste fire årene blitt mer 
sentralisert og konsentrert i området Tana bru, Østre-Seida og Skiippagurra som har økt sin 
befolkningsandel fra 41 % til 44 % siste fire år. Skiippagurra grunnkrets har imidlertid betydelig nedgang i 
befolkningstallet siden 2000, særlig blant unge i aldersgruppen 6-19 år og 30-39 år. Sentrumsområdet har 
høy kvinneandel i aldersgruppen 30-49 år. Tana bru og Østre-Seida har høy andel unge under 40 år, og 
Tana bru har en ung befolkning med relativt mange under 50 år og få over 50 år.

Kommunedel/år 1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 2012
Øvre del – gamle Polmak kommune 1067 1021 1070 1047 959 957 920 869
Kommunesenteret Tana bru 2 121 513 499 604 605 616 647
Nedre del – gamle Tana kommune 2212 1893 1735 1647 1511 1444 1376 1376

Sentrumsområdet[1] 479 571 992 1112 1256 1223 1241 1276
Øvrige kretser 2803 2490 2352 2124 1818 1783 1671 1620
Sum innbyggere 3282 3061 3344 3236 3074 3006 2912 2896

Befolkningsandel i sentrumsområdet [1] 15 % 19 % 30 % 34 % 41 % 41 % 43 % 44 %
[1]  Grunnkretsene Tana bru, Skiippagurra og Østre-Seida. Avstand til kommunesenteret 5-10 minutter med bil.

Tabell 1: Befolkningsutvikling etter geografiske områder i kommunen 1960-2012 (Kilde: SSB)
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2.2.1 Befolkningsutvikling og -struktur
Det er gjennomgående flere innbyggere i yrkesaktive alder og med barn som flytter ut enn det som flytter 
inn. Det medfører endringer i befolkningens alderssammensetning.

1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 2012
Endring i % 

2006-2012
0-6 år (0-5 år) 417 420 333       227       222       199          161 171      -14
6-15 år (7-15 år) 615 467 611       415       399       399          373 358        -10
16-19 år 240 254 224       273       160       157          161 159         +1
0-19 år 1 272 1 141 1 168 915 781 755 695 688        -9
20-44 år     1 164     1 048       974          872 862      -11
45-66 år       724       848       853          886 878         3
20-66 år 1 690 1 635 1 832     1 888     1 896     1 827       1 758 1740        -5
67-79 år 209 223 268       300       275       307          340 351       14
80 år og over 62 67 76         92       122       117          119 117         0
Over 67 år 271 290 344 392 397 424 459 468         10
SUM   3 233   3 066   3 344     3 195     3 074     3 006       2 912 2 896        -4

Tabell 2: Antall personer i ulike aldersgrupper 1960-2012 (Kilde: SSB)

Tabell 2 viser at mens befolkningstallet har gått ned med fire prosent siste seks år, så er det blitt tre prosent 
flere i aldersgruppen 45-66 år og 10 prosent flere over 67 år. Det er blitt 14 prosent færre barn i 
aldersgruppen 0-6 år (førskolealder), ni prosent færre under 19 år og 11 % færre i aldersgruppen 20-44 år.

Figur 1 viser befolkningsstrukturen i 2002 
og 2012. I 2002 var det mange innbyggere 
i aldersgruppen 10-19 år. Antall kvinner 
pr. menn i aldersgruppen 30-39 år var lav. 
Kjønnssammensetningen har jevnet seg ut 
fram til 2012. Det er i dag betydelig flere 
menn i aldersgruppen 30-34 år og i 
aldersgruppene 45-49 år og 55-64 år. 

Kjønnsskjevheten i aldersgruppen 55-64 
kan få betydning for fremtidig etterspørsel 
etter tjenester for disse gruppene. Lavt 
antall unge i aldersgruppen 25-34 år 
medfører lavt antall fødsler i forhold til 
tidligere samt at utsiktene til økning i 
fødselstallene ikke er realistisk.

Barn og unge som var i aldersgruppen 10-
19 år i 2002 er i dag i aldersgruppen 20-29 
år. Figuren viser at svært få av denne 
aldersgruppen er vendt tilbake til Tana i 
perioden. 

Befolkningsstrukturen er et resultat av at 
det har vært ungdom og barnefamilier som 
har vært de mest mobile. Det har vært en 
betydelig reduksjon i aldersgruppen 25-34 
år, dvs. blant unge som er i en 
etableringsfase. Kommunen ser ut til å 
være lite attraktiv som bosted for denne 
gruppen. Mange av de som var i 
aldersgruppen 10-25 år i 2002 er i dag ute 
av kommunen. Utdanning er en viktig 
årsak til det.

Figur 1: Antall innbyggere etter kjønn og alder 2002 og 2012 (kilde: SSB)
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Den yngre delen av befolkningen er gjerne mer geografisk orientert enn godt voksne og sammenligner i 
større grad Tana med andre plasser når det gjelder bosted. En synkende andel ungdom er et tegn på at 
ungefinner det bedre å bo andre plasser enn i Tana. 

Figur 2: Antall personer i aldersgruppen 0-5 år og 25-34 år på primæraksen og sum innbyggere på sekundærakse
2002-2012. Kilde: SSB

Figur 2 viser sammenfallet i befolkningsreduksjonen i perioden 2002-2012 i forhold til aldersgruppe. 
Antall fødsler er redusert (ca -20 %). Antall 1-5 åringer er redusert med ca 50 (-25 %) i perioden og antall 
25-34 åringer er redusert med mer enn 200 personer i perioden (-40 %). Denne figuren tyder på at 
kommunen har mistet mange småbarnsfamilier siste 10 år. Det innebærer både tap for tilgang på 
arbeidskraft samt redusert behov for barnehageplasser og reduksjon i antall elever som begynner på skolen. 

Figur 3: Antall personer i aldersgruppen 6-24 år og 35-49 år 2002-2012. Kilde: SSB

Figur 3viser at antall innbyggere i aldersgruppen 6-24 år og 35-49 år er forholdsvis stabil i perioden 2002 
til 2012. Det viser en viss stabilitet når det gjelder familier med barn i skolepliktig alder. Det høye antall 
personer i aldersgruppen 35-39 år rundt år 2007-2009 er barna av etterkrigsgenerasjonen. 
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Figur 4: Antall personer i aldersgruppen 20 år og over 1986-2012. Kilde: SSB

Denne figuren illustrer en stor økning i antall personer i aldersgruppen 60-79 år. Særlig markert er 
økningen det siste tiåret. Økningen er på mer enn 150 personer siden 2002 (+30 %). I aldersgruppen 20-49 
år så er det en reduksjon i antall personer. Reduksjonen er på ca 200 personer (-30 %) siden 1994. Siden 
1994 er reduksjonen jevn. 

Innvandring
Tall fra 2011 viser at andelen førstegenerasjonsinnvandrere utgjør om lag syv prosent av befolkningen. Det 
er som gjennomsnittet for fylket og noe lavere enn landsgjennomsnittet. Innvandrerne representerer i alt 30 
nasjonaliteter og kommer i hovedsak fra Finland, Russland og andre nordiske land (82 %). Antall første og 
andre generasjonsinnvandrere (barn av innvandrerforelder) utgjør 517 personer. Det er nesten 18 % av 
befolkningen i Tana. Av første og andre generasjonsinnvandrere er 309 fra Finland (60 %), 56 fra Russland 
(11 %) og 59 fra Sverige og Danmark (11 %). Innvandringen til Tana bidrar til å dempe nedgangen i 
befolkningsutviklingen og bidrar positivt til arbeidsstyrken, jfr. Figur 5.

Figur 5: Nettoinnvandring og netto innenlands flytting 1999-20011 Tana, begge kjønn. Kilde SSBs kvartalsvise 
statistikk.

Side 28



          

8

2.2.2 Befolkningsfremskrivninger
Alle modellene til Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsprognoser viser en forventet nedgang i 
befolkningen fram mot 2040. Lav nasjonal vekst, lav innvandring, ingen nettoinnvandring og sterk aldring 
vil gi sterkest reduksjon med fra 13 til 21 prosent i perioden. Høy nasjonal vekst, høy nettoinnvandring, 
svak aldring og ingen flytting vil gi lavest befolkningsreduksjon (se tabell 3). Alle modellene utenom 
”Ingen flytting” vil gi synkende kvinneandel i aldersgruppen 20-39 år fra dagens 48 % til 46 %. 

TANA befolkningsprognoser 2012 2015 2020 2030 2040 2012 - 2030 i %
Middels nasjonal vekst MMMM     2 896       2 847       2 787       2 626       2 445                    -9 
Lav nasjonal vekst LLML     2 896       2 830       2 702       2 433       2 153                  -16 
Høy nasjonal vekst HHMH     2 896       2 879       2 864       2 863       2 879 -1
Lav innvandring MMML     2 896       2 834       2 726       2 509       2 268 -13
Høy nettoinnvandring MMMH     2 896       2 874       2 841       2 802       2 781                    -3 
Sterk aldring LHML     2 896       2 835       2 723       2 516       2 284 -13
Svak aldring HLMH     2 896       2 876       2 843       2 782       2 751 -4
Ingen nettoinnvandring MMM0     2 896       2 759       2 578       2 288       2 048 -21
Ingen flytting MM00     2 896       2 881       2 859       2 844       2 770 -2

Tabell 3. Ulike befolkningsprognoser 2015-2040. Kilde: http://www.ssb.no/emner/02/03/folkfram/

Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst (MMMM)

Figur 6: Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst 2012-2040 (Kilde: SSB)

SSBs befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst viser en fortsatt utvikling med reduksjon i 
befolkningstallet. Antall barn under fem år forventes å gå noe ned de neste åtte årene med ca 15 personer (-
10 %). Modellen tilsier større reduksjon blant barn og unge i aldersgruppen 6-19 år med nesten 100 
personer (-15 %). Reduksjonen fordeler seg nokså likt på grunnskole og ungdomsskole nivå. 

Basert på en modell om middels nasjonal vekst vil det i 2020 være ca. 120 flere eldre over 67 år enn i dag. 
Prognosen tegner også en reduksjon på ca. 130 personer i aldersgruppen 20-66 år, dvs. i normalt yrkesaktiv 
alder. Antallet i aldersgruppen 20-44 forventes å synke kraftig mot år 2040 med nærmere 250 personer (-
30 %).  
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2.2.3 Bostedspreferanser
Flyttemotiver er sammensatte og motivene er gjerne ulike fra person til person. Arbeid trekkes ofte frem 
som den viktigste faktor for flytting. Men stedskvaliteter er blitt stadig viktigere for valg av bosted. Det har 
gitt grobunn for offentlig satsing på bolyst og stedsutvikling. 

Undersøkelser viser at reiseavstand til sentra har betydning for befolkningsutviklingen. For små sentra med 
mellom 1 000 og 10 000 innbyggere er befolkningsutviklingen positiv i grunnkretser innenfor en 
reiseavstand på ca. 10 minutter fra senteret. Dette ser også ut til å passe for utviklingen i Tana der 
grunnkretsene Tana bru, Skiippagurra og Østre-Seida har økt sin andel av befolkningen i kommunen. 

En undersøkelse Norsk Monitor har utført indikerer at det er betydelig færre som vil bo i bygd eller 
spredtbygd strøk enn som er oppvokst i slike strøk. Omtrent 40 % av de spurte var oppvokst i 
bygd/spredtbygd strøk, men bare ca 40 % av disse foretrekker å bo i et slikt strøk. Det er flere som ønsker å 
bo på et tettsted i en landkommune enn det er personer som er vokst opp på et slikt sted. Disse 
preferansene tilsier en ytterligere sentralisert bosetting omkring kommunesenteret. 

I følge avisa Nationen kunne nesten halvparten av den norske bybefolkningen tenkt seg å flytte til distrikts-
Norge og mer enn 400 000 nordmenn kunne tenkt seg et småbruk. Det er livstilskvaliteter som frihet, plass, 
nærhet til dyr og natur, gode oppvekstvilkår med mer som det traktes etter. En hindring er at det er få 
småbruk til salgs i forhold til interessen nasjonalt og mange vil av ulike grunner ikke vil selge når de legger 
ned gårdsdrift. Ønskene presentert i avisa Nationen representerer et tilflyttingspotensial.

I følge forskning vil ikke tilbakeflytting av tidligere utflyttede være nok til å demme opp for 
befolkningsnedgang. Fokus må vris på ”tilflytting”. Det er den potensielle tilflytteren som må nås. I følge 
Lønning (2008)1 handler det om ”samfunnsutvikling, tilrettelegging, dialog med dei interesserte og om å 
gjera eigne komparative fortrinn og særtrekk kjende og tilgjengelige”. Lønning og Teigen (2009)2 mener at 
å arbeide for tilflytting innebærer at en tar på alvor bolyst og menneskets frihet til å bosette seg der en vil. I 
tillegg markedsføre eget sted der en får fram fortrinnene ved å bo her og legge best mulig til rette for de 
som kommer.

Utfordringer
Et sentralt utviklingstrekk er reduksjon i antall barn i førskolealder og i aldersgruppen 25-34 år. 
Kommunen virker å være lite attraktiv for denne befolkningsgruppen. Det er en sentral utfordring å få 
denne befolkningsgruppen til å bli værende i kommunen og aller helst få flere til å etablere seg og stifte 
familie i kommunen. Det er behov for mer kunnskap i forhold til flyttemotiver for denne gruppen og tiltak 
som kan rettes mot denne gruppen. 

Prognosen tilsier økt kamp om arbeidskraften i aldersgruppen 20-66 år, samt at behovet for tjenester for 
befolkningen over 67 år vil øke betydelig de 8-20 år. Samtidig vil behovet for grunnskoleplasser gå ned. 
Offentlig sektor vil ventelig etterspørre mer arbeidskraft til tjenesteyting for innbyggere over 
pensjonsalder, mens tilgang på arbeidskraften går ned. Utviklingen får også konsekvenser for privat 
næringsliv som også etterspør arbeidskraft. 

Med synkende antall i førskolealder og i grunnskolen, medfører det  at stadig større del av barnehage og 
skolebudsjettet går til å drifte bygninger i forhold til å gi et pedagogisk tilbud. En sentral utfordring for 
kommunen blir å foreta strukturendringer knyttet til tjenestetilbud rettet mot redusert behov i førskolealder 
og grunnskole og mot økt behov innen eldreomsorgen. Det får konsekvenser i forhold til økt gap mellom 
behov og bygninger og i forhold til type arbeidskraft som det vil være størst behov for. Utviklingen kan gi 
betydelige større rekrutteringsutfordringer mht. arbeidskraft de neste åtte årene. 
                                                       
1 Lønning, Dag Jørung 2008: Fra permanens til endring. Ein alternativ bygdeutviklingsmodell med utgangspunkt i 
Heraklit sine 2500 år gamle tanker. I Almås, Hauge, Villa og Ryde (Red.): Den nye bygda. Trondheim: Tapir 
akademisk forlag.
2 Lønning, Dag Jørung og Håvard Teigen 2009: Tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar? Ein 
kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009. Rapport på oppdrag av 
Kompetansesenteret for Distriktsutvikling.
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En trend med mer sentralisert befolkning vil også ventelig medføre press på arealene i sentrumsområdet og 
lavere press og etterspørsel etter tomter i distriktene. Med samme utvikling vil mange bygder fortsatt 
kjempe om å opprettholde det som finnes av tjenstetilbud der. 

Med målsetting om å stimulere til fysisk aktivitet i kommunesentret, er det en utfordring å tilrettelegge for 
gangavstand til tjenestetilbud på kommunesenteret.

Muligheter
Prognosealternativene til SSB tilsier at modellene med høy nasjonal vekst, svak aldring, ingen flytting og 
høy innvandring vil være positivt for befolkningsutviklingen3. En gjennomgående positiv faktor i disse 
alternativene er høy innvandring og middels til høy fruktbarhet. Innvandrerkvinnene får flere barn enn de 
norske. Innvandring bidrar til å øke fruktbarheten i befolkningen i Norge.

Kommunen kan legge til rette for mer innvandring og økt bolyst med siktemål å redusere utflytting fra 
kommunen. Tilgang på boliger og arbeid er en nøkkelfaktor i en slik satsing. Et tjenestetilbud og bo-
/nærmiljø som får flere til å bli i kommunen utpeker seg også som viktige satsingsområder. En annen 
mulighet er å få mer kunnskap om flyttemotiver lokalt og forsøke å forbedre tjenestetilbudet for grupper 
som i stor grad flytter ut eller innflyttere som blir videreflyttere. I tillegg vil det være viktig med både 
profilering, markedsføring og/eller omdømmebygging i forhold til å tiltrekke seg mer arbeidskraft og nye 
innbyggere.

Kommuneplanens samfunnsdel sier også at ”vi trenger et sterkt kommunesenter, samtidig må man satse på 
bygdene slik at de får utvikle seg”. Strategisk næringsplan hadde et eget innsatsområde om utvikling av 
kommunesenteret. Dette er ikke videreført i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens 
samfunnsdel er det et eget satsingsområde for å ”styrke bygdene”, mens det ikke er noen definerte 
satsingsområder knyttet til utvikling av et sterkt kommunesenter. Kommunesenteret huser omtrent all 
næringsaktivitet utenom bergverk og primærnæringer, primærnæringsrelaterte bransjer, aktivitetsbaserte 
reiselivsprodukter og husflidvirksomhet. Tana bru har på en del måter ikke fått sin identitet som 
kommunesenter blant Tanas befolkning og politikere. I enkelte sammenhenger omtales Tana bru som 
”bygd” og ikke som kommunesenter, mens det i andre sammenhenger ytres ønsker om at senterfunksjoner 
blir plassert ute i bygder i stedet for i kommunesenteret. 

Planbehov og tiltaksbehov
Kommuneplanens samfunnsdel er den planen som ”best” omhandler befolkningsutviklingen. Men i planen 
savnes det:
 Mer konkrete mål, strategier og tiltak i forhold til rekruttering av arbeidskraft.
 En boligplan som ikke bare tar for seg ”vanskeligstilte” på boligmarkedet, men også fokuserer på 

tilflytting og innvandring. 
 Økt kunnskap om lokale flyttemotiver og tiltak for å beholde/rekruttere unge barnefamilier.
 Eget satsingsområde for ”stedsutvikling og bolyst”.
 Satsingsområde for å styrke Tana bru som kommunesenter.

Av planleggingskapasitetsmessige grunner kan de siste to punktene legges på vent i forhold til nytt 
planbehov. Det kan også være formålstjenlig å ta disse to punktene opp og se på ulike scenarioer knyttet til 
fortsatt sentralisert befolkningsutvikling og nedgang i barne- og ungdomstallet i Tana. Dette kan 
gjennomføres i slutten av perioden og som innledning til kommunevalget i 2015.

                                                       
3 ”Ingen flytting” er et høyst urealistisk alternativ, men illustrerer meget godt flyttingen/innvandringens betydning for 
befolkningsutviklingen.
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2.2.3 Utdanning og kompetanse

Grunnskolenivå Videregående nivå Universitet og høgskole
Totalt Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner

Hele landet 31 15 16 46 24 22 30 14 16
Finnmark 41 22 19 41 23 18 24 10 15
Deatnu/Tana 43 25 18 38 21 17 19 7 13
Tabell 3: Høyeste utdanningsnivå (over førskolenivå) for befolkningen 16 år og over (prosent). Landet, fylket og 
kommuner 2010. Kilde: SSB

Tabellen viser at befolkningen i Tana kommune har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet for fylket og 
for landet. 43 % av befolkningen har grunnskole som høyeste utdanning, 38 % videregående skole og 19 % 
universitet og høgskole som høyeste utdanning. Kvinnene har høyere utdanning enn menn og forskjellen er 
størst på universitets og høgskolenivået. Syv prosent av mennene står registrert med universitet og 
høgskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå. Det er betydelig lavere enn for fylket og landet. 

Figur 6: Utdanningsnivå etter andel høyeste utdanning og etter kjønn 2000-2010. Kilde: SSB

Figuren viser at det er kvinner som har tatt utdanning og bidrar mest til å heve utdanningsnivået i 
befolkningen i perioden 2000 til 2010. Utdanningsnivået har også økt blant menn men i liten grad siste 10 
år. Utviklingen i utdanning fordelt på kjønn følger mønsteret for fylket, der det er kvinnene som i økt grad 
tar universitets- og høyskoleutdanning og bidrar mest til å øke det formelle utdanningsnivået i 
befolkningen. Kjønnsforskjeller i utdanning kan relateres til et svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Tana. 
Omtrent 2/3 kvinner arbeider i offentlig sektor, mens 2/3 av mennene arbeider i privat sektor. Privat 
næringsliv etterspør i mindre grad universitets- og høyskoleutdanning enn offentlig sektor.

Barnehage

Barnehagedekningen 1-5 år 3-5 år 1-2 år
Tana november 2011 90 % 94 % 84 %
Tana oktober 2010 90 % 100 % 77 %
Tana oktober 2009 80 % 92 % 60 %
Hele landet 90 % 97 % 79 %
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Nesten alle barn over 1 år har i dag barnehageplass. I dag er de fleste barnehagene helt fullt opp av barn, 
men på grunn av svært lave fødselstall de siste årene forventes det overkapasitet på barnehagesektoren i 
årene framover.  Vi ser imidlertid at barn i dag ofte søkes inn i barnehagen fra de er 9 måneder gamle. 
Dette skaper utfordringer i forhold til bemanning.

Grunnskole
Elevtallet i grunnskolen i Tana reduseres. Denne trenden forventes å fortsette framover. 

Elevtallsutvikling 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13
Austertana 48 34 25 28
Boftsa 59 51 46 45
Seida 136 140 142 136
Sameskolen 69 76 81 84
Sirma 19 13 13 10
SUM 331 308 307 303

Nedgangen i elevtallet er en av grunnene til at det i økonomiplanen fra høsten 2014 er forutsatt en samling 
av ungdomstrinnet på Seida skole og ved Deanu sámeskuvla

Videregående skole og høyere utdanning
Tana videregående skole har tre-årig tilbud om videregående opplæring knyttet til studieretning for 
naturbruk. Studiet gir også muligheter for å ta generell studiekompetanse for senere studier ved universitet 
og høgskole. Det er også et grunnkurstilbud ved Tana bru knyttet til ”Lokal Opplæring i Samarbeid med 
Arbeidslivet” (LOSA). For å ta annen videregående utdanning må elevene reise ut av kommunen. 
Utdanningsløp utenfor kommunen svekker båndene til lokalsamfunnet og medfører at mange elever og 
studenter sentere etablerer seg der de har tatt videregående og høyere utdanning. Gjennom studiesenteret er 
det mulig å ta kurs og videreutdanning. 

Utfordringer
Kunnskaper, ferdigheter og holdninger på alle plan er viktig for å sikre en positiv utvikling og til å utnytte 
de fortrinn vi har til å skape en attraktiv og bæredyktig kommune. Den formelle utdanningen er lavere enn 
fylket. Kommunen mangler et bredt skoletilbud på videregående skole og universitets/høgskolenivå slik at 
mange reiser bort for å ta ønsket utdanning. Men en god del gjennomfører kurs og utdanning gjennom 
studiesenteret. Det er utfordringer knyttet til et bredere tilbud på videregående skolenivå og til å skape et 
studiemiljø eller ”Campus” følelse for de som tar videre utdanning. Det er også en sentral utfordring å få 
næringsliv til å etterspørre arbeidskraft med høyere utdanning og til å få flere menn til å ta høyere 
utdanning.

Muligheter og planbehov
Barnehage og grunnskolene har sine egne virksomhetsplaner. I dag ser det ikke ut til å være behov for 
ytterligere planer utover dem kommunen allerede har. 

2.2.4 Sysselsetting og næringsliv

Sysselsettingsandel
Andelen sysselsatte i forhold til befolkningen i aldersgruppen 15-74 år var i 2009 på 68 % og i 2010 på 65 
%. Sysselsettingsandelen var lik for begge kjønn. Sysselsettingen siste 10 år viser en nedadgående trend fra 
1490 i 2000 til 1412 i 2010 (-5 %). I perioden 2007-2009 økte sysselsetting i likhet med fylket for øvrig. 
Men i 2010 gikk sysselsettingen betydelig ned med nærmere 80 personer. Det var særlig i aldersgruppene 
15-39 år at sysselsettingen falt fra 2009 til 2010. Det gjelder begge kjønn. Antall helt ledige menn i 
aldersgruppen 20-29 økte fra 2009 til 2010, men nedgangen i sysselsettingen skyldes i hovedsak utflytting. 
Utviklingen i perioden 2000-2010 samsvarer med generell befolkningsutvikling i kommunen.

Sysselsetting i ulike sektorer
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Viktige bransjer og sektorer for sysselsetting er helse- og sosialtjenester, undervisning, varehandel, 
primærnæringer, bygg og anlegg og offentlig administrasjon. Tana har et betydelig mer kjønnsdelt 
arbeidsmarket enn landsgjennomsnittet. Halvparten av kvinnene arbeider i undervisning, helse- og 
sosialtjenester og andre sosiale og personlige tjenester, men bare en av fire menn gjør det samme. Andre 
viktige bransjer for sysselsetting av kvinner er offentlig administrasjon, varehandel, hotell og restaurant. 
To av tre kvinner arbeider i offentlig sektor. Tre av fire menn er sysselsatt i privat sektor. Sysselsettingen 
for menn er mer spredt og jevnt fordelt på bransjene. De viktigste bransjene sysselsettingsmessig for menn 
er bygg og anlegg, primærnæringene, varehandel, hotell og restaurant og industri og bergverk. Varehandel 
er viktigste bransje for ungdom under 25 år for både kvinner og menn. Det er gjennomgående bra 
aldersfordeling (rekruttering) til de fleste bransjene. Det er dog få unge menn i undervisningssektoren. Dog 
er det bra andel unge kvinner i alderen 25-39 år i undervisningssektoren i 2010. I perioden 2007 til 2010 
var det sterkest økning av sysselsatte innenfor transport og operatørvirksomhet (+30 %), samt i akademiske 
(+15 %) og lederyrker (+12 %). Det var sterkest reduksjon i primærnæringene (-18 %) samt i salgs- og 
serviceyrker (-9 %). 

Deltid
Ca 20 % av mennene arbeider under 30 timer pr. uke. For kvinner er det litt mer enn 40 %. Utviklingen har 
vært veldig stabil i perioden 2001 til 2010. Varehandelen har høyest andel sysselsatte i deltidsstillinger. I 
tillegg er det betydelig andel deltidsarbeidende i helse- og sosialtjenester, undervisning og i 
primærnæringene. Varehandel er særlig viktig sysselsettingsarena for ungdom under 25 år.

Pendling
Tana har ca 100 flere som pendler ut enn det som pendler inn i kommunen. Det utgjør omtrent syv prosent 
av samtlige sysselsatte. Det er ikke spesielt høyt. Det er flere menn enn kvinner som pendler. Til 
kommunen er det høy nettoinnpendling innenfor renovasjon og transport. Det er forholdsvis høy 
nettoutpendling innenfor bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet og innenfor ulike typer forretningsmessig 
tjenesteyting.

Arbeidsledighet
Finanskrisen i 2008 medførte at antall helt arbeidsledige har økt på landsbasis. For Finnmark medførte 
krisen ikke økning i antall ledige. Fylkesnivået ligger i dag på landsnivået etter å ha vær høyere siden 
1995. Innflyttingen til Finnmark har også økt siden ”Finanskrisen”, slik at denne krisen også har vært bra 
for Finnmark mht. befolkningsutvikling og arbeidsledighet. 

Antall helt arbeidsledige kvinner har i hele perioden 1998-2011 ligget under fylkesnivået. Den er gått ned 
siden 2005 og utgjør i dag ca 1,5 % av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten blant menn har også gått ned 
siden 2005, men ikke i samme grad som for fylket. Den lå i 2011 på 4 % som er gjennomsnittet for fylket. 
Siden 2007 har andelen arbeidsledige menn ligget over fylkesgjennomsnittet. De siste to årene har antall 
helt arbeidsledige vært størst blant menn i alderen 20-29 år og blant kvinner i alderen 50-67 år. Samlet sett 
har Tana gått fra kommunen med lavest arbeidsledighet i 2000 i Finnmark og til midt på treet i 2011. 
Utviklingen innebærer at Tana kommune i mindre grad enn tidligere kan bruke lav arbeidsledighet som 
viktig argument for valg av Tana som bosted. Arbeidsledigheten blant kvinner er dog lav og medfører at de 
i mindre grad vil flytte pga. mangel på arbeid, men at andre bostedsfaktorer/stedskvaliteter er viktigere 
mht. flyttemotiver. 

Næringsliv
Utenom primærnæringene har kommunen i dag fortrinn innen transport og bygg- og anlegg og virksomhet 
knyttet til drivstoff og motorkjøretøyer målt i omsetning pr. innbygger. Bergverk og 
næringsmiddelproduksjon har også stor betydning. Innenfor forretningsmessig tjenesteyting og varehandel 
ligger kommunen omsetningsmessig under fylkesnivå. 

Næringsutvikling og attraktivitet
Tana kommune er best av de samiske kommunene i NæringsNM siste fem år og nr 61 i landet av 430 
kommuner. NæringsNM måler nyetableringer, vekst og lønnsomhet i næringslivet. Det er særlig på 
indikatorene lønnsomhet og vekst i næringslivet kommunen gjør det bra og plasserer kommunen helt i 
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landstoppen. Det som hindrer en enda bedre plassering er at det er forholdsvis få nyetableringer og at 
næringslivets andel av samlet sysselsetting i kommunen kunne vært større.

I attraktivitetsmodellen inngår attraktivitet som bosted, besøkssted og attraktivitet for bedrifter i 
basisnæringer. I forhold til bostedsattraktivitet kommer kommunen ut som nr. seks blant de samiske, men 
kun som nummer 260 på landsbasis. Når det gjelder besøksnæringer og basisnæringer så havner 
kommunen ca. midt på treet på landsbasis og som nr. åtte blant de samiske kommunene. 

I forhold til samlet attraktivitet havner Tana på en fjerdeplass blant de samiske kommunene og på en 193 
plass i landet. Bosettingsattraktiviteten trekker ned. Kommunen har hatt større befolkningsreduksjon enn 
det utviklingen i næringslivet skulle tilsi. For mer informasjon om NæringsNM se http://naringsnm.nho.no.

Næringslivet går generelt godt og mange virksomheter og bransjer gjør det svært bra. Likevel registreres 
det at gjennomsnittlig alder går oppover og det registreres færre unge som etablerer seg med egen 
virksomhet. Kvinneandelen blant styrelederne er lav og ”annen varehandel” enn dagligvarehandelen sliter 
mer med økt konkurranse.. 

I næringslivet vil flere bedriftseiere og næringsdrivene nå pensjonsalder i løpet av de neste 5 årene i 
forhold til i dag. Antallet i pensjonsalderen vil deretter ventelig øke i ca 10 år etter det. Privat næringsliv 
står foran en betydelig generasjonsskifte i løpet av de neste 5-15 årene. Dersom etterkommere ikke vil 
overta og bedriftene vil få problemer med rekruttering av arbeidskraft, kan det medføre betydelig 
strukturendringer i næringslive eksempelvis i form av nedleggelser, sammenslåinger eller filialisering 
lokalt. Varer og tjenester vil da i økt grad bli kjøpt utenfra kommunen. Redusert verdiskaping, høy 
handelslekkasje og økt avhengig av offentlig sektor kan bli resultatet. 

Utfordringer
Kommunen har gjennom mange år mistet mange offentlige arbeidsplasser, og har i dag relativt få statlige 
arbeidsplasser. Det er målsetting å få flere interessante offentlige arbeidsplasser i planperioden. Endringer i 
Statens politikk overfor kommunene, vil virke kraftig i forhold til kvinners yrkesdeltakelse og muligheter 
til å få seg arbeid. Med økende befolkningsandel eldre er det mye som tyder på økt etterspørsel etter 
arbeidskraft til helse- og omsorgsbaserte yrker i årene framover. Varehandel har høy andel deltidsstillinger 
og er den sektoren som sysselsetter i størst grad unge under 25 år. Det er en sentral utfordring at 
varehandelen utvikler seg positiv, særlig mht. til å beholde og rekruttere ungdom. Med synkende andel 
under 35 år, vil det også være en sentral utfordring å få til økt entreprenørskap og kreativitet blant unge, 
bla. Med sikte på generasjonsskifte i næringslivet. 

Utviklingen i Tana går også i retning av økt sysselsetting innenfor universitets- og høgskoleyrker. Innenfor 
disse yrkene er det i dag relativ mye større utpendling enn innpendling. Det er en sentral utfordring i å 
tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser – utenom offentlig sektor. 

I forhold til andre kommuner i Finnmark, kan Tana i mindre grad enn tidligere spille på det å ha lav 
arbeidsledighet. Arbeidsledighetstallene er nå lavere i halvparten av andre Finnmarkskommuner, særlig for 
menn. For å rekruttere arbeidskraft bør det være mer fokus på bostedskvaliteter og stedsutvikling. 

Sentrale utfordringer er å få flere unge etablerere:
 Økt entreprenørskap og kreativitet
 Flere etablerere innen næringsvirksomhet
 Flere og mer allsidige arbeidsplasser
 Rekruttering av arbeidskraft, økt tilflytting
 Øke bokvalitetene

Muligheter og planbehov
Ved bruk av moderne teknologi kan flere statlige og/eller kompetansearbeidsplasser kunne flyttes til og 
etableres i distrikts-Norge. Det er mulig å tilrettelegge infrastruktur for dette. I tillegg vil det være viktig 
med både profilering, markedsføring og/eller omdømmebygging i forhold til å tiltrekke seg mer 
arbeidskraft og nye innbyggere. Det er også en mulig strategi å øke satsingen for å styrke Tana bru som 
kommune- og handelssenter.
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Kommuneplanens samfunnsdel har et eget satsingsområde knyttet til næringsutvikling. Det inkluderer også 
entreprenørskap. Det er således ikke behov for en ny plan på området. Tiltakene rulleres årlig, slik at nye 
kan tas med. Imidlertid setter kommuneplanens samfunnsdel mindre fokus på rekruttering av arbeidskraft 
generelt og stedsutvikling av kommunesenteret og det å skape økt bolyst.

2.2.5 Folkehelse
All statistikk er basert på kommunegrenser i 2011. Temaområdene er valgt ut i fra et 
forebyggingspotensial, det gjelder også området helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for kommunens 
alders og kjønnssammensetning. Tall og tekst i fra folkehelseinstituttet pr. januar 2012. 

Befolkningen
 Det har vært en reduksjon i befolkningen i kommunen i 2010.
 Andelen eldre over 80 år er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.
 Forventet levealder for menn er lavere enn landsgjennomsnittet.

Levekår
 Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig.
 Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet når det gjelder andelen personer i 

husholdninger med lav inntekt.
 Arbeidsledigheten er høyere enn landsgjennomsnittet.
 Andel uføretrygdede under 45 år er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.

Miljø
 Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultat mht E. coli, i

prosent av befolkning tilknyttet rapportpliktig vannverk, ser ut til å være lavere enn ellers i landet. 
Kan skyldes manglende rapportering.

 Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker er ikke entydig forskjellig fra 
landsgjennomsnittet.

Skole
 Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 10.-

klassinger.
 Tallgrunnlaget for mestringsnivå i lesing er utilstrekkelig for statistisk testing.
 Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.

Levevaner
 Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker 

ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen.
 Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse.

Helse og sykdom
 Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, 

sammenlignet med resten av landet.
 Hjerte- og karsykdom, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus, er ikke entydig forskjellig fra 

landsgjennomsnittet.
 KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, basert på bruk av 

legemidler (45-74 år).
 Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn ellers i 

landet (30-74 år).
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Sosial ulikhet i helse
De siste 30 årene har alle grupper i 
landet fått bedre helse, men 
helsegevinsten har vært størst for 
personer med lang utdanning og høy 
inntekt. For eksempel har denne gruppen
lengre forventet levetid enn personer 
med lavere utdanning og inntekt. Særlig 
de siste ti årene har helseforskjellene økt, 
det gjelder både fysisk og psykisk helse, 
og både barn og voksne. Utjevning av 
sosiale helseforskjeller er derfor en 
viktig målsetting i folkehelsearbeidet.

Store forskjeller i utdanning og inntekt 
kan være en pekepinn på at det også er 
store sosiale helseforskjeller i 
kommunen.

Figur 1 er et bilde på inntektsulikhet i kommunen i 2009 sammenlignet med landet. Inntektsulikhetsmålet 
(Ginikoeffisienten) som vises varierer mellom 0, som vil si at det ikke er inntektsforskjeller, og 1, som vil 
si at én person eier all inntekt eller formue i kommunen. Ginikoeffisienten blir sterkt påvirket av 
ekstremverdier, for eksempel hvis få personer har svært høy inntekt. Den må derfor tolkes med varsomhet.

Arbeidsdeltakelse og sykefravær
Lange sykmeldinger øker risikoen for 
senere uførepensjon. Etter uføretrygding 
er det ofte mindre sjanse for å komme
tilbake til arbeidslivet igjen.

Årsakene til sykefravær og uførepensjon 
er ofte sammensatte. Det er derfor viktig 
å tolke arbeidsledighet, sykefravær og
uførhet i lys av kunnskap om lokale 
forhold.

Figur 2 viser andel uføretrygdede under 
45 år i kommunen sammenlignet med 
landet (treårig glidende gjennomsnitt,
standardisert for alder og kjønn). Året 
2010 betyr her et gjennomsnitt for 
perioden 2008-2010.

Dagens velferdsordninger gir den enkelte 
et viktig sikkerhetsnett, men det kan også være uheldig for helsa dersom man ikke lenger har et arbeid å gå 
til. Man mister blant annet det sosiale nettverket som man har på jobben. Grupper som står utenfor 
arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn personer som er i arbeid.
De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-
land.
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Skolemiljø og utdanning
Trivsel i undervisningssituasjonen påvirker 
elevenes motivasjon for læring og deres evne 
til å mestre faglige utfordringer. Trivsel og 
skoleprestasjoner i grunnskolen påvirker 
dermed mulighetene til å fullføre 
videregående utdanning. Gruppen som faller 
ut av videregående skole, har oftere dårligere 
helse, mindre sunne levevaner og dårligere
økonomi.

Utdanning bidrar til å fremme helse videre i 
livet gjennom arbeid og deltakelse i 
samfunnet. Skolen er dessuten en viktig sosial 
arena som gir venner, fellesskap og følelse av
tilhørighet.

Data om faglige ferdigheter, trivsel og fravær 
av mobbing i barne- og ungdomsskolen kan sammen gi en bredere forståelse av skolemiljøet i kommunen 
og peke på områder for å forebygge frafall i videregående skole.

Figur 3 viser andel elever på 10. trinn som trives på skolen i 2011. Kommunen er sammenlignet med 
landet, og tallene er standardisert for kjønn. Året 2011 betyr her et femårig gjennomsnitt for perioden 
2007-2011. Begrenset tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke vises.

Skader og ulykker
Dødeligheten av skader og ulykker har gått 
jevnt ned siden 1950-tallet. Likevel er skader 
og ulykker fortsatt et betydelig helseproblem, 
spesielt blant barn, unge og eldre. Blant eldre er 
hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan
medføre redusert funksjonsevne og behov for 
hjelp, og dermed redusert livskvalitet. En sterkt 
medvirkende årsak til brudd blant eldre, særlig 
for kvinner, er lav benmasse (osteoporose). 
Blant ungdom og unge menn forårsaker
trafikkulykker både redusert helse og tapte liv.

Figur 4 viser personskader etter ulykker 
behandlet i sykehus (alle aldre) i 2010. 
Kommunen er sammenlignet med landet, og 
tallene er standardisert for alder og kjønn. Året 
2010 betyr her et treårig gjennomsnitt for perioden 2008-2010. Begrenset tallgrunnlag kan føre til at 
kommunens verdier ikke vises.

Statistikk over dødsårsaker og sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste
ulykkesskadene. I tillegg er det mange mindre alvorlige ulykkesskader. Det arbeides med å få bedre 
oversikt over ulykker og skader i Norge.
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Levevaner
Røyking er den levevanen som i dag har størst 
betydning for folkehelsa. Selv om andelen 
røykere har gått ned, røyker fortsatt en stor del 
av befolkningen. Hos eldre ser vi at mange
rammes av røykerelaterte sykdommer som 
lungekreft, kols og hjerte- og karsykdommer. 
Forekomsten av slike sykdommer i
kommunen sier noe om tidligere års 
levevaner, se også punktet ”helse og sykdom” 
nedenfor.

Figur 5 viser røyking blant gravide ved første
svangerskapskontroll i kommunen 
sammenlignet med landet
(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert for 
alder). Året 2010 betyr her et gjennomsnitt for 
perioden 2001-2010. Begrenset tallgrunnlag 
kan føre til at kommunens verdier ikke vises.

Fysisk aktivitet, kosthold, sosiale aktiviteter og bruk av rusmidler er eksempler på andre levevaner som har 
stor betydning for fysisk og psykisk helse i alle aldersgrupper. Tilrettelegging for fysisk aktivitet, gode 
nærmiljøer og stimulering av sosiale aktiviteter er eksempler på områder hvor kommunen har muligheter 
til å påvirke folkehelsa på en positiv måte.

Helse og sykdom
Forekomsten av hjerte- og karsykdommer, 
kols, diabetes og røykerelaterte 
kreftsykdommer forteller noe om 
befolkningens tidligere levevaner. Vi har 
imidlertid lite statistikk om forekomst av 
livsstilsykdommer i kommunene.

Figur 6 er basert på dødsårsaksregisteret og 
viser utviklingen i dødeligheten av hjerte- og 
karsykdommer i aldersgruppen 0- 74 år. 
Kommunen er sammenlignet med landet 
(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert 
for alder og kjønn). Året 2009 betyr her et 
gjennomsnitt for perioden 2000-2009. Hvis 
dødeligheten er høy, er det ofte et signal om 
høy sykelighet av blant annet infarkt og 
hjerneslag. Begrenset tallgrunnlag kan føre 
til at kommunens verdier ikke vises.

Også legemiddelstatistikken kan indirekte si noe om forekomsten av livsstilsykdommer, men data fra
Reseptregisteret må tolkes varsomt. Forskrivningspraksis kan variere mellom kommuner, og et legemiddel 
brukes ofte mot flere ulike sykdommer.

Utfordringer
Tana kommer ikke særlig godt ut på folkehelsebarometeret. På områdene forventet levealder menn, 
grunnskole som høyeste utdanning, arbeidsledighet, barn av enslige forsørgere, drikkevann, trivsel på 
skolen 10 klasse, røyking kvinner, sykehusbehandling, hjerte og karsykdommer, Kols og diabetes kommer 
kommunen dårligere ut enn for landet. For å kunne redusere presse på helse- og sosialutgiftene er det en 
utfordring med økt forebygging og økt fokus på folkehelse. 
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Muligheter og planbehov
Utfordringene mht. folkehelse kan gripes an på flere måter. Folkehelse berører mange sektorer og områder 
i kommuneplanen Et alternativ er å utarbeide en egen folkehelseplan eller strategier for å møte 
utfordringene. En plan kan gjøres kort og konkret ved å gripe fatt i for eksempel folkehelsebarometeret og 
utarbeide tiltak innenfor de områder kommunen kommer dårlig ut på. Det andre alternativet er at 
folkehelse med mål og strategier integreres i kommuneplanens samfunnsdel på alle områdene i planen. 
Dette alternativet er mest hensiktsmessig ved full rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 

2.3.6 Klima og energi
Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen 
verdenssamfunnet står overfor. Klimaet på kloden er i ferd med å endre seg, og FNs klimapanel har 
fastslått at det er menneskeskapte utslipp av klimagasser som forårsaker endringene. En økning i den 
globale gjennomsnittstemperaturen på 1-2 grader utgjør en betydelig risiko for økosystemene på jorda. 
Utslippene er i hovedsak knyttet til forbruk av fossilt brensel, avskogning og landbruksvirksomhet. Det er 
ikke mulig å stoppe klimaendringene nå, men begrense skadevirkningene av den. 

Transport er den viktigste kilde til utslipp av klimagasser i Tana og bidrar til over halvparten av samlet 
utslipp i kommunen. Landbruk og avfallsdeponi bidrar med ca 26 % og 18 % hver av total utslipp. Det 
totale utslippet i Tana har økt med 38 % i perioden 1991-2007. Det er utslipp fra transport som har 
forårsaket utslippsøkningen i perioden. 

Uten tiltak så forventes det samlede klimagassutslippet å ligge på samme nivå som i dag. Utslipp fra 
landbruk og avfallsdeponi forventes redusert (-12 %), mens utslippene fra transport forventes fortsatt å øke 
(+13 %). Energikildene kommer hovedsakelig fra fossilt brensel til transport (52 %) og elektrisitet (38 %). 
Av elektrisitet forbruker husholdningene 58 %, lokalt næringsliv 34 % og kommunen 8 %. 

Energiforbruket i kommunale bygninger er redusert fra 7,4 GWh i 1991 til 5,5 GWh i 2008 (-25 %) 
hovedsakelig som følge av kommunens deltakelse i et energioppfølgingsprosjekt. Men fremdeles ligger 
kommunens energiforbruk over ”normtall” for tilsvarende bygninger.

Utfordringer
Utslippene i Norge øker. Det er en stor utfordring å kunne bidra til å oppfylle Norges forpliktelse om 
reduksjon i klimagassutslippene. Generelt er det uttrykt stor skepsis til å utnytte vindkraft til 
energiproduksjon. Framtidige klimaendringer med økt fare for flom, økt nedbør, temperaturendringer kan 
medføre utfordringer for arealbruken i kommunen og som må tas hensyn til ved all langsiktig planlegging.

Muligheter og planbehov
Virkningene av klimaendringene er ikke bare negative. De gir også nye muligheter innenfor produksjon av 
matvarer, mer klimavennlig teknologi, produksjon av bioenergi med mer eller mer effektiv utnyttelse av 
dagens ressurser. Det er også stort potensial for produksjon av energi basert på vindkraft (30 GWh pr år, 
fra produksjon av biobrensel (15 GWh) og småskala vannkraft (6 GWh). Kommunen har i dag en pålagt 
klima- og energiplan og det er derfor ikke behov for ytterligere kommuneplaner på området. Det er en 
utfordring å få fulgt opp eksisterende plan, ikke minst i forhold mer miljøvennlig drift av kommunens egen 
virksomhet.

2.3.7 Andre forhold som kan påvirke samfunnet og gjennomføring av plan

Globalisering
Det innebærer nedbygging av grenser, økt mobilitet og at verden kommer tettere inn på oss. Ny teknologi 
øker samhandling på tvers av grenser og at barrierer nedbrytes. Nedbygging av grenser gir også økt og 
lettere tilgang på varer og tjenester og muligheter for å rekruttere arbeidskraft. Det kan være en trussel for 
utvikling av eget næringsliv, samtidig som økt globalisering gir alle innbyggerne større tilgang på varer og 
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tjenester via Internett. En sentral utfordring er å gjøre seg mer interessant for resten av verden både i 
forhold til Tana som reisemål og i forhold til bosted for nye innbyggere.

Europeiske strømmer har hatt blikket på regionalisering, partnerskap og nettverk. Det er blitt viktigere å 
tilhøre miljøer og nettverk innenfor en region enn nasjon. Det europeiske subsidiaritetsprinsippet 
vektlegger lokal styring og forvaltning, der beslutningene skal tas på lavest mulige nivå som er effektivt. Et 
ønske om mer forvaltningsansvar og myndighet bør følges opp ved å vise at vi er kompetent til å ha det. 
Det kan gjøres gjennom å vedlikeholde og øke den utviklingskapabilitet som kommunen allerede har, men 
også gjennom interkommunalt og regionalt samarbeid.

Egne holdninger
Egne holdninger kan være en stor barriere for å utvikle næringsliv og kommunen som samfunn i den 
retning som kommuneplanen ønsker. Utviklingen har gått mot mer ”privatisering” av fritiden samtidig som 
engasjementet omkring frivillig arbeid og politikk er under press. Det er en tendens til at flere vil kjøpe seg 
fri fra forpliktende arbeid eller dugnad på fritiden. Utvikling skapes ikke uten at folk engasjerer seg. Det er 
viktig å stimulere og utvikle det lokale engasjement som finnes. Samfunnet bør også bli mer inkluderende i 
forhold til tilbakeflyttere, innflyttere og innvandrere. Proteksjonistiske holdninger som ”Tana for 
Tanaværinger” innbyr ikke til å utvikle egen sosial kompetanse og utviklingskapabilitet eller bidrar til at 
Tana får et godt omdømme utad. Kommunens omdømme blir av viktigere betydning for rekruttering av 
arbeidskraft og for å få flere innbyggere i kommunen.  

2.3.8 Oppsummering sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

Sentrale utviklingstrekk
 Stadig mer sentralisert bosettingsmønster
 Færre barn og unge under 15 år og færre unge i aldersgruppen 25-34 år
 Økt antall eldre over 67 år
 Økt kamp om arbeidskraft, særlig om aldersgruppen 20-49 år.
 Innvandringen bidrar positivt til befolkningstallet og i arbeidslivet
 Arbeid er viktig for valg av bosted, men stedskvaliteter påvirker også valg av bosted i økende grad
 Statistiske modeller tyder på fortsatt befolkningsreduksjon mot år 2040. Antall barn og unge forventes 

redusert betydelig, men antall eldre vil øke mere.
 Avstand til tjenestetilbud er viktig for bosettingsmønsteret i kommunen
 Kvinnene øker sin formelle utdanning mens mennene henger igjen
 Synkende sysselsetting i ulike sektorer, herunder sterkest i primærnæringene. Økning i mer 

kompetansekrevende yrker samt transportvirksomhet.
 Personer i kompetansekrevende yrker pendler i større grad ut av kommunen.
 Reduksjon i arbeidsledigheten, men ikke i samme grad som for fylkesnivå. Arbeidsledigheten blant 

menn er ikke tilsvarende redusert. Tana har ikke lenger lavest arbeidsledighet i fylket.
 Et lønnsomt næringsliv som gjør det godt i NæringsNM. Næringslivet i Tana har over flere år vært 

blant de beste i Finnmark og periodevis best. 
 Generelt dårligere folkehelse enn for landet
 Økt levealder og økt behov for fokus på tilrettelegging for bedre helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
 Høyere klimagassutslipp, særlig fra transport.

Viktige utfordringer
 Få til større bostedsattraktivitet blant unge og unge barnefamilier
 Økt kamp regionalt og nasjonalt om arbeidskraft. Rekruttering av arbeidskraft er en sentral utfordring.
 Tilpasning av kommunens tjenestetilbud i forhold befolkningsendringene og endring i 

bosettingsmønsteret.
 Press på arealer i sentrumsnære områder
 Øke utdanningsnivået lokalt og opp til fylkesnivået. Det vil virke positivt også for å utjevne sosiale 

forskjeller og kunne gi bedre folkehelse.
 Et næringsliv som også etterspør arbeidskraft med høyere utdanning
 Flere kompetansearbeidsplasser og flere allsidige arbeidsplasser

Side 41



          

21

 Flere etableringer i privat næringsliv
 Økt etterspørsel etter arbeidskraft til helse- og omsorgstjenester
 Varehandel viktig sysselsettingsarena for ungdom. Varehandelen møter økt konkurranse regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Økt satsing på Tana bru som handelssenter.
 Få til økt entreprenørskap
 Dårligere folkehelse enn landsgjennomsnittet. Få opp folkehelsenivået på land
 Klimagassutslippene øker, mens målet er reduksjon
 Klimaendringer medfører konsekvenser for plan- og byggesaker, samt aktiviteter i kommunen
 Generell skepsis mot vindkraft
 Dra nytte av de mulighetene økt globalisering gir
 Proteksjonistiske holdninger kan legge demper på hvorvidt utviklingsmuligheter blir tatt ti bruk

Sentrale muligheter
 Få til økt innflytting
 Satsing på innvandring fra andre land
 Bedre boligtilbud og gode tjenestetilbud mht. rekruttering av arbeidskraft
 Satsing på kommunesenteret, herunder som et handelssenter
 Økt fokus på bolyst og stedsutvikling
 Bruke teknologi til å tilrettelegge for jobbpendling evt. kompetansearbeidsplasser.
 Profilering og omdømmebygging
 Tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet
 Ta i bruk mer nøytrale energikilder som vindkraft, biobrensel og småskala vannkraft. Redusere 

energibruken – i egen virksomhet.

3. SAMISK SPRÅK, KULTUR OG SAMFUNNSLIV
Tana kommune er under forvaltningsområdet for samisk språk og har derfor et særlig ansvar for å utvikle 
samisk språk, kultur og samfunnsliv. For å ivareta kommunens forpliktelse etter sameloven, så har 
kommunen en egen plan for samisk språkutvikling.

Den samiske kulturen og det samiske språket opplever en positiv utvikling. Primærnæringene, både som 
eneste næring - og i kombinasjon med andre næringer, har bidratt sterkt til det samiske språkets stilling i 
kommunen. I motsetning til andre samiske kommuner, har samisk språk stadig befestet sin rett og sin 
stilling, særlig takket være næringer som reindrift, fjordfiske og utmarksnæring. Dette har ført til en 
særegen, sterk samisk språk og kultur.

Samisk språk og kultur går hånd i hånd. Når man ønsker å bevare og styrke det samiske språket, er det 
naturlig å gjøre dette gjennom aktiviteter som er bygget på samisk kultur. Derfor er det naturlig at Tana 
språksenter også har et viktig ansvar for å styrke samisk kultur. I kommuneplanens samfunnsdel henvises 
det til rapporten "Det gode liv i Tana", der det kommer fram at det også er konkurranse og 
motsetningsfylte relasjoner mellom innbyggere med samisk, finsk og norsk bakgrunn. Det ser ut til at 
utfordringene i disse relasjonene er på hell. Det er også tegn på at det flerkulturelle håndteres bedre og med 
større romslighet og naturlighet blant den yngre delen av befolkningen enn det som er tilfellet blant de 
eldre.

Plan for samisk språkutvikling har følgende målsettinger:

Det skal være et levende samisk språk og en levende samisk kultur i Tana kommune,
og samisk skal være et naturlig bruks- og samhandlingsspråk i kontakt med det
offentlige.

Kommunen har tre hovedmål for planperioden.
• Styrke og videreutvikle samisk språk, kultur og identitet i Tana kommune
• Synliggjøre og formidle samisk språk og kultur i det offentlige rom.
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• Samisk språk- og kulturforståelse skal likestilles med norsk i all kommunal tjenesteyting og 
forvaltning i tråd med kap.3 i Sameloven6.

Utfordringer
Samisk språk er lite tilstede i daglige aktiviteter utenom skolen, barnehage og hjemmet. Det oppleves en 
manglende kulturoverføring fra eldre til yngre generasjoner, noe som medfører at språket heller ikke 
overføres. Andre utfordringer knyttes til at det er få som behersker samisk skriftlig både blant  kommunens 
administrasjon og blant kommunens innbyggere. I tillegg er det få ansatte med språkkompetanse blant 
barne- og ungdomsarbeidere, få elever velger samisk som andrespråk i grunnskolen og lite tilbud i 
norskspråklige barnehager og mangel på førskolelærere. I tillegg oppleves ikke samisk og norsk som 
likestilt når det gjelder helsetilbudet. 

Muligheter og planbehov
Kommuneplanens samfunnsdel har ikke samisk språk, kultur og samfunnsliv som et særlig tema. 
Imidlertid omfatter kommuneplanens hovedmål og alle innsatsområder samisk samfunnsliv og 
flerkulturelle forhold. Slikt sett er det ikke behov for en ny plan eller rullering av samfunnsdelen av 
kommuneplanen på bakgrunn av sameloven. Det bemerkes også at universell utforming og mer 
tilgjengelige kommune tjenester også vil virke positivt i forhold til samisk språk, kultur og samfunnsliv.

4. SEKTORENES VIRKSOMHET
Kommuneplanen og -delplaner omfatter de fleste kommunale sektorenes virksomhet. Kommuneplanen 
med delplaner omfatter i liten grad barnehage og grunnskolesektorens virksomhet knyttet til mål, visjoner 
og tiltak. Planer som eksisterer innefor disse sektorene kan mest betraktes som virksomhetsplaner.

Fødselstallene de siste årene har ligget i underkant av 30 pr. år og viser en synkende tendens. Det er 
utvilsomt utfordringer knyttet til drift av fem kommunale skoler når elevtallet går ned. I tillegg er det en 
privat skole. Det er også en utfordring å ha fokus på det pedagogiske innholdet i både barnehage og 
grunnskole og samtidig ta hensyn til økonomiske rammer som kommunen har. Det er i dag begrenset 
ressurser for å utarbeide egne tema-/sektor eller kommunedelplaner for barnehage og grunnskole utover de
planene som skolesektoren og de enkelte skolene har. I Kommuneplanens samfunnsdel er det et 
innsatsområde knyttet til ”barn og unge” (kap. 9.6), slik at behov for nye mål og tiltak kan inntas i denne 
planen. Økonomiplanen 2012-15 tar også for seg forhold knyttet til strukturendringer knyttet til 
ungdomsskolen.

Fra en av avdelingene innen pleie- og omsorg er det kommet innspill på en ny handlingsplan for 
eldreomsorg (1998-2001). Strukturendringer innenfor pleie- og omsorg er tidligere omtalt i økonomiplan 
2011-2014 og omtales også i økonomiplanen for 2012-2015. Det er gjort en rekke utredninger og analyser 
knyttet til grunnlaget for fremtidig tjenestetilbud på området. Disse er referert til i kap 9.8 i 
kommuneplanens handlingsdel. Det er en stor utfordring nu å gjennomføre de planene som foreligger mht. 
struktur og tjenestetilbud i denne sektoren. Det kan være hensiktsmessig med egen sektorplan på området, 
men kommunen har veldig knapt med ressurser til å utarbeide flere planer. 
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5. ERFARINGER MED KOMMUNEPLANEN

5.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019
Planen ble utarbeidet i perioden 2006-2008 med bred medvirkning fra befolkningen. Samfunnsdelen 
omfatter også det viktigste i kommunedelplanene og alle tema/sektorplaner unntatt ”Plan for 
kompetanseheving innen lindrende behandling 2009-2012”.  Det vil være enkelt å ta også denne planen inn 
i kommuneplanens samfunnsdel dersom det er ønskelig. At tema/sektorplaner er inne i kommuneplanen 
hever statusen til disse planene opp til kommunedelplannivå.

Kommunen har også en fireårig handlingsdel til kommuneplanen. Den skal rulleres årlig og ble sist rullert i 
desember 2011. Denne handlingsplanen inkluderer også handlingsdelene til alle kommunedelplanene 
unntatt ”Idrett og fysisk aktivitet” og omfatter alle tema/sektorplaner uten ”Vei og trafikksikkerhetsplanen” 
og ”Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling”. Det er behov for å rullere ”Vei- og 
trafikksikkerhetsplanen” slik at den bedre kan integreres i den samlede kommuneplanen. Handlingsdelen 
til kommunedelplan for ”Idrett og fysisk aktivitet” er såpass omfattende at det har vært lite hensiktsmessig 
å ta den inn i kommuneplanens handlingsdel.  

At kommunedelplaner er integrert i handlingsdelen medfører at det ikke er behov for separate årlige 
rulleringsprosesser for kommunedelplanene. Det virker ressurssparende på kommunens planarbeid. Det er 
ikke et lovkrav at planer som ikke har status som kommuneplan/-delplan skal ha et handlingsprogram som 
skal rulleres årlig. Den store fordelen med å integrere kommunedelplanene og tema/sektorplanene inn i 
kommuneplanen er at det gir bedre oversikt og informasjon omkring kommunens virksomhet og 
mål/visjoner for kommunen og kommunens virksomhet. Det er også med på å gi et bedre 
grunnlagsdokument for det årlige budsjett- og økonomiplanarbeidet. 

Som politisk og administrativ styringsverktøy er det en stor utfordring å vedlikeholde kommuneplanen. 
Ofte skjer ting mellom planen er til behandling slik at tiltak i planen ikke har korrekt status. En annen stor 
utfordring er at det ikke er enkelt å integrere handlingsdelen sammen med økonomiplanen. Årsaken er at 
kommuneplanens handlingsdel omfatter andre tiltak enn årsbudsjett/økonomiplan og at handlingsdelen 
ikke omfatter alt av kommunens virksomhet som etterspør ressurser fra kommunens budsjett. Ambisjonene 
er derfor at A-tiltak i kommuneplanens handlingsdel som etterspør midler fra budsjettet/økonomiplanen 
skal være inne i årsbudsjettet og økonomiplanen. Det er formålstjenlig å bruke kommuneplanens 
handlingsdel som grunnlagsdokument og rullere den før årsbudsjett og økonomiplanbehandlingen og så 
justere A-tiltakene i handlingsdelen i henhold til årsbudsjett og økonomiplanvedtaket i desember måned.

Innhold i kommuneplanens samfunnsdel
Planen dekker mesteparten av kommunens virksomhet, men det er behov for å gjøre noen mindre 
endringer i planen. Situasjonsbeskrivelsen er forholdsvis utdatert. Denne kan dog oppdateres uten at planen 
rulleres. Det kan gjøres administrativt etter vedtak om planstrategi. 

På enkelte områder samsvarer ikke planen mht. det som er signalisert politisk og det som er vedtatt i 
økonomiplan. Det gjelder for eksempel forhold knyttet til ”kommunal tjenestetilbud” i kap. 9.4 Styrke 
bygdene. I tillegg er ikke tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel lengre i samsvar med dagens situasjon. 
De kan være gjennomført eller av ulike grunner ikke lengre aktuelle å gjennomføre. Mindre endringer i 
planen kan gjøres samtidig med rullering av kommuneplanens handlingsdel. Er det et politisk ønske om 
større og mer aktiv medvirkning fra befolkningen omkring temaer og spørsmål knyttet til samfunnsdelen 
eller kommuneplanens handlingsdel, så kan dette tas inn i vedtaket om planstrategi. 

For å gjøre dokumentet mer oppdatert er det en mulighet å ta ut tiltakene fra samfunnsdelen da de fremgår 
av kommuneplanens handlingsdel og ta ut situasjonsbeskrivelsen og legge dette i et eget dokument som 
oppdateres i forbindelse med utarbeidelse av planstrategi i neste kommunestyreperiode. Et mer 
ressurskrevende alternativ er at tiltakene oppdateres fortløpende slik at de er i samsvar med 
kommuneplanens handlingsdel. For å holde ressursbruken på et lavt nivå, forutsetter det at 
administrasjonen får fullmakt til fortløpende oppdatere tiltakene etter kommuneplanens handlingsdel er 
behandlet politisk.
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Universell utforming, barn og unge 
Kommunen har en målsetting om å legge ”universell utforming” til grunn for all infrastruktur og 
kommunal virksomhet. Dette er enklest å ta hensyn til for nye prosjekter. I dag mangler en fullstendig 
oversikt over status over eksisterende infrastruktur. Noe kartlegging er gjort, men en del gjenstår. En 
fullstendig kartlegging er hensiktsmessig for en eventuell utarbeidelse av plan for universell utforming.

Kommunen har beholdt ”barn og unges representant i plansaker” som en særskilt ordning for å ivareta barn 
og unges behov i kommunal planlegging. Dette kan ses som en minimumsløsning. Det kan være 
formålstjenlig å gjennomføre et ”Barnetråkk” prosjekt i sentrumsområdet (Tana bru, Seida, Skiippagurra) i 
forbindelse med rullering av arealdelen til kommuneplanen for å styrke barn og unges interesser i 
plansammenheng ytterligere.

Endringsbehov i kommuneplanens samfunnsdel
I følge analysekapitlet er det aktuelt å tilføye følgende til innsatsområdene i eksisterende plan:
 En boligplan som ikke bare tar for seg ”vanskeligstilte” på boligmarkedet, men også fokuserer på 

tilflytting og innvandring. Disse endringene kan gjøres ved å rullere denne temaplanen.
 Økt kunnskap om lokale flyttemotiver og tiltak for å beholde/rekruttere unge barnefamilier.
 Mer konkrete mål, strategier og tiltak i forhold til rekruttering av arbeidskraft 
 Eget satsingsområde for ”stedsutvikling og bolyst”.
 Satsingsområde for å styrke Tana bru som kommunesenter.

Dersom ønskelig kan de tre siste punktene tas inn i planprogrammet og rulleres samtidig som arealdelen 
rulleres. De vil da behandles som egen tema i rulleringsprosessen.

5.2 Kommuneplanens arealdel 2002-2013

Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002 – 13 ble vedtatt 25.4.2002 og går ut i løpet av neste år. 
Det er derfor behov for å utarbeide en ny arealdel for hele kommunen, for å ha en oppdatert plan for 
arealbruken i hele kommunen. 

Erfaringene med kommuneplanens gjeldende arealdel
Arealdelen som ble vedtatt i april 2002, avklarte i stor grad de viktigste problemstillingene knyttet til 
arealbruken i kommunen. Det ble avsatt byggeområder for bolig, næring og fritidsformål i hele kommunen. 
Arealdelen har bidratt til å forenkle saksbehandlingen og gjøre saksbehandlingen mer forutsigbar.

Det viktigste grepet som ble tatt, var å innføre en retningslinje om en lempelig dispensasjonspraksis når det 
gjelder boligbygging utenfor sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra. Dette har gitt kommunen 
en hjemmel for å gi tillatelse til boligbygging i LNFR-områder der dette ikke er i konflikt med andre 
interesser. Denne retningslinjen har ført til at folk som ønsker å bygge utenfor sentrumsområdet i stor grad 
har fått oppfylt ønskene sine. 

Det var tre forhold som ikke ble fullstendig løst gjennom arealdelen. Det gjelder:
 Boligbygging på strekningen Seida – Skiippagurra. 
 Differensiert forvaltning av vassdragene, dvs. avklaring av bygging til bolig og fritidsformål i de 

vassdragsnære områdene (på elvesida av hovedveinettet).
 Gamme- og hyttebygging i utmark

Boligbygging på strekningen Seida – Skiippagurra 
På strekningen Seida – Skiippagurra, hadde det vært stor boligetterspørsel før arealdelprosessen startet. 
Derfor hadde kommunen særlig oppmerksomhet mot å identifisere areal for boligbygging i dette området 
under rulleringen av arealdelen. Kommunen mente å ha funnet en løsning ved å avsette flere områder for 
boligbygging, men det viste seg i etterkant at de private grunneierne ikke ønsket å selge tomter ut av 
familien. På bakgrunn av dette ble arbeidet med en delplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru –
Skiippagurra påbegynt i 2004. Pga. lav bemanning og andre viktige planoppgaver, er planen ikke ferdigstilt 
ennå. Det vil ventelig skje i løpet av 2012. 
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Bolyst-undersøkelser viser at folk har sterke følelser knyttet til bosted, og at det er viktig å ha et bredt 
spekter av boligtomter å tilby, for at folk skal bosette seg i Tana kommune. I Tana mangler det tomter nær 
Tana bru, utenfor de regulerte boligfeltene. Det er særlig tomter på strekningen Tana bru – Seida som er 
etterspurt. Tomter kan sikres her gjennom a) den private reguleringen av Bjørkelia Nordre, b) utbygging av 
det private feltet Storlaksen og/eller de private eiendommene rundt idrettsstadioen, c) regulering og 
opparbeiding av tomter fra Seida skole – Søndre Luftjok.

Differensiert forvaltning av vassdragene
Når det gjelder forholdet til bygging langs vassdragene, Tanavassdraget spesielt, var planen å behandle 
dette som ledd i rulleringen av flerbruksplanen for Tanavassdraget. Målet da arealdelen ble vedtatt, var å 
utarbeide et plankart for områder der det kunne tillates bebyggelse. Den store kompleksiteten i dette 
arbeidet, gjorde at det ikke ble rom for å gjennomføre det i forbindelse med flerbruksplanen.

Gamme- og hyttebygging i utmark
Gamme- og hyttebygging i utmark har vært et gjennomgangstema i kommunen de siste 30 årene. I 
arealplanprosessen søkte kommunen å finne en løsning. I det første planutkastet som var til forhåndshøring 
i 2001, foreslo kommunen 3 områder overfor Sirbmá/ Sirma, overfor Alletnjárga/ Alleknjarg og Holmfjell/ 
Gulbojok, foreslått med utbygging for totalt 11 nye gammer. Det ble reist innsigelse mot disse områdene 
fra reindriftsnæringa og fylkesmannen, og de ble tatt ut i planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn.

I den gjeldende arealdelen er følgende omtale av gammeproblematikken tatt med i planbeskrivelsen:
”Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det vært 
bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og bærplukking eller 
i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt inn i terrenget, og om de gikk 
ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. Gammene var en viktig del av 
økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av naturressursene. Mange har et sterkt 
forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å føre opp gammer i sine utmarksområder. 

I dag står vi foran et veiskille når det gjelder gammebygging. Den tidligere bruken av disse 
byggverkene er i ferd med å erstattes av fritidsbruk. Med en generelt romsligere økonomi følger 
ønskene om høyere standard, økt privatisering og gammene ender opp som torvkledde hytter. 
Kommunen kan ikke åpne for en spredt utbygging til fritidsformål i utmarka. Tana kommune har store 
naturområder uten større inngrep, og det er viktig å ta vare på den egenarten og den ressursen dette 
representerer. Det er viktig å presisere at dette kun er hovedtrekket. En finner fortsatt et betydelig 
antall personer som først og fremst bruker gamma i forbindelse med utmarkshøsting. 

Det er vanskelig for kommunen å forholde seg til dette sakskomplekset gjennom arealplanleggingen, da 
det er svært mange momenter som er relevante. Tana kommune har imidlertid en prinsipiell holdning 
om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd med tradisjonell bruk av gammene. Det 
er imidlertid viktig å understreke dette. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at 
kommunen mener gammebygging har en plass. Tana kommune mener derfor det bør etableres et 
forskningsprosjekt der målet er å kartlegge den tradisjonelle bruken av utmarka og dokumentere 
tidligere gammeplasser. På bakgrunn av dette materialet vil kommunen i samarbeid med 
lokalbefolkningen kunne utarbeide en plan for evt. framtidig lokalisering av gammer i kommunen.”

Etter at arealdelen var vedtatt arbeidet kommuneadministrasjonen videre med spørsmålet om 
gammebygging i utmark, og det ble bl.a. utarbeidet en prosjektbeskrivelse for ”Framtidig gammebygging i 
Tana kommune”. Tida og utviklingen ser imidlertid ut til å ha løpt fra utgangspunktet for prosjektet: Enkle 
byggverk med tanke på kollektiv bruk knyttet til tradisjonell utmarkshøsting. I dag er ønskene byggverk 
med høy standard som gir grunnlag for en mer intensiv bruk enn den som er knyttet til tradisjonell 
utmarkshøsting.

Nye utfordringer og føringer for arbeidet med arealdelen
Den viktigste oppgaven for arealforvaltningen i Tana kommune er å legge til rette for at folk kan bo og 
drive næringsaktivitet i kommunen. Det må skje på en måte som gjør at framtidige generasjoner kan gjøre 
det samme i uoverskuelig framtid. Å ha tilstrekkelige arealer regulert til bolig og næringsformål er derfor 
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svært viktig.  Samtidig er det avgjørende at kommunen sikrer produksjonsgrunnlaget for primærnæringene 
landbruk og reindrift for framtida. 

I gjeldende arealdel er det i praksis forbud mot nyetablering av hytter på strekningen Luftjok –
Skiippagurra. Det henger sammen med den store etterspørselen etter boligtomter i dette området, og fra 
entydige signaler om at kommunen må prioritere boligbygging. I forbindelse med forhåndshøringen av et 
planutkast i 2006, vedtok formannskapet at kommunen gjennom delplanarbeidet skal tilrettelegge for 
fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder, men at dette ikke må komme i konflikt med interessene til 
lokalbefolkningen.

Ut fra erfaringene med gjeldende arealdel og henvendelser om arealbruk, sammen med en vurdering av de 
nasjonale forventningene til arealplanleggingen, anbefaler administrasjonen følgende føringer for arbeidet 
med en ny arealdel:

 Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder 
o Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.
o Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse 
o Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde

 Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres
 Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til utbyggingsformål.
 Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for fritidsbebyggelse. 

Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle områder i tillegg til 
sentrumsnære områder.

 Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og 
hyttebygging.

 Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester for 
fritidsformål.

 Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres.
 Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes.
 Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for fysisk 

aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av. 
 Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk av 

eksisterende tak til lokalbefolkningen.
 Energiforsyning og –omlegging/ effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål vurderes og 

utredes særskilt.
 Inngrepsfrie naturområder vektlegges
 Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres.
 Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 

kommunen, jf. vannressurslovens § 11.
 Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
 Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal laksefjord.
 Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, må utredes 

og vektlegges særskilt.

Pågående og framtidige arealplanprosesser
Tana kommune arbeider allerede med mange reguleringsplaner i tillegg til kommunedelplan for 
sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra. Nedenfor er påbegynte planprosesser og aktuelle, 
framtidige planer listet opp i prioritert rekkefølge.

1) Detaljregulering: Ny Tana bru og E6 trasé
2) Reguleringsendring: Reguleringsplan for Tana bru sentrum og Industriområdet nord for FFR 

(Døgnhvileplass, nytt industriareal og endrete atkomstforhold)
3) Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra Detaljregulering: 

Industriområde nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru
4) Detaljregulering: Ny trasé for FV 98 over Ifjordfjellet
5) Detaljregulering: Havneområder i Tana kommune
6) Detaljregulering: Boliger på elvesida av Skiippagurra veistasjon
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7) Kommuneplanens arealdel: Ny plan
8) Detaljregulering: Sieiddajohguolbba boligfelt, trinn 2
9) Detaljregulering: Friluftsområder: 

- Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/ Kaldbakknes
- Hárrejávri/ Harrevann
- Sieidá/ Seida (Guolbba/ Gilbagargu)
- Sieiddaguoikgáddi/ Seidastryket

10) Private reguleringsplaner:
o Detaljregulering: Ridesenter og motorsportsanlegg i Holmfjell
o Detaljregulering: Bjørkelia Nordre, boligformål
o Detaljregulering: Leavvajohka, fritidsformål

Planer det ikke er ressurser til å gjennomføre i gjeldende valgperiode, men som vil bli prioritert i perioden
2015-2019:

11) Plan for universell utforming i Tana kommune
12) Plan for sikring av kulturminner og kulturmiljøer i Tana kommune
13) Plan for sikring av naturmangfoldet i Tana kommune
14) Detaljregulering: Gang-/ sykkelsti på strekningen Seida - Skiippagurra 
15) Detaljregulering: Boligområde nord for flerbrukssenteret og/ eller boligområde i Seida/ Søndre 

Luftjok
16) Detaljregulering: Friluftsområdet Sieiddaguoikgáddi/ Seidastryket
17) Private reguleringsplaner:

o Detaljregulering: Framtidige hyttefelt avsatt i ny arealdel med totalt 100 hytter (1-3 i 
fjordområdene, 2 i nærhet av elva, 1 i sentrumsområdet og 2 øvrige felt) (FeFo el. andre 
private aktører vil stå for regulering og utbygging)

6. REGIONALE OG NASJONALE FØRINGER

6.1 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
Etter plan- og bygningslovens kapittel 6 skal kommunene ta hensyn til nasjonale forventninger til 
kommunal og regional planlegging. I tillegg skal kommunen etter kapittel 7 legge til grunn 
fylkeskommunens planstrategi for eget planarbeid. 

Nasjonale forventninger til planleggingen skal bidra til at viktige utfordringer i samfunnet tas opp i 
planleggingen. Forventningene vil være retningsgivende men ikke bestemmende og tar sikte på å ivareta 
nasjonale interesser og nasjonal politikk. Den nasjonale forventningen er også ment å bidra til at 
planleggingen blir mer målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig.  Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging sv juni 2011 er tematisert slik:

 Klima og energi
 By- og tettstedsutvikling
 Samferdsel og infrastruktur
 Verdiskaping og næringsutvikling
 Natur, kulturmiljø og landskap
 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

I planstrategien er de nasjonale forventninger tatt hensyn til i kapittelet om folkehelse. I tillegg tas de i 
betraktning når det gjelder rullering av arealdelen til kommuneplanen.

6.2. Regionale planstrategier og planer
Kommunen har en rett og en plikt i arbeid som gjelder regional planstrategi når det berører kommunens 
virkeområde (§ 8-3). Fylkeskommunens planstrategi vil ikke foreligge før ut på høsten 2012. I den grad 
denne planstrategien vil få betydning for kommunens planstrategi, vil det være aktuelt å foreta en revisjon 
av kommunens planstrategi.
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7.  KOMMUNALE PLANER I TANA KOMMUNE
Plantype/Navn på plan Vedtatt Rullert Behov for rullering?

Hele eller deler av plan?
Kommentar

Kommuneplanen
Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 19.06.08 Nei Delvis, men ikke et 

prekært behov
Tiltak er inne i kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens arealdel 2002-2013 25.04.02 Nei Ja, hele planen. Tiltak er inne i kommuneplanens handlingsdel
Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 28.11.08 15.12.2011 Ja, krav om årlig rullering

Kommunedelplaner
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012 15.12.09 Nei Ja. Rulleres nå. Ferdig høsten 2012.
Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016 28.06.06 Nei Nei. Planen bør utgå og 

erstattes av regional 
vannforvaltningsplan.

Tiltak er inne i kommuneplanens handlingsdel

Hovedplan for vannforsyning 2012-2017 17.11.11 Nei Tiltak er inne i kommuneplanens handlingsdel
Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 13.12.01 11.11.2010 Ja, på slutten av perioden Tiltak er inne i kommuneplanens handlingsdel
Kommunedelplan for reisemålsutvikling 2007-2011 28.06.07 Nei Nei. Bør utgå som egen 

plan.
Tiltak er inne i kommuneplanens handlingsdel

Tema-/sektorplaner
Boligplan for Tana kommune 2010-2013 15.12.2009 Ja Tiltak er inne i kommuneplanens handlingsdel
Selvmordsforebyggendeplan 2009-2013 17.12.09 Nei Ja Tiltak er inne i kommuneplanens handlingsdel
Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 15.03.10 Nei Ja Tiltak er inne i kommuneplanens handlingsdel
Veg- og trafikksikkerhetsplan 1998-2007 1997 Nei Ja Noen tiltak med i kommuneplanens handlingsdel
Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling 
2009-2012

11.10.10 Nei Ja

Plan for samisk språkutvikling 2012-2015 24.01.08 30.11.11 Ja, i perioden
Veiplan 2011-2012 25.08.11 Ja, tiltakene Ja Tiltak er inne i kommuneplanens handlingsdel

Planer under utarbeidelse Forventet ferdig:
Kommunedelplan - Hovedplan for avløp 2012
Kommunedelplan - Kulturbygg 2012 Utarbeides samtidig med plan for idrett- og fysisk aktivitet
Utmarksplan Våren 2012 SEG har oppdraget med å utarbeide planen.

Reguleringsplaner under oppstart/utarbeidelse
Harrevann friluftsområde 2012
Havneområder i Tana 2012/2013
Kommunedelplan for sentrumsområdet 2013
Industri-/næringsareal ved Tana bru 2012
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8. KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015
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Tabeller

Kilde: www.livskraftigekommuner.no/SSB
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FOLKEHELSEBAROMETER FOR TANA KOMMUNE
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommune og fylke med landstall. Kommuner og fylker kan ha en alders- og 
kjønnssammensetting som avviker fra landsgjennomsnittet, og dette tas det hensyn til i tallkolonnene til venstre og i figuren. I kolonnene til 
høyre finner du nøkkeltallets omfang uten alders- og kjønnskorrigering.

Figuren fremstiller forholdstallene på en skala som øker fra 50 til 200 eller synker fra 200 til 50, avhengig av indikator. Forholdstall som er 
lavere enn 50 eller høyere enn 200 vises som en halvsirkel i figurens ytterkant. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for 
statistisk signifikans, se www.fhi.no/kommunehelsa

”Grønn” verdi for et helsemål kan likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis 
representerer et ønsket nivå. Les mer på www.fhi.no/kommunehelsa og se Kommunehelsa statistikkbank http://khs.fhi.no.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
Forkortelser: IAS=Indirekte aldersstandardisering, IKS=Indirekte kjønnsstandardisering

1. Per 1000, 2010. 2. %, 2010. 3. %, 16-66 år, 2011. 4. %, 2011. 5. % i 2020. 6/7. Beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet, 15 års gjennomsnitt, 2009.8. 
%, 30-39 år, IAS, IKS, 2010. 9. % personer som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 60 % av medianinntekt (EU), 2009. 10. Mål på inntektsforskjeller. 
Skala 0-1 der høyere verdi indikerer større ulikhet, 2009. 11. % av personer i arbeidsstyrken, 2010. 12. %, 18-44 år, IAS, IKS, 2010. 13. % av alle barn det 
betales barnetrygd for, 2010. 14. Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater m.h.p. E.coli i prosent av befolkning 
tilknyttet rapportpliktig vannkilde, 2009. 15. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 16. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011. 17. %, 5-årig gjennomsnitt, 
IKS, 2011. 18. % av 5. klassinger, 2-årig gjennomsnitt, IKS, 2010. 19. %, 2-årig gjennomsnitt, 2010. 20. % av kvinner på første svangerskapskontroll, 10-årig 
gjennomsnitt, IAS, 2010. 21. Data mangler. 22. Data mangler. 23. Per 1000, ekskl.psykiatrisk sykehus, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 24. Inkludert 
polikliniske konsultasjoner, per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 25. Per 1000, 0-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 26. Per 1000, 3-årig 
gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 27. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 28. Per 1000, >45 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 29. 
Per 1000, 45-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 30. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 31. Per1000, 30-74 år, 3-årig 
gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 32. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 33. %, 10-årig gjennomsnitt, 2010. 34. %, 10-årig gjennomsnitt,
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2010.
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, Dødsårsaksregisteret, NAV, Utdanningsdirektoratet, Vannverksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister og
Reseptregisteret. For mer informasjon om indikatorene, se http://khs.fhi.no
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G00

Arkivsaksnr: 2009/2448-34

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 30/2012 13.06.2012
Kommunestyret 49/2012 21.06.2012

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

Saksprotokoll saksnr. 30/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Helse- og 
omsorgsutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 
tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.

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

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

4. Rådmannen holder HOU orientert om endringer i avtalene.

Votering
Enstemmig vedtatt.

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

tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.
2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 

samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.
3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og 
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samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i 
disse.

4. Rådmannen holder HOU orientert om endringer i avtalene.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 

tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.
2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 

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

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

4. Rådmannen holder HOU orientert om endringer i avtalene.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok 23.2.2012 fem avtaler med Helse Finnmark HF som er knyttet til 
samhandlingsreformen. Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 fastsetter at kommunestyret skal 
inngå avtaler som totalt innbefatter 11 temaer. Det gjenstår altså syv avtaler som fremmes nå.  

Den vedlagte saksutredning er i all hovedsak lik den som ble fremmet i februar, men for 
oversiktens skyld gjentas denne. 

Samhandlingsreformens formål

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

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

Nye lover og forskrifter:

Stortinget vedtok 24. juni 2012:
 Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra 1.1.2012.
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) 

trådte i kraft fra 01.01.2012.
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 Nasjonal helse- og omsorgsplan.

De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i
spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven.

Lovkrav om samarbeidsavtaler

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

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

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

Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen

KS Nord Norge har etter initiativ fra finnmarkskommunene etter høringsmøte i Lakselv vært
sekretariat for en forhandlingsgruppe.
Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og 
foretaket.

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

Om samarbeidsavtalene

Helseforetaket og de 19 kommunene i opptaksområdet har hatt en overordnet samarbeidsavtale 
som er utviklet ut fra partenes erfaringer over tid. Denne avtalen er nå avløst av overordnet 
samarbeidsavtale som ble inngått i februar 2012.

De nye avtalene er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser for begge 
parter ved avtalen. 

Ny avtale har følgende struktur:
 Overordnet samarbeidsavtale – formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger 

(iverksatt)
 Tjenesteavtaler – en for hvert av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen.

De avtalene som nå fremmes for politisk behandling er:

Tjenesteavtale 2 (habilitering og rehabilitering)
Tjenesteavtale 4 (øyeblikkelig hjelp)
Tjenesteavtale 6 (kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling)
Tjenesteavtale 7 (forskning og utdanning)
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Tjenesteavtale 8 (jordmortjeneste)
Tjenesteavtale 9 (IKT)
Tjenesteavtale 10 Helsefremming og sykdomsforebygging)

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

I all hovedsak er disse avtalene utformet likt mellom de ulike kommunene og helseforetaket.  
Når det gjelder avtalen om ø-hjelp (tjenesteavtale 4) har administrasjonen foreslått å legge inn 
en intensjon om at kommunen skal søke finansiert 2 ø-hjelpsplasser allerede i år. Vilkåret for 
finansiering er dette må ligge i avtalen og at søknad må være inne innen 1.7.2012.

Avtalens varighet

De nye 7 avtalene trer i kraft så snart de er underskrevet men tidligst 01.07. 2012 og gjelder 
frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.

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

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

Vedtak og delegasjon

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

5. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de
tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.

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

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

8. Rådmannen holder HOU orientert om endringer i avtalene.
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Tjenesteavtale nr 2

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og 
mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kalt kommunen) og Helse 
Finnmark HF (heretter kalt helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 2. 

3. Formål

Målgruppen er pasienter/brukere som har en kronisk tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse 
innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med behov som strekker seg ut over det 
ordinære rutiner for inn- og utskrivninger ivaretar. Pasienten kan være inne i et habiliterings-
/rehabiliteringsforløp gjennom innleggelse/ambulant/poliklinisk oppfølging/lærings- og 
mestringstilbud. Når det gjelder pasienter som legges inn akutt og har behov for koordinering 
ved utskriving, vises det til tjenesteavtale 3 og 5.

Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet, og at det 
alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

4. Lovgrunnlaget

Lover
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm.
Lov om spesialisthelsetjenester 
Lov om psykisk helsevern
Lov om barn og foreldre, ”Barneloven”
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Straffeloven
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Forskrifter
Forskrift om habilitering og rehabilitering, IP og koordinator
Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon 

Rundskriv m.m. 
Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende.3-7a.
Rundskriv nr 4/2001: Utilregnelighetsregler og særreaksjoner

5.  Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak

5.1 Informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med innleggelse, opphold og 
utskrivning
Kommunens og helseforetakets forpliktelser for dette er dekket i tjenesteavtale 5 om
utskrivingsklare pasienter med behov for kommunale tjenester, tjenesteavtale 3 om 
innleggelse i sykehus, og tjenesteavtale 9 om elektroniske meldinger 

5. 2 Barn i sykehus/barn som pårørende - behov for spesielle ordninger når det gjelder 
informasjonsutveksling for barn og unge 

Partenes felles forpliktelser:

 bidra til å ivareta de behov for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige 
barn som pasienter og barn som pårørende har som følge av egen eller pårørendes 
sykdom.

Helseforetakets forpliktelser:

 melde fra til hjemkommunen om barn som blir innlagt og som har krav på 
skoleundervisning.

 i tilstrekkelig tid før utskrivning, i samråd med foreldre, etablere kontakt med kommunens 
hjelpeapparat.  

 orientere foreldre om aktuelle interesseorganisasjoner.

 der pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom 
eller skade har mindreårige barn skal helseforetaket bidra til at barn og personer som har 
omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gi informasjon om 
pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i 
en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger

Kommunens ansvar og oppgaver:

 videreformidle til foreldre eller andre med omsorgsansvar, herunder 
barnevernstjenesten, helseinformasjon som er nødvendig for å oppfylle 
foreldreansvaret.
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 bistå helseforetaket i saker der mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, 
rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade må følges opp og 
informeres

5.3 Habiliterings- og rehabiliteringstilbud, herunder ambulant virksomhet, 
koordinerende enheter, tilrettelegging av hjelpemidler, læring og mestringstilbud m.m.

5.3.1 Koordinerende enheter 
Partenes felles forpliktelser: 
Helseforetaket og den enkelte kommune har lovbestemt plikt til å etablere koordinerende 
enheter (KE) som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for 
sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Partene skal:  

 ha gjensidig kontakt og samarbeid gjennom faste kontaktpunkter, møteplasser og 
systematisk informasjonsutveksling. 

 utarbeide interne retningslinjer for arbeidet med individuell plan og koordinator i 
kommunen og i helseforetaket.

 utarbeide retningslinjer for samarbeidet mellom kommunen og helseforetaket 
omkring disse ordningene (se punktet nedenfor). Disse skal gjøres kjent for 
tjenesteytere som kommer i kontakt med pasienter/brukere dette kan være aktuelt 
for.

 til enhver tid å ha oppdatert kontaktinformasjon tilgengelig for 
samarbeidspartnere.

5.3.2 Melding om behov for rehabilitering

Dersom det etableres spesielle ordninger for henvisning til rehabilitering i hhv 
kommunen/helseforetaket (ut over det som dekkes av avtale 5, pkt 4.1), skal partene til enhver 
tid være oppdatert om disse.

5.3.3 Ambulant virksomhet knyttet til brukere med langvarig behov for spesialisert 
habilitering/rehabilitering.

Ved langvarig ambulant oppfølging fra spesialisthelsetjeneste skal partene etablere rutiner 
som sikrer informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre 
samarbeidende instanser. I komplekse enkeltsaker kan dette ivaretas med å inngå individuelle 
samarbeidsavtaler som omfatter ansvarsfordeling og tidsperspektiv. 

5.3.4 Lærings- og mestringstilbud

Partenes felles forpliktelser: 

 samarbeide om lærings- og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig.
 etablere møteplasser for samhandling, kompetanseutveksling og brukerrepresentasjon i 

utvikling av lærings- og mestringstjenester.

Helseforetakets ansvar og oppgaver: 
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 tilby individuell veiledning til målgruppen som del av behandling.
 tilby deltakelse i gruppebaserte diagnosespesifikke lærings- og mestringstilbud.
 ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud.

Kommunens ansvar og oppgaver:

 tilby individuell veiledning til målgruppen som en del av behandlinga.
 tilby gruppebaserte lærings- og mestringstilbud på kommunenivå.
 informere aktuelle målgrupper, og etablere henvisningsrutiner for å delta på 

gruppebaserte tilbud i helseforetaket og kommunen.

5.4 Samarbeid omkring individuell plan (IP) og koordinator

 Partenes felles forpliktelser:

 sikre at pasient/bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester får utarbeidet 
individuell plan og/eller tildelt koordinator der dette er ønsket. Retten til koordinator 
gjelder uavhengig av om pasient/bruker ønsker individuell plan eller ikke.

 der pasient/bruker har koordinator både i kommunen og spesialisthelsetjenesten, 
plikter disse å samarbeide.

 beskrive samarbeidet mellom partene omkring IP og koordinator i egne retningslinjer.

Kommunens forpliktelser: 

 utarbeide IP for pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Helseforetakets forpliktelser:

 snarest mulig gi melding om pasienters eller brukers behov for individuell plan 
og/eller koordinator til hjemkommunens koordinerende enhet.

 der pasienter kun har tjenester fra spesialisthelsetjenesten og det er behov for videre 
koordinering, oppnevne koordinator og starte planarbeidet. Det samme gjelder 
pasienter/brukere som mottar kommunale tjenester i så lite omfang at kommunen ikke 
har den nødvendige nærhet til pasient/bruker.

5.5 Avklaring av ansvarsforhold i saker som omfattes av regelverket om tilbakehold 
uten eget samtykke overfor personer med rusmiddelproblemer og andre pasienter 
der bruk av tvang kan være aktuelt. 

Partenes felles ansvar:

Sikre at pasient/bruker hvor tvangstiltak må brukes under gjennomføring av 
habiliterings/rehabiliteringstiltak gis egnet tilbud. 
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Kommunens ansvar og oppgaver:

 for pasient/bruker som mottar kommunal helsehjelp ved behov, gjøre skriftlig og 
begrunnet vedtak for beslutning om manglende samtykkekompetanse.

 Henvise til behandling, og gjøre vedtak om bruk av tvang overfor personer med 
psykisk utviklingshemming, etter tilrådning fra spesialisthelsetjenestens 
habiliteringstjeneste.

Helseforetakets ansvar og oppgaver:

 for pasient som er henvist til spesialisthelsetjeneste, gjøre skriftlig og begrunnet vedtak 
for beslutning om manglende samtykkekompetanse. Dette skal gjøres i samarbeid med 
pasientens fastlege og andre kommunale helsearbeidere som kjenner pasienten.

 Bistå med veiledning, diagnostisering, utarbeide lovpålagt tilrådning av vedtak og 
bistå i gjennomføring av tiltak i saker som omfatter tvang overfor personer med 
psykisk utviklingshemming.

Rutiner for samhandling med fastlegen 

Da denne avtalen regulerer samhandlingsforhold til pasienter/brukere som har en kronisk 
tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med 
behov som ofte strekker seg ut over hva ordinære rutiner ivaretar, skal partene etablere gode 
rutiner for samhandling med pasientens fastlege.

Kommunens forpliktelse reguleres også gjennom overordnet samarbeidsavtale pkt 7 b.

6. Håndtering av avvik, tilbakemelding og evaluering

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom når det gjelder håndtering av avvik og 
uenighet. Retningslinjer og skjema for uønskede samhandlingshendelser er vedlegg til 
overordnet samarbeidsavtale.

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

8. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.
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Ved uklarhet/uenighet om en pasients/brukers rett til individuell plan eller 
koordinatoransvaret, skal saken avgjøres av koordinerende enhet i helseforetaket og i 
kommunen i fellesskap.  

9. Dato og underskrift

Dato, Dato,

----------------------------------------- ----------------------------------------
Tana kommune v/ordfører Helse Finnmark HF
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Tjenesteavtale nr 4

mellom

Deanu gielda - Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd 
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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kommunen) og Helse Finnmark HF 
(heretter helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt 
nr. 4. 

Det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde for de pasientgrupper som 
kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg for. 

Tilbudet som etableres skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i 
spesialisthelsetjenesten. Det nye tilbudet er ment å bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 

3. Formål

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere helseforetakets og kommunens 
oppgaver og ansvar for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd. Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp skal baseres på et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Avtalen omhandler og regulerer oppgaver og tiltak som kommunen og helseforetaket skal eller 
kan samarbeide om, jf. blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 (Kommunens plikt til 
samhandling og samarbeid), § 6-2 (Avtaler) og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e 
(Samhandling/samarbeid). 

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

4. Lovgrunnlaget

Kommunens ansvar for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp beskrives i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5, 
tredje ledd: «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og 
brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.» 

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige jfr. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 4.1 Forsvarlighet:

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:
a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud,
b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,
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c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde 
sine lovpålagte plikter og 
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.

5. Kommunens ansvar og beskrivelse av tilbudet 

Tana kommune har ansvar for at det finnes et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp for 
innbyggerne i kommunen fra senest 1.1.2016. Kommunen har systemansvar og medisinsk-faglig 
ansvar for tilbudet.

a) Kommunen skal etablere 2 døgnplasser for å ivareta det lovpålagte kommunale 
øyeblikkelig hjelp tilbudet lokalisert i kommunen.

b) Dette kommer i tillegg til de 2 sykestueplassene som er avtalt i tjenesteavtale 1.

Kommunen organiserer sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud etter modell 1 (vedlegg 1), og forplikter 
seg herved til å kunne gi tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til den pasientgruppen som er
egnet for dette tilbudet.

Planleggingen av det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet må omfatte en prosess, som ender 
opp i en tidsplan, økonomiplan og driftsplan. Disse må beskrive når og hvordan tilbudet skal 
opprettes og hva det skal inneholde, eller at tilbudet videreføres som i dag. Tidspunkt for 
etablering skal godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet etter individuell søknad. 

Kommunen forplikter seg til å drive tilbudet etter en driftsplan, som minst skal beskrive følgende 
punkter (se vedlegg 1):

- Innhold
- Organisering 
- Kompetansekrav/ personellbehov/ tilgjengelighet
- Undersøkelser som må kunne utføres/ støttefunksjoner/ utstyr
- Pasienter som kan være aktuelle for innleggelse i kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud
- Pasienter som skal innlegges i sykehus
- Pasienter som bør få annet tilbud i kommunen
- Dokumentasjonskrav (EPJ-system)
- Elektronisk samhandling
- Sikring av faglig kompetanse (opplæring, utdanning)
- Telekommunikasjon, nødnett
- Kvalitetssikring/Internkontroll/rutiner/retningslinjer
- Evaluering
- Økonomi/finansiering

Helsedirektoratets faglige retningslinjer og veileder for drift av kommunale øyeblikkelig hjelp 
plasser skal implementeres i driften: “Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold”
(vedlegg 2). ”Kommunen/ den ansvarlige for virksomheten må sørge for nødvendig opplæring av
personell, og ha planer og rutiner for undervisning, hospitering, veiledning og praktisk trening.” 

6. Helseforetakets ansvar og tilbud

I tilknytning til kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp har helseforetaket plikt 
til å dekke kommunens behov for råd og veiledning i konkrete pasienttilfeller. Slik veiledning skal 
være tilgjengelig for kommunens allmennleger på kort varsel. Helseforetaket skal oppgi 
telefonnummer til kontakt for slik veiledning.
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Det skal legges til rette for ordninger for strukturert samarbeid rundt pasienter innlagt i ø-
hjelpsenger i kommunen. Dette må skje innenfor rammer som er egnet i praksis både for 
helseforetaket og kommunen.

Helseforetakets plikter og tilbud etter denne avtalen skal sees i sammenheng med ordningene 
etter tjenesteavtalene 6 og 7 om henholdsvis “retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring 
og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering,”  og “samarbeid om forskning, 
utdanning, praksis og læretid”.

Helseforetakets forpliktelser hva gjelder støttefunksjoner, slik som elektronisk samhandling, er 
nærmere beskrevet i tjenesteavtale nr.9.

Helseforetaket forplikter seg fra 1. januar 2013 å kunne tilby kommunene kliniske tjenester over 
videokommunikasjon (VK) når kommunen er klar, dette er nærmere beskrevet i tjenesteavtale 9.

Helseforetaket har ansvar for transport av pasienter til det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet 
på samme måte som ved transport til sykehus.

Helseforetaket forplikter seg til å delta i faglig evaluering av driften ved ø-hjelpsengene. Dette 
kan gjøres i tilknytning til reforhandling av denne avtalen.

7. Samarbeidstiltak

Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte 
ansvarsområdet, jfr. pkt. 7 i overordnet samarbeidsavtale. 

Prosedyrer som berører begge parter, eller prosedyrer hvor kommunene overtar oppgaver som 
tidligere har vært oppgaver for helseforetaket, utarbeides i et samarbeid mellom kommunen(e) 
og helseforetaket (eksempelvis prosedyrer for innleggelse i de kommunale ø-hjelpsengene).

Partene etablerer et gjensidig samarbeid hva gjelder kompetansebehov, veiledning og 
kompetanseutvikling, jfr. tjenesteavtale nr. 6.

Partene sørger for at elektroniske kommunikasjonsløsninger, videokonferanseutstyr og lignende 
tas i bruk der det er mulig og hensiktsmessig, jfr. tjenesteavtale nr. 9.

Kommunen utarbeider en kommunikasjonsplan for informasjon om kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i samarbeid med helseforetaket.

8. Kontaktpunkter/Kontaktpersoner

Partene oppretter faste kontaktpunkter for dialog om avtalen dersom det underveis oppstår 
behov for det.
Partene utveksler ajourført oversikt over navn, telefon og e-postadresse til disse 
kontaktpersonene.

9. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:
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Vedlegg 1: Utdyping av innhold i driftsplan for øyeblikkelig hjelp døgnopphold
Vedlegg 2: Aktuelle lenker

10. Avvik

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

11. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012, er midlertidig og gjelder frem til 1.7.2013.

Partene kan si opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 
andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte 
avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen regelmessig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. En slik gjennomgang skal også omfatte vedlegg/prosedyrer.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

12. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket.

13. Dato og underskrift

Sted og dato:

For Tana kommune

Sted og dato:

For Helseforetaket

Side 71



6

Vedlegg 1

Utdyping av innhold i driftsplan for øyeblikkelig hjelp døgnopphold:

Valg av modell for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold:
Modell 1: 
Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig (små kommuner)
Modell 2: 
Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/ interkom. samarbeid)
Modell 3: 
Senger lokalisert i sykehus 

Undersøkelser som skal kunne utføres og utstyr som må finnes (minimumsstandard):
- Hb/ CRP/ blodsukker for å følge behandlingsresponsen
- Urin stix
- EKG
- Utstyr for intravenøs behandling 
- Pulsoksymeter
- Oksygen og medikamenter etter liste

Krav til bemanning:
- sykepleier i aktiv vakt 24/7
- tilsynslege (etter behov/ antall plasser)
- lege må være tilgjengelig hele døgnet
Kompetansekrav til bemanningen i henhold til veilederens punkt 4.4. må beskrives nærmere i 
driftsplanen for øyeblikkelig hjelp tilbudet.
Ø-hjelpsenger kan kun være lokaliserte i kommuner hvor legevakt er lokalisert i samme 
kommune hele døgnet.

Pasienter som kan være aktuelle for innleggelse i kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud: 
Kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud skal erstatte øyeblikkelig hjelp tilbud i sykehusene. Disse 
sengeplassene skal derfor bare brukes til pasienter, som i fravær av dette tilbudet ville vært lagt 
inn på sykehus. Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege, og tilstanden må være 
avklart diagnostisk og behandlingsmessig ved innleggelse. Innleggende lege må ha vurdert 
risikoen for endring av diagnose og behandling som liten. Innleggende lege er faglig ansvarlig til 
annen lege har tilsett pasienten, og pasienten må forventes utskrivningsklar til hjem eller annet 
kommunalt tilbud innen 72 timer. Tilbudet skal utelukkende brukes til pasienter hvor det 
foreligger medisinskfaglige vurderinger som tilsier at innleggelse er forsvarlig og hvor 
innleggelse i sykehus ikke er nødvendig.

Pasienter som skal innlegges i sykehus:
Dersom ansvarlig lege vurderer at pasienten er for syk til å bli innlagt i et kommunalt øyeblikkelig 
hjelp tilbud, skal pasienten innlegges i sykehus. Det samme gjelder hvis det ikke er ledig plass i 
det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet.

Nærmere inklusjons- og eksklusjonskriterier for de kommunale ø-hjelpsengene kan avtales i de 
lokale tjenesteavtalene (se punkt 4.1. i veilederen (vedlegg 2)).

Pasienter som bør få annet tilbud i kommunen: 
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Pasienter som ikke fyller kriterier for behandling i sykehus eller i kommunale ø-hjelpsenger, skal 
få ivaretatt sine behov i andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, f.eks. 
pasienter som trenger avlastningsplass, hjemmeboende pasienter i påvente av sykehjemsplass 
og pasienter i påvente av behandling i spesialisthelsetjenesten som ikke kan være hjemme.

Dokumentasjonskrav:
Beskrivelse av rutiner for dokumentering av behandling, oppfølging og utskrivning.

Kvalitetssikring og internkontroll:
Beskrivelse av rutiner for kvalitetssikring av rutiner og drift, samt internkontroll.

Evaluering: 
Beskrivelse av rutiner for faglig evaluering av tilbudet (klinisk fagrevisjon).

………………………………………………………………………………………………………………

Vedlegg 2

Aktuelle lenker:

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-
dognopphold-veiledningsmateriell/Publikasjoner/veiledningsmateriell-for-kommunenes-
plikt-til-hjelp.pdf
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Tjenesteavtale nr 6

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og 

hospitering

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kalt kommunen) og Helse 
Finnmark helseforetak (heretter kalt helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 6. 

3. Formål

Formålet med denne tjenesteavtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og 
oppgaver i henhold til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 
faglige nettverk og hospitering.

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

4. Lovgrunnlaget

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
Lov om spesialisthelsetjenester m.m. av 2. juli 1999 nr. 61.
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 6 pålegger avtalepartene å lage opplegg som ivaretar 
informasjons- og kunnskapsutveksling. Foretaket må forplikte seg til å tilføre kommunen 
kunnskap som er nødvendig for at det skal være forsvarlig med overføring  

Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 fastsetter spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette omfatter at spesialisthelsetjenesten skal gi 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige 
forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse 
sine oppgaver etter lov og forskrift. 

Avtalen legger til grunn arbeidsgivers lovfestede ansvar for etter og videreutdanning av egne 
ansatte. 

5. Samarbeidsområder

5.1 Partenes felles forpliktelser:

Kartlegging av behov for kompetanseutvikling, og tiltak for å møte behovene; herunder:

 Årlig gjennomgang av kompetansebehov for å initiere og følge opp samarbeid 
om informasjon og kunnskapsutvikling. Dette fremlegges som sak i 
OSO/RESO

 Årlig gjennomgang av tilgjengelig statistikk om henvisningsrater, innleggelser, 
polikliniske konsultasjoner, samt forekomst av sykdom/sykdomsgrupper. Dette 
fremlegges som sak i OSO/RESO

Etablere faglige nettverk/fagfora innenfor de tjenesteområder partene blir enige om. 

Arbeide for kvalitetsutvikling i form av dokumentasjon av faglig praksis og drift, fremskaffe 
og kvalitetssikre data til bruk i kunnskapsutvikling når det ligger til rette for dette.

Gjensidige hospiteringsordninger for kunnskaps- og kompetanseutveksling. Hospitering skal 
gi både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. 

Samordning av legemiddellister mellom nivåene i helsetjenesten, og system/rutiner for riktig 
bruk av legemidler ved definerte tilstander.  

Gradvis utarbeide og implementere standardiserte pasientforløp som omfatter hele 
behandlings- og rehabiliteringskjeden.

Gjøre egne relevante e-læringstilbud tilgjengelig for den annen part, og eventuelt å utvikle 
lokalt tilpassede e-læringstilbud ved behov.

Gjøre egne relevante behandlingsprosedyrer og faglige retningslinjer tilgjengelig for den 
annen part, og ved behov tilpasse disse til standardiserte pasientforløp som utvikles. 

Etter nærmere avtale yte veiledning som ledd i videre- og etterutdanning av helsepersonell.
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Arbeide for å styrke samarbeidet med universiteter og høgskoler som samarbeidende 
tredjepart med stort ansvar for grunn- og videreutdanning. 

5.2 Helseforetakets oppgaver/forpliktelser

 Gjennomgå egne systemer og rutiner, og eventuelt tilpasse disse for å følge opp de 
felles forpliktelser i avtalen.

 Bidra til å utarbeide felles behandlingsprosedyrer.
 Bidra til å videreutvikle bruksområdene for telemedisinske tjenester.  
 Tilrettelegge for hospitering for personell i kommunen delta i fagnettverk og fagfora 

på tvers av nivåer og fagområder.
 Innhente og systematisere relevante data og informasjon til årlig gjennomgang av 

kompetansebehov og sykdomsutvikling.
 Gjøre relevante e-læringstilbud og behandlingsprosedyrer tilgjengelig for kommunen.
 Bidra til å vedlikeholde og utvikle breddekompetanse i kommunen for å imøtekomme 

hjelpebehov hos personer med store, sammensatte, og kroniske lidelser og 
sykdommer.

5.2 Kommunens oppgaver/forpliktelser

 Gjennomgå egne systemer og rutiner, og eventuelt tilpasse disse for å følge opp de 
felles forpliktelser i avtalen.

 Bidra til å utarbeide felles behandlingsprosedyrer.
 Bidra til å videreutvikle bruksområdene for telemedisinske tjenester.  
 Tilrettelegge for hospitering for personell i kommunen, delta i fagnettverk og fagfora 

på tvers av nivåer og fagområder.
 Innhente og systematisere relevante data og informasjon til årlig gjennomgang av 

kompetansebehov og sykdomsutvikling.
 Gjøre relevante e-læringstilbud og behandlingsprosedyrer tilgjengelig for kommunen.

5.3 Brukermedvirkning   

Partene skal samarbeide om tiltak for å styrke brukernes kompetanse som part i eget 
behandlingsforløp, og som medvirker i plan- og tiltaksarbeid.

6. Finansiering

Ansvarsprinsippet legges til grunn for finansiering av tiltak som følger av denne avtalen. 
Dette innebærer at partene bærer egne kostnader, med mindre annet er særskilt avtalt, eller 
finansiert på annen måte.

Dekning av kostnader for tredje part som involveres i samarbeidet deles likt mellom partene, 
dersom annet ikke er fastsatt i lov og forskrift, eller avtaler. Dette kan gjelde kompensasjon til 
helsepersonell med avtale med det offentlige, brukere, frivillige/humanitære organisasjoner 
eller private tjenesteytere. 
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7. Avvik
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av utenighet.

8. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

9. Uenighet 

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

10. Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Dato:

Helse Finnmark helseforetak
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Tjenesteavtale nr 7

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kalt kommunen) og Helse 
Finnmark HF (heretter kalt helseforetaket).

2. Bakgrunn

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

3. Formål

Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke 
kunnskap. 
Avtalen skal sikre at begge parter bidrar inn i praksisutdanningenes volum og 
innhold, og sammen påvirke utdanningsinstitusjonene slik at utdanningenes kapasitet 
og innhold er tilpasset samfunnets behov. Det skal bygges opp kompetanse hos 
helse- og omsorgspersonell, og legges til rette for forskning og innovasjon som 
understøtter samhandlingsreformens intensjoner. 

4. Lovgrunnlaget

Spesialisthelsetjenesteloven, helseforetaksloven og helse- og omsorgstjenesteloven 
definerer partenes ansvar for forskning og utdanning, og samarbeid om disse 
oppgavene. 

Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra 
spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, jf § 6-3 i loven. Undervisning og 
opplæring er definert som oppgaver i § 3-5, og 3-10, i tillegg til definering av 
forskning og utdanning av helsepersonell som lovpålagte oppgaver i § 3-8.
Helseforetakslovens §1 viser også til at helseforetakene skal legge til rette for 
forskning og undervisning.

Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at partene skal samarbeide om forskning, 
utdanning, praksis og læretid (§ 6-2). Nærmere bestemmelser om dette, og særlig 
kommunens plikter, finnes i lovens kap.8.

Side 78



I tillegg til det formelle lovgrunnlaget vises det til Helse- og omsorgsdepartementets 
forskningsstrategi (2006-). Denne beskriver departementets sektoransvar for 
forskning i helsesektoren, og skisserer departementets mål og strategier på området.

5. Partenes forpliktelser i samarbeidet 

Helseforetakets forpliktelser:

 Lovfestet plikt til å ivareta utdanning og forskning i eget helseforetak. 

 Stille et gitt antall praksisplasser til studenter i både grunn- og etter- og 
videreutdanning fra universiteter og høgskoler, og tilby en kvalitativt god 
praksisundervisning. 

 Undervisningen skal være kunnskapsbasert.

 Stille læreplasser til disposisjon for videregående utdanning.

 Drive spesialistutdanning av leger og psykologer.

 Ivareta klinisk pasientnær forskning, samt drive både behovsbasert og 
forskningsbasert innovasjon.

 Følge opp Helse Nords forskningsstrategi (2010-2013) og helseforetakets 
egen forskningsstrategi, og bidra til å gjøre disse kjent for kommunene.

 Følge opp strategi for samhandlingsforskning som vil komme fra Helse- og 
omsorgsdepartementet i 2012.

Kommunens forpliktelser:

 Medvirke til og legge til rette for forskning for den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-3. 
Medvirkningsansvaret innebærer ikke at kommunene selv skal initiere eller 
finansiere forskning, men det er likevel ikke til hinder for at kommunen er den 
initierende eller finansierende part. 

 Følge opp strategi for samhandlingsforskning i 2012 som vil konkretisere hva 
medvirkningsansvaret innebærer.  Disse dokumentene vil gi viktige føringer for 
samarbeid om forskning mellom tjenestenivåene. 

 Medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, i så vel 
grunnutdanninger (både videregående og høyere utdanning) som videre- og 
etterutdanning. Kommunens ansvar og medvirkning er knyttet til praksisdelen 
av aktuelle utdanninger. 

 Medvirke til gode og relevante praksisarenaer i tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner. Det må tilrettelegges for samarbeid 
mellom de ulike helseprofesjonene i praksis. 

Partenes felles forpliktelser:
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 Gi elever, lærlinger og studenter god praksis. Begge parter har ansvar for at 
det legges til rette for forskning. Kommunene skal tilrettelegge for forskning 
både i kommunene og i samarbeid med helseforetaket. Kommunene og 
helseforetaket kan begge initiere relevant forskningssamarbeid.

 Etablere forskernettverk og samarbeidsfora for forskning og innovasjon 
mellom aktuelle aktører. 

 Ansvar for innhold og dimensjonering av praksisdelen av utdanningene. 
Videre har partene et ansvar for å tilrettelegge for at studenter i praksis kan 
følge pasientforløp på tvers av tjenestenivåene. 

Innholdet i den enkelte tjeneste/tjenestene

Innholdet i de enkelte tjenestene fastsettes i egne prosjektbeskrivelser.

Brukermedvirkning

Partene forplikter seg til å tilrettelegge for 
 brukermedvirkning i saker og fora innen forskning, utdanning, praksis og 

læretid. 
 brukermedvirkning på praksisarenaer, og arenaer for forskning og innovasjon.

Andre avtale-/tjenestespesifikke forhold

Det skal etableres funksjonelle og aktive møteplasser og arenaer for samarbeid om 
læretid, praksis, og samarbeid om forskning og innovasjon, mellom kommunen og 
helseforetaket. 

Helseforetaket og kommunen skal samarbeide om innspill til 
utdanningsinstitusjonene - i bestillingen til dem, og i samarbeid om praksis og i 
utviklingen av utdanningen.

6. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med 
ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom 
avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen 
løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.
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Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for 
avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

7. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket.

8. Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Sted og dato:

Helse Finnmark HF
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Tjenesteavtale nr 8

mellom

Deanu gielda - Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Samarbeid om jordmortjenester

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 8. 

3. Formål

Samarbeidsavtalen skal understøtte intensjonene i samhandlingsreformen og Stortingsmelding 
nr. 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet, om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-
og barselomsorg”, samt Helsedirektoratets anbefalinger i veilederen ”Kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen” (2010). Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg legges til 
grunn ved organisering av tjenesten. 

4. Lovgrunnlaget

Partene forplikter seg gjennom denne avtalen, retningslinjer, veiledere og praksis å oppfylle 
krav og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og/eller regionalt regelverk. Partene 
skal gjøre egne ansatte kjent med relevant lovverk og innhold i disse. Særlige viktige 
bestemmelser finnes i:
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61
 Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr 64

5. Innhold i avtalene

5.1. Kommunens forpliktelser
 Svangerskapsomsorg for friske gravide.
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 Sikring og vedlikehold av kompetanse hos all personell som er involvert i 
svangerskapsomsorg og evt. følgetjeneste inkludert lokale akuttøvelser.

 Sikre at jordmødre har mulighet for hospitering (enten internt i regionene eller 
på andre sykehus) – minimumskrav minst en uke hvert år for hver jordmor.

 Tilrettelegge for at involvert personell kan delta i regionale kurs om 
svangerskaps/fødselsomsorg og i lokale kurs arrangert av helseforetaket.

5.2. Helseforetakets forpliktelser
 Oppfølging av risikogravide.
 Bidra til å sikre og vedlikeholde kompetanse hos alt personell som er involvert 

i svangerskapsomsorg og evt. følgetjeneste, inkludert lokale akuttøvelser.
 Tilrettelegge for at jordmødre fra primærhelsetjeneste har mulighet for 

hospitering. Det stilles krav til at jordmor har mulighet til praktisk trening og 
deltakelse i daglig arbeid.

 Tilrettelegge for at involvert personell kan delta i regionale kurs om 
svangerskaps/fødselsomsorg og i lokale kurs arrangert av helseforetaket. 

 Tilrettelegge for at helsepersonell fra primærhelsetjenesten kan delta i akutte 
øvelser i fødeinstitusjon/prehospitale tjenester.

 Tilby minst en gang i året felles tverrfaglig kurs for ansatte i spesialist og 
primærhelsetjeneste.

 Ha rutiner for transport av fødende og nyfødte.
 Ha rutiner for opphold i nærheten fødested for selekterte kvinner i påvente av 

fødsel.

5.3. Forpliktelser for helseforetak og kommune

 Informasjon om fødetilbudet i regionen til kvinnen og familien.
 etablere samhandlingsarena med møte mellom nivåene minst en gang i året.
 Tilrettelegge for elektronisk informasjonsutveksling; jfr. overordnet 

samarbeids, og tjenesteavtale nr 9, samarbeid om IKT-løsninger lokalt.
 Organisering av barselperioden med særlig fokus på tidlig hjemreise. 
 Utarbeide felles retningslinjer som beskriver

o Håndtering av gulsott
o Håndtering av nyfødtscreening
o Håndtering av ammeproblemer
o Oppfølging av den gravide inkludert tydelig ansvarsfordeling ved evt. 

overlapp mellom jordmor og helsestasjon
o Ansvar ved akutte problemstillinger i helger/natt og helligdager
o Ferieavvikling/tjenesten under høytider/helligdager
o Ansvarsforhold når jordmor/lege ledsager en fødende i en akutt 

situasjon for kommuner som ikke har inngått avtale om følgetjenester 
inkludert retur

o Ansvarlig kontaktperson i helseforetak og kommune (koordinator)
o ansvar ved svangerskapsomsorg, fødestue, barsel
o ansvar for prehospitale tjenester

Partene er enige om at ansvarsprinsippet gjelder ved finansiering av de forhold som 
reguleres i denne avtalen. Dette innebærer at kommunen og helseforetaket bærer egne 
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kostnader i henhold til lovfestet ansvars- og oppgavedeling, dersom ikke annet er 
særskilt avtalt.

Partene er enige om at jordmor, som hovedprinsipp, skal ha èn arbeidsgiver. Partene 
kan ved behov leie/kjøpe jordmortjenester hos hverandre i henhold til særskilt avtale.

5.4. Samarbeid mellom kommuner

 Kommunen har inngått avtale med Nesseby kommune om jordmor- og 
følgetjenester. 

5.5. Brukermedvirkning
 Det vises til overordnet samarbeidsavtale

5.6. Rutiner

Partene skal i samarbeid utarbeide følgende rutiner: Disse vedlegges denne avtalen 
fortløpende når disse er ferdigstilt. 

 Implementering av regionale seleksjonskriterier
 Tilkalling av legevaktslege ved akutte situasjoner
 Samtidighetskonflikter
 Kontakt ved ev. problemer
 Tilkalling/bestilling av ambulanse 
 Håndtering av akutte situasjoner
 Organisering av tilbudet til kvinner med minoritetsbakgrunn/asylsøkere

5.7. Andre avtalespesifikke forhold

Følgende avtaler er vedlegg til denne avtalen:
 Avtaler om følgetjeneste (der det er aktuelt).

6. Avvik

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

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.
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8. Uenighet 

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

9. Dato og underskrift

Sted og dato:

For Tana kommune

Sted og dato:

For Helse Finnmark helseforetak
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Tjenesteavtale nr. 9

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 9. 

3. Formål

Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å videreføre og utvikle samarbeidet ved 
bruk av IKT - systemer. Samarbeid om IKT-løsninger og utviklingen av IKT-systemer lokalt er 
av stor betydning for å få til god samhandling. 

Formålet er å sikre: 
At utviklingen innenfor bruk av IKT- løsninger er framtidsrettet
At meldinger med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid 
At videokonferanseutstyr kan benyttes ved behov

Avtalen skal bidra til:
 Enkel og rask tilgang til pålitelig pasientinformasjon 
 Bruk av standardiserte elektroniske meldinger mellom partene 
 At partene legger til rette for og følger opp at informasjonsutveksling ved 

meldingsutveksling og ved bruk av video-systemer foregår elektronisk over 
Norsk Helsenett

 At informasjonsutvekslingen omfatter alle relevante parter, inkludert fastlege, 
fysioterapi, pleie- og omsorgstjenester, helsestasjoner, habilitering og 
rehabilitering, spesialisthelsetjenesten, private spesialister og apotek
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4. Lovgrunnlaget

4.1 Lovtekst
Partene forplikter seg gjennom denne avtalen, retningslinjer, veiledere og praksis å oppfylle 
krav og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og eller regional regelverk. Partene 
skal gjøre egne ansatte kjent med relevant lovverk og relevant innhold i disse. Særlig viktige 
bestemmelser finnes i:

 Lov om helsepersonell m.v av 2. juli 1999 nr 64
 Lov om pasient og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61
 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 nr 24

Listen er ikke uttømmende og partene skal være oppmerksom på annet lovverk som vil være 
relevant for den enkelte tjeneste og samarbeid om IKT-løsninger samt endringer i lovverket. 

4.2 Særlige relevante forskrifter

 Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjons-teknisk utstyr som inngår i 
helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. (2000-12-20)

 Norsk pasientregisterforskriften, NPR. Forskrift om innsamling og behandling av 
helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) (2007-12-
07)

 Journalforskriften
 Forskrifter til helse- og omsorgstjenesteloven
 Personopplysningsforskriften (Forskrift om behandling av personopplysninger) (2000-

12-15)
 Helseinformasjonssikkerhetsforskriften. Forskrift om informasjonssikkerhet ved 

elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (2011-06-
24)

4.3 Veiledere                                       

 Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen)
Virksomheter med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett, har ved avtale bundet seg 
til å overholde krav gitt i Normen. (Omtaler bl.a. personvern, informasjonssikkerhet, 
databehandlingsansvar og elektronisk kommunikasjon.)

 Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling  
Dokumentet gir en oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må være 
på plass hos en aktør for at elektronisk meldingsutveksling skal være forsvarlig. 
Se vedlegg 1. Dokumentet omtaler noen juridisk bindende krav gitt i Normen, samt 
noen krav som er veiledende inntil annet blir bestemt av myndighetene. (trolig i 2013)

 KITH: Veiledende retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (ELIN-k 
meldinger).   

 Norsk Helsenett sine krav for bruk av NHN-video 

  Helsedirektoratet: Volvenhttp://www.volven.no/ (kodeverk for elektroniske meldinger)
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Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til 
helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, 
begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

5. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:
 Vedlegg 1: Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling -

      12 krav til organisatoriske forhold og 12 krav til tekniske forhold
 Vedlegg 2: Standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk  

                  kommunikasjon
 Vedlegg 3: Oversikt over standard meldingsflyt mellom helseforetak og kommunen
 Vedlegg 4: Anbefalinger for tilrettelegging ved bruk av videokonferanseutstyr
 Vedlegg 5: Elektroniske lenker til veiledere i pkt 4.3

Endringer i vedlegg skal dateres og regnes som del av denne avtalen.
Nye vedlegg skal dateres, nummereres og regnes som del av denne avtalen.

6. Ansvar og forpliktelser ved samhandling om IKT- løsninger

6.1 Samhandling generelt

Partene forplikter seg til å legge til rette for elektronisk samhandling i egen virksomhet.
 Legge til rette for utvikling av framtidige elektroniske samarbeidsløsninger.  Dette kan 

være tilgang til hverandres kvalitetssystemer, felles web side og annet   
 Oppgradere programvare i samarbeid med partner
 Ta i bruk entydig felles adressesystem (tjenestebasert adressering)

6.2 Samhandling ved hjelp av meldingsutveksling

6.2.1 Partene plikter å legge til rette for bruk av elektronisk meldingsutveksling mellom 
partene slik at tilbudet blir tilgjengelig og av god kvalitet. 
Elektronisk meldingsutveksling omfatter alle meldingstyper som sendes mellom alle 
journalsystem i helsetjenesten.

6.2.2 Tana kommune forplikter seg til å ha vedtatt oppstart av arbeidet med innføring av 
elektronisk meldingsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten
 innen utgangen av 2012 i Troms – Ofoten
 innen utgangen av 2013 i Finnmark, nordre Nordland og Helgeland

6.2.3 Helse Finnmark helseforetak forplikter seg, når kommunen tar kontakt, å legge til rette 
for kommunen som kommunikasjonspartner.

6.2.4 Forpliktelsen omfatter også:
 Å følge Normen og anbefalinger gitt i nasjonale veiledere
 Å oppfylle “Krav til elektronisk meldingsutveksling” 

Helsedirektoratet 1. desember 2011
Vedlegg 1: 12 krav til organisatoriske forhold og 12 krav til tekniske forhold 

 Å delta i Prosjekt FUNNKe – et implementeringsprogram for elektronisk utveksling 
av helseopplysninger
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6.2.5 Partene forplikter seg til å følge “Standardprosedyrer for elektronisk kommunikasjon 
mellom kommuner og helseforetak”.
 Standardprosedyrene skal være identiske mellom alle kommuner og helseforetak 

i Helse Nord.
 Utforming av Standardprosedyrer vedtas i Samarbeidsorgan ved hvert 

helseforetak/kommuner.  Eventuelle endringer tas opp i samme organ.
 Prosjekt FUNNKe utarbeider forslag til Standardprosedyrer til og 

med 2013
 Standardprosedyrer skal omhandle følgende 

 Standard meldingskjede med meldinger (vedlegg 2 og 3)  
utarbeidet med referanse til “KITH: Retningslinjer for bruk av PLO 
meldinger” (se også tjenesteavtale nr. 5)

 Rutiner for å håndtere nedetid og melding til 
kommunikasjonspartnere om feil på den elektroniske 
meldingstjenesten

 Rutine for dialog/manuell dokumentbehandling ved utilsiktet 
nedetid/feilsituasjon

 Rutiner for avvikshåndtering med hensyn til samhandlingsrutiner, 
hvor meldes det, hvem behandler avvikene

 Rutiner for å håndtere feilsendte meldinger og meldinger på 
ukjente pasienter (pasienter som ikke mottar/ikke skal motta 
kommunale tjenester) 

 Rutiner for dialog om saker som må avklares raskere mellom 
kommunikasjonspartnere enn satt responstid

6.3  Samhandling ved hjelp av videokommunikasjon (VK)

6.3.1 Partene plikter å samarbeide om utvikling og bruk av videokommunikasjon, slik at 
tilbudet blir tilgjengelig og av god kvalitet.

Tilbudet kan omfatte videokommunikasjon brukt som et administrativt, et 
kompetansebyggende eller et klinisk verktøy.

6.3.2 Helseforetaket forplikter seg til å kunne tilby kommunen kliniske tjenester over VK når 
kommunen søker om dette
 Fra 1. januar 2013 i Troms – Ofoten
 Fra 1. januar 2014 i Finnmark, nordre Nordland og Helgeland

6.3.3 Partene forplikter seg blant annet til å
 Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som klinisk verktøy 
 Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som kompetansebyggende 

verktøy 

6.3.4 Ved avtalt bruk av videokommunikasjon, legge til rette for (se vedlegg 4):
 Nødvendig infrastruktur med VK-utstyr (fast rom eller mobilt utstyr)
 Sikker kommunikasjonsvei
 Kvalitetssikret VK-utstyr
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7. Avvik

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

8. Uenighet 

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

9. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies 
opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

10. Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Dato:

Helse Finnmark HF
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Vedlegg 1:

Helsedirektoratet 1. desember 2011: Krav til elektronisk meldingsutveksling  

Organisatoriske krav

1. Virksomheten skal ha inngått avtale om tilknytning med Norsk Helsenett SF for 
elektronisk kommunikasjon av helse- og personopplysninger over helsenettet.

2. Virksomheten skal ha etablert en kommunikasjonsløsning / meldingstjener som er 
underlagt virksomhetens databehandleransvar.

3. Alle meldingstypene som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent av 
det nasjonale standardiseringsorganet for meldinger. 
Virksomheten skal ha prosedyrer som sikrer en oppdatert oversikt over hvilke 
meldinger og meldingsversjoner som virksomheten skal kunne sende og motta.

4. Virksomhetens prosedyrer for bruk av og håndtering av de ulike meldingene skal 
følge anbefalinger til nasjonale retningslinjer.

5. Virksomheten skal sikre at elektroniske meldinger som mottas, kommer frem til riktig 
mottaker i egen virksomhet så raskt som mulig.
Virksomheten skal sørge for at meldingen følges opp av den som har overtatt 
ansvaret ved ferieavvikling og annet fravær. Virksomheter som i perioder holder 
stengt, må ved behov sørge for å varsle fravær til aktuelle kommunikasjonspartnere / 
samhandlingspartnere.

6. Virksomheten skal utarbeide prosedyrer for overvåkning av meldingstrafikk.
Prosedyrene skal sikre at virksomheten har definert hvem som har ansvar for å 
overvåke meldingstrafikken, og at vedkommende har fått nødvendig opplæring.

7. Virksomheten skal ha tilgjengelig tilstrekkelig kompetanse for feilsøking.
Virksomheten skal gjøre samhandlingsparter kjent med hvem som kan kontaktes i 
forbindelse med feilsøking. Virksomheten skal sørge for at vedkommende 
kontaktinformasjon er kjent for samhandlingsparter.

8. Virksomheten skal i prosedyrer definere hvordan avvik, for eksempel manglende eller 
negative kvitteringsmeldinger, skal følges opp. Prosedyren skal beskrive hvordan 
samhandlingsparten skal varsles via telefon, faks og/eller e-post.

9. Virksomheten skal sørge for brukerstøtte for meldingsutveksling, og skal påse at det 
er klart for brukerne hvor de kan henvende seg ved behov for brukerstøtte.

10. Virksomheten skal ha klargjort hvordan henvendelser til brukerstøtte skal følges opp,
herunder henvendelser som krever involvering av flere virksomheter / 
samhandlingsparter. Hvem som har ansvaret for oppfølging av henvendelsene skal 
være tydelig presisert.

11. Virksomheten skal sikre at alle som gis adgang til å sende og motta meldinger og til å 
drifte systemer for elektronisk meldingsutveksling, har tilstrekkelig kunnskap til å 
bruke systemene og til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet.

12. Virksomhetene skal gjennomføre risikovurdering i forbindelse med elektronisk 
meldingsutveksling, både før oppstart og ved endringer som har betydning for 
informasjonssikkerheten.

Tekniske krav
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13. Virksomheten skal anskaffe og installere virksomhetssertifikat for virksomheten og 
den enkelte bruker som benytter personlige kvalifiserte sertifikater når det er krav om 
det.

14. Virksomheten skal påse at informasjon om egne sertifikater er gjort tilgjengelig i NHN-
Adresseregister.

15. Virksomheten skal ha prosedyrer for å fornye sertifikatene og oppdatere 
informasjonen i NHN-Adresseregister.

16. Virksomheten skal ha registrert – og skal løpende oppdatere – adressen til egne 
tjenester eller personer i NHN-Adresseregister. Virksomheten skal ha prosedyrer for 
dette.

17. HER-id skal benyttes til å identifisere avsender, mottaker og kopimottaker for alle 
elektroniske meldinger.

18. Virksomheten skal bruke ebXML – rammeverket.
19. Alle meldingstyper som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent av 

det nasjonale standardiseringsorganet for meldinger. 
Virksomheten skal sikre at det gjennomføres forløpstesting ved:

- Oppgradering som får konsekvenser for andre samhandlingsparter
- Innføring av nye elektroniske meldinger
- Endring av eksisterende meldinger

20. Virksomheten skal påse at presentasjonen (visningen) av innholdet i meldingen er 
riktig hos avsender og mottaker.

21. Virksomheten skal sørge for at den tekniske løsningen sender og mottar 
transportkvitter på alle meldinger.

22. Virksomheten skal sende og motta applikasjonskvittering på alle meldinger.
23. Virksomheten skal ha teknisk løsning for overvåkning av elektroniske meldinger.
24. Virksomheten skal definere hvordan meldingen skal sendes på nytt til mottaker ved 

feil i forbindelse med meldingsoversendelse.

Standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk 
kommunikasjon   
            
Beskrivelsen av kommunikasjonen er hentet fra tjenesteavtale nummer 5 pkt 4.

1. Mens pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Sende melding til aktuell instans i kommunen Helseopplysning ved søknad innen 24 
timer etter innleggelse, eller innen 24 timer etter at det avdekkes at pasienten vil ha 
forventet/endret behov for kommunale tjenester etter utskriving. Telefonkontakt kan 
erstatte skriftlig tidligmelding. Meldinger, sendt og mottatt, skal dokumenteres av begge 
parter.
For pasienter med tjenester i kommunen fra før innleggelsen, sendes umiddelbart etter 
innleggelsen meldingen Innlagt pasient

2. Formidle kontaktinformasjon til kommunens helse- og omsorgstjeneste.
3. Vurdere og beskrive pasientens funksjonsnivå og forventet hjelpebehov, herunder 

vurdere om pasienten har forventet behov for rehabiliteringstjenester ved utskriving. Bistå 
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pasienten ved søknader om tjenester pasienten har behov for. Helseopplysning ved 
søknad brukes som vedlegg til egensøknad.
For pasienter med særlig omfattende problemstillinger er det viktig å starte planlegging 
av utskriving tidlig:

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

b. medvirke til etablering av ansvarsgruppe i samråd med pasienten og kommunen, dersom dette anses som 
nødvendig

c. informere pasienten om retten til koordinator og individuell plan, og medvirke til at denne utformes, eller arbeid 
igangsettes, dersom pasienten og kommunen samtykker 

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

4. HF skal bistå med å kartlegge pasientens behov for hjelpemidler ved utskriving, i dialog 
med pasient, pårørende og kommunen.

Kommunens ansvar og oppgaver

5. Etablere et system for mottak av meldinger fra helseforetaket som inkluderer 
meldingsbekreftelse.(Hva gjelder her?: applikasjonskvittering eller bekreftelse på mottatt 
melding (Forespørsel?)

6. Etablere koordinerende enhet og gjøre den kjent for helseforetaket (Forespørsel).
7. Oppnevne kontaktperson/koordinator. (Forespørsel).
8. Kontakte behandlende enhet straks etter mottatt melding om innlagt pasient med antatt

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

9. Avklare pasientens omsorgs- og hjelpebehov etter utskriving i dialog med pasient, 
institusjonspersonale og eventuelt pårørende.

10. Delta i samarbeidsmøte etter nærmere avtale. (Forespørsel og Svar på forespørsel).
11. Koordinere de kommunale tjenestene, eventuelt gjennom å opprette 

ansvarsgruppe/samarbeidsgruppe eller igangsette arbeid med individuell plan.
(Forespørsel og Svar på forespørsel). 

12. Gi beskjed om kommunen kan ta i mot pasienten, og fra hvilket tidspunkt. (Forespørsel 
og Svar på forespørsel).

2. Når pasienten er utskrivningsklar

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Avgjøre om en pasient er utskrivningsklar. 
2. Så tidlig som mulig gi melding om utskrivningsklar pasient til kommunen 

(utskrivningsklare pasient). Varsling om utskrivningsklar pasient med kortere 
oppholdstid, herunder for pasient som er henvist til medisinsk vurdering, skal skje straks 
utskrivingstidspunkt er avklart. I tillegg til utskrivningsklar pasient skal det klart framgår 
hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om 
pasienten er utskrivningsklar. Disse skal sendes i Helseopplysning ved søknad.

3. Melding om utskrivningsklar pasient skal utformes slik at det klart framgår hvilke 
vurderinger og konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om 
pasienten er utskrivningsklare
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4. Dersom situasjonen endrer seg slik at pasienten ikke lenger er utskrivningsklar, skal 
kommunehelsetjenesten informeres uten ugrunnet opphold. Avmelding 
Utskrivningsklar pasient. For utskrivningsklare pasienter som får behov for kortvarig 
spesialisert behandling i ventetiden for utskrivning, informeres kommunen uten ugrunnet 
opphold. Når pasienten igjen er utskrivningsklar, skal dette meldes på nytt til kommunen.

5. Beregningen av antall utskrivningsklare døgn stoppes midlertidig inntil pasienten er 
utskrivningsklar igjen. Dette skal dokumenteres.  

Kommunens ansvar og oppgaver

6. Omgående følge opp melding om utskrivningsklar pasient fra spesialisthelsetjenesten og 
eventuelle søknader fra pasienten, straks gi beskjed til helseforetaket om og når 
kommunen kan ta i mot pasienten Forespørsel, og iverksette planlegging og etablering 
av tjenester i kommunen. 

7. Sørge for at utskrivningsklare pasienter overføres til rett kommunalt omsorgsnivå så snart 
som mulig etter at de er vurdert som utskrivningsklare. 

8. Informere pasient og kontaktperson i behandlende enhet om kommunal saksgang og 
vedtak som har betydning for pasientens utskriving.

9. Kommunen kontrollerer at pasienten oppfyller de avtalte kriteriene for utskrivningsklare 
pasienter, jf denne avtalens pkt 4.2 a-e.

10. Ved faglig uenighet tas det kontakt med behandlende lege ved helseforetaket for å få 
diskutert/avklart denne.

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

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Varsle aktuell instans i kommunen og/eller pårørende om at pasienten skrives ut etter 
innleggelse eller poliklinisk vurdering. Dette skal dokumenteres av begge parter.
Utskrevet pasient.

2. Epikriser og fagrapporter:
a) Epikriser sendes fra sykehuset i tråd med Forskrift om pasientjournal § 9 og 

Helsepersonelloven § 45.
b) Medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter som er avgjørende for 

umiddelbar oppfølging i kommunen følger pasienten ved utskrivning. For eksempel ø-
hjelps vurderinger i tilfeller hvor pasienten ikke blir innlagt. Resultater fra prøver eller 
annen informasjon som ikke foreligger ved utskrivning, ettersendes straks de 
foreligger. Medisinsk ansvarliges vurdering og anbefalinger sendes sammen med 
opplysningene.

c) Epikrise, eller medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter sendes til aktuell 
kommunal instans som har ansvar for oppfølging dersom pasienten ikke motsetter 
seg dette. Kopi av lege epikrise og polikliniske notat samt Epikrise sykepleie

d) Ved utskriving til hjemmet eller institusjon sendes epikrise til pasientens fastlege 
senest innen en uke, og raskere dersom oppfølging er påkrevd før det er gått en uke. 

e) Epikrise skal i tillegg sendes til innleggende lege og til pasienten.
3. Gi tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan iverksette eller videreføre individuell plan.
4. Sende nødvendige resepter med pasienten. For å hindre avbrudd i iverksatt behandling, 

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

5. Rekvirere pasienttransport tilpasset pasientens situasjon. 
Behandlende lege vurderer om det er medisinsk nødvendig med ledsager under 
transport. 
Ved transport til privat hjem gjelder ansvaret inntil pasienten har kommet inn i hjemmet. 
Ved transport til kommunal institusjon, overføres ansvaret til kommunen når pasienten er 
tatt imot av institusjonspersonalet. 

Kommunens ansvar og oppgaver

6. Forsvarlig mottak av pasient hjemme eller i kommunal institusjon.
7. Oppfølging av de vedtak som er gjort av kommunen.
8. Opprette koordinator og eventuell videreføring av etablerte ansvarsgrupper /individuell 

plan. 

Skjematisk oversikt over meldingsflyt mellom HF og kommune

Kommune PLO Meldingstype Sjukehuset

Innlagt pasient

Dersom pasienten har 
kommunale tjenester

Innleggelsesrapport (bare dersom pas 
har kommunale tjenester fra før)

Dersom pasienten har 
kommunale tjenester

(Tidligmelding) Meldingstypen heter 
Helseopplysning ved Søknad

Sendes innen 24 timer 
dersom pasienten 
trenger kommunale 
tjenester etter 
utskrivelse

Til bruk ved interaktiv 
samhandling rundt 
pasienten

Dialogmeldinger: Forespørsel, Svar på 
forespørsel, Avvik

Til bruk ved interaktiv 
samhandling rundt 
pasienten

Helseopplysning ved Søknad ved behov for nye eller 
endrede tjenester fra 
kommunen

Melding om Utskrivingsklar pasient

Vedlegg til Melding om utskrivingsklar 
pasient meldingstypen 
Helseopplysninger ved søknad

Kommunen svarer på 
når Utskrivingsklar pas 
kan tas i mot

Forespørsel

Når ferdigbehandlet og 
kommunen ikke kan ta i 
mot pasient

Avmelding Utskrivingsklar pasient Dersom pasienten likevel 
IKKE er ferdigbehandlet 

Melding om Utskrevet pasient

Sjukepleieepikrise, og eventuelt 
Pasientorientering ved Utskrivelse

Den dagen pasienten 
skrives ut av sjukehus

Epikrise Epikrise: Den dagen 
pasienten skrives ut av 
sjukehus eller noen tid 
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etter

Anbefalt tilrettelegging for bruk av videokonferanseutstyr

Ved avtalt bruk av videokommunikasjon, legge til rette for:

 Nødvendig rom med VK-utstyr – evt nødvendig mobilt utstyr
o Med nødvendig tilleggsutstyr

 Ekstra kamera, PC, dokumentkamera, videoopptaker, ekstra tilkobling for eksternt 
medisinsk utstyr

 Sikre kommunikasjonsveien
o Bruke NHN sitt videonett

 Oppfylle NHN sine krav for bruk av NHN-video1

o Bruke datanett med høy kvalitet
o Konfigurere VK-enhet med sterke passord, adgangskontroll, kryptering

 Kvalitetssikre VK-utstyr
o NHN sine minimumskrav for modell og versjon
o Tjenesten sitt krav til skjermoppløsning og kvalitet
o Holde VK-utstyr oppdatert

 Software-versjon
 Skifte ut enhet etter behov

 Livslengdespesifikasjon, operasjonell leasing, leasing, leieavtaler 

 Kompetanse  
o Ha support og feilretting lokalt
o Tilby opplæring lokalt

 Ha alternativ prosedyre for gjennomføring av tjenesten
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Elektroniske lenker til veiledere i pkt 4.3

 Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen)
www.normen.no
Virksomheter med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett, har ved avtale bundet seg 
til å overholde krav gitt i Normen. (Omtaler bl.a. personvern, informasjonssikkerhet, 
databehandlingsansvar og elektronisk kommunikasjon.)

 Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling  
http://www.helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-
informasjonssikkerhet/dokumenter/prosessdokumenter/Documents/krav-til-
elektronisk-meldingsutveksling.pdf
Dokumentet gir en oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må være 
på plass hos en aktør for at elektronisk meldingsutveksling skal være forsvarlig. 
Se vedlegg 1. Dokumentet omtaler noen juridisk bindende krav gitt i Normen, samt 
noen krav som er veiledende inntil annet blir bestemt av myndighetene. (trolig i 2013)

 KITH: Veiledende retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (ELIN-k 
meldinger).   (http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____2733.aspx )

 Norsk Helsenett sine krav for bruk av NHN-video 
http://videoportal.nhn.no/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=
6

  Helsedirektoratet: www.volven.no (kodeverk for elektroniske meldinger)
Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til 
helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, 
begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.
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Tjenesteavtale nr 10

mellom

Deanu gielda/Tana kommune kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Samarbeid om helsefremming og sykdomsforebygging

Parter

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

1. Bakgrunn

2.1 Utarbeidelse av tjenesteavtale 1 – 11 mellom XX kommune og HF XX 
(partene) er pålagt ved Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 
14. juli 2011 § 6-2, jfr. Lov om spesialisthelsetjenester § 2-1 e.

2.2 Lov om folkehelsearbeid pålegger både kommuner, fylker og stat å ”tenke 
helse i alt vi gjør”. Tiltak for å utjevne og motvirke sosialt betingede 
helseforskjeller står sentralt. Et sterkt fokus på tverrsektorielt, helhetlig 
helsefremmende arbeid er en avgjørende suksessfaktor. Loven skal sikre 
at kommuner, fylkeskommune og statlige helsemyndigheter setter i verk 
tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig 
måte.

2.3 Tjenesteavtale 10 skal bidra til å styrke samarbeidet om det 
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet mellom kommunene 
og spesialisthelsetjenesten. 

2.4 Tjenesteavtale 10 er på samme måte som de øvrige tjenesteavtalene, 
samt felles samarbeidsavtale, rettslig bindende med mindre annet fremgår 
av selve avtalen. Ved motstrid håndteres uenighet etter reglene i kapittel 
11 (Uenighet og tvist) i overordnet samarbeidsavtale.
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2. Definisjoner

3.1 Folkehelsearbeidet defineres som samfunnets totale innsats for å 
opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. Folkehelsearbeidet innebærer 
både helsefremming og sykdomsforebygging. 

3.2 Helsefremmende arbeid defineres som systemrettet arbeid for å fremme 
positive helsefaktorer.

3.3 Sykdomsforebyggende arbeid defineres som
- primærforebyggende tiltak med innsats rettet mot symptomfri periode
- sekundærforebyggende tiltak med innsats rettet mot symptomgivende 
fase

4.  Formål

Formålet med denne avtalen er å 

4.1 bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og 
sykdomsforebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer.

4.2 klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak 
relatert til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

4.3 sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og 
helseforetak i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

5.  Samarbeidsområder mellom kommune og helseforetak

5.1 Helseforetaket og kommunen skal samarbeide om helsefremmende og 
forebyggende oppgaver, herunder styrke kunnskapsgrunnlaget om 
folkehelse i regionen, utvikle indikatorer og evaluere effekter av tiltak.

5.2 Helseforetaket og kommunen skal ha gjensidig ansvar for veiledning, 
kompetanseutveksling og kunnskapsformidling i det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeidet. 

5.3 Helseforetaket og kommunen skal ha spesiell fokus på barns psykiske 
helse, herunder barn som pårørende

5.4 Partene skal påvirke barns, ungdoms og voksnes levevaner gjennom 
vektlegging av:
● økt fysisk aktivitet 
● forebygging av overvekt
● riktig kosthold
● røykeslutt
● rusforebyggende arbeid
● sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid 
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5.5 Der forholdene ligger til rette, har partene et ansvar for å utvikle samarbeid 
mellom Frisklivssentral og Lærings- og mestringssenter

5.5 Partene har ansvar for samarbeid om smittevern og miljørettet helsevern.

5.6 Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere i planlegging og evaluering 
av helsefremmende og forebyggende tjenester.

6.   Kommunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for:

6.1 å bidra til en samlet folkehelsestatistikk og oversikt over nødvendige 
helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for alle 
befolkningsgrupper i kommunen. 

6.2 tidlig intervensjon og god koordinering av forebyggende innsats for 
kommunens barn, unge og deres familier

6.3 å ha kommunalt smittevernteam.

6.4 å delta aktivt i samhandlingen med helseforetaket i regelmessige 
dialogmøter, samt delta i felles evaluerings- og utviklingsarbeid. 

7.  Helseforetakets ansvar

Helseforetaket er ansvarlig for:

7.1 å bidra til å ajourføre data og kunnskaper om positive virkninger av, eller 
om svikt i, det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet til 
kommunen, for eksempel via Helseatlas for Nord-Norge 

7.2 tidlig intervensjon overfor barn som pårørende

7.3 å bistå kommunen i smittevernarbeid. 

7.4 å delta aktivt i samhandlingen med kommunen i årlige drøftingsmøter, 
samt delta i felles evaluerings- og utviklingsarbeid.

7.5 å veilede personell i kommunehelsetjenesten (Lov om 
spesialisthelsetjenesten, 
§ 6-3)
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8.   Avtalens varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med 
ett års oppsigelsesfrist, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom 
avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen 
løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for 
avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

9.   Uenighet og avvik 

Uenighet og avvik etter denne avtalen skal behandles etter bestemmelsene i 
overordnet samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

10.   Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Dato:

Helse Finnmark HF
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Deanu gielda - Tana kommune
Tana kommunale 
eiendomsselskap

Arkiv: 210

Arkivsaksnr: 2012/1011-2

Saksbehandler: Jon Arild Aslaksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 50/2012 21.06.2012

Årsregnskap 2011 - Tana kommunale eiendomsselskap KF

Vedlegg
1 Melding om vedtak - kontrollutvalgets sak 13/12 - årsregnskap 2011 Tana kommunale 

eiendomsselskap KF
2 Revisors beretning 2011 for Tana kommunale eiendomsselskap
3 Årsberetning, særregnskap og årsregnskap for Tana kommunale eiendomsselskap KF 2011

Styrets innstilling
Styret anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Særregnskapet og årsberetningen 2011 vedtas som fremlagt. Av mindreforbruk på kr 1 086 
158,- overføres kr 750 000,- ubundet investeringsfond (se budsjett 2012, bidrag til årlige 
vedlikeholdsprosjekter) og kr 336 158,- avsettes til ekstraordinære låneavdrag. Godtgjøringer 
overfor styret i henhold til innhold i årsmelding under ”foretakets honorarer”.

Saksopplysninger
TKE KF er et kommunalt foretak og følger kommunelovens bestemmelser om rapportering av 
årsberetning og regnskap.  

Jf. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale 
foretak §15. Årsberetningens innhold:
”Foretakets årsberetning skal utarbeides i tråd med lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 48 nr. 5, og i tråd med god kommunal regnskapsskikk.” 

Kommuneloven § 48 nr. 5:
”I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av 
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årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det 
skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. 
Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 
likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.”

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale 
foretak, § 16: 
Regnskapsfrister og behandling av særregnskap og årsberetning 
”Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks 
måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi foretakets anvendelse av regnskapsmessig 
mindreforbruk, eventuelt positivt årsresultat, eller dekning av regnskapsmessig merforbruk, eventuelt 
negativt årsresultat….” 

§ 11. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk 
Foretakets særregnskap skal føres etter de grunnleggende regnskapsprinsipper som angitt i forskrift 15. 
desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 7, og 
føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk både når det gjelder selve 
regnskapsføringen og den økonomiske informasjonen særregnskapet gir. 

Vurdering
Ingen.
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Kontrollutvalgan IS

Tana kommune
Kommunestyret
Rådhusvn. 3
9845 TANA

Vår dato: 4. juni 2012

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

MELDING OM VEDTAK — KONTROLLUTVALGETS SAK 13/12 - ÅRSREGNSKAP
2011 TANA KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF

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
og anbefaler at kommunestyret godkjenner regnskapet.

Tana 1. juni 2012

JY ./) r  K,
Kåre Breivik
Kontrollutvalgsleder

Adresse
Kontsollutvalgan IS
Henry Karlsensplass 1
9815 Vadsø

E-postadresse
kontrollutvalgan@ffk.no

Telefon Organisasjonsn ummer
78 96 20 00 974 795 159
Telefaks Bankkonto
78 96 24 10 4930 09 12051

Side 104



Til kommunestyret i Tana

----\_---
C)-{-1-1-\

REVISORS BERETNING 2011 FOR TANA KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP
KF

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Tana kommunale eiendomsselskap KF, som består av balanse
per 31. desember 2011, driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 1 636 467 og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 086 158, investeringsregnskap og økonomiske
oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern
kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter
eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene
krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå
betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende
fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

Grunnlag for konklusjon med forbehold

Av særregnskapets økonomiske oversikter for investeringer og det detaljerte
investeringsregnskapet framgår det ikke noen tall for budsjetterte investeringer eller
finansieringen av disse. Følgelig er særregnskapet ikke fullt ut avlagt i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

1 av 2
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Konklusjon med forbehold

Etter vår mening er særregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet omtalt i avsnittet
"Grunnlag for konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Tana kommunale
eiendomsselskap KF per 31. desember 2011, og av resultatet for regnskapsåret som ble
avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon med forbehold om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner
som ligger til grunn for særregnskapet, med unntak av forholdet som er omtalt i avsnittet
"Grunnlag for konklusjon med forbehold" ovenfor, er i samsvar med budsjettvedtak, og at
beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov
og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
kommunal regnskapsskikk.

Andre forhold

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittene over, vil vi presisere at foretakets
særregnskap er satt opp etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner og ikke forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak. Revisjonen vil be om at særregnskapet for seinere år
settes opp etter forskriften for kommunale foretak.

Vardø, 20. april 2012

.6
Arnt — B Aronsen

distriktsrevisor
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 200

Arkivsaksnr: 2012/441-4

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 94/2012 07.06.2012
Kommunestyret 51/2012 21.06.2012

Regnskap og årsberetning for Tana kommune 2011

Saksprotokoll saksnr. 94/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

Behandling
Kontrollutvalgets uttalelse om Tana kommunes årsregnskap for 2011 utdelt i møtet. 

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

Årsregnskapet og årsberetning for 2011 for Tana kommune godkjennes slik det foreligger. 
Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 476 633 settes av til disposisjonsfond.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Årsregnskapet og årsberetning for 2011 for Tana kommune godkjennes slik det foreligger. 
Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 476 633 settes av til disposisjonsfond.
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Formannskapets forslag til vedtak
Årsregnskapet og årsberetning for 2011 for Tana kommune godkjennes slik det foreligger. 
Regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 476 633 settes av til disposisjonsfond.

Saksopplysninger
Kommunen skal for hvert år utarbeide årsregnskap og årsberetning jfr. Kommunelovens § 47, 1.
punktum.

Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av 
midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med enten de er betalt eller ikke når 
årsregnskapet avlegges. Årsregnskapet skal utføres i overensstemmelse med god kommunal 
regnskapskikk. 

Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra
formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av
regnskapsmessig merforbruk jfr. Kommuneloven § 48, 3. punktum.

I følge regnskapsforskriftene § 10 skal årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret 
seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Revisjonsberetningen avgis av revisjonen til kommunestyret med kopi til kontrollutvalget, 
formannskap og administrasjonssjefen. Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april.
Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet 
skal behandles.

Regnskapet ble sendt over til revisjon den 16/2-12. Revisjon har avgitt ren beretning den 16/4-
12. Kontrollutvalget behandlet regnskapet den 1/6-12. Protokoll fra dette møtet vil bli ettersendt 
formannskapets medlemmer. 

Årsregnskapet legges fram med et regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 476 633. 
Investeringsregnskapet legges fram i balanse.
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Adresse
Kontrollutvalgan IS
Henry Karlsensplass 1
9815 Vadsø

Kontrollutvalgan IS

Tana kommune
Kommunestyret
9845 TANA

Vår dato: 4. juni 2012

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

MELDING OM VEDTAK — KONTROLLUTVALGETS SAK 12/12 - ÅRSREGNSKAP
2011 DEANU GIELDA/ TANA KOMMUNE

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 fiere år. Kontrollutvalget anbefaler at det foretas en gjennomgang for å
konstatere om noen av midlene kan omdisponeres.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Tana kommunes årsregnskap for 2011 og
anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet.

Tana 1. juni 2012
P

}-e-t
Kåre Breivik
Kontrollutvalgsleder

E-postadresse
kontrollutvalgan@ffk.no

Telefon Organisasjonsnummer
78 96 20 00 974 795 159
Telefaks Bankkonto
78 96 24 10 4930 09 12051

Side 135



Til kommunestyreti Tana

REVISORS BERETNING

Konklusjon

Uttalelse om arsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Tana kommune som viser kr 169.602.369 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 476.633. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2011, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansyar for  årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er
å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Tana kommune per 31. desember 2011, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.
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Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet
stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Va , 16. pril 20

Arnt-B AronS n

distr. revisor
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Hovedoversikter 

Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet 
  2011     2010 
Tekst Regnskap Regulert 

budsjett 
Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

L1  Skatt på inntekt og formue (870:873) -49 482 664 -46 763 000 -46 763 000 -54 279 633 
L2 Ordinært rammetilskudd (800)809) -126 827 188 -129 211 000 -129 211 000 -102 837 919 
L3 Skatt på eiendom (874:876) -2 845 932 -2 817 000 -2 817 000 -2 635 564 
L4 Andre direkte og indirekte skatter (877:879) -11 008 -30 000 -30 000 -11 008 
L5 Andre gen. Statstilkudd (810:829) -6 339 081 -5 897 000 -5 897 000 -10 668 426 
L6 Sum frie disponible inntekter -185 505 872 -184 718 000 -184 718 000 -170 432 551 
L7 Renteinntekter og utbytte (900:909) -7 274 401 -7 387 000 -6 137 000 -6 316 821 
L8 Gevinst finansielle intrumenter         
L9 Renteutgifter, prov., og andre fin.utg. (500:509) 7 438 384 7 250 935 7 262 935 6 223 669 
L10 Tap på finansielle intrumenter (509)         
L11 Avdrag på lån (510:519) 9 743 800 10 209 000 8 400 000 9 577 403 
L12 Netto finansinnt/utg. Sum (L7:L11) 9 907 783 10 072 935 9 525 935 9 484 251 
L13 Til Dekn tidlg.år RM merforburk (530:539) 0 0 0 2 374 382 
L14 Til ubundne avsetn. (540:547+560:569) 3 316 535 0 0 5 682 706 
L15 Til bundne avsetninger (550:559) 6 602 102 1 867 000 1 867 000 3 931 700 
L16 Bruk tidl. Års RM min.frobruk (930:939) -1 139 989 0 0 -2 383 136 
L17 Bruk ubundne avsetninger (940:947+960:969) -1 812 455 -2 684 306 -1 304 306 -5 153 971 
L18 Bruk av bundne avsetninger (950:959) -2 979 483 -2 628 000 -1 865 000 -8 047 255 
L19 Netto avsetninger Sum (L13:L18) 3 986 711 -3 445 306 -1 302 306 -3 595 574 
L20 Overført til invest.regnskap (570:579) 2 009 009 0 0 5 086 233 
L21 Til fordeling drift (L6+L12+L19+L20) -169 602 369 -178 090 371 -176 494 371 -159 457 641 
L22 Sum fordelt til drift (sjema 1B) 169 125 736 177 175 348 175 585 348 158 317 653 
L23 Regnskapsmessig mer-/midnreforbruk L20+L19) -476 633 -915 023 -909 023 -1 139 989 
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Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet 
  2011 2010 
Tekst Regnskap Regulert 

budsjett 
Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

L1 Investeringer i anleggsmidler 29 906 306 44 297 420 26 093 420 33 733 467 
L2 Utlån og forskotteringer (520:529) 3 605 000 0 0 160 000 
L3 Avdrag på lån (510:519) 1 059 503 0 0 5 749 637 
L4 Avsetninger (530:539+548:569) 6 767 785 0 0 3 838 220 
L5 Årets finansieringsbehov (sum L1:L4) 41 338 594 44 297 420 26 093 420 43 481 324 
L7 Bruk av lånemidler (910:919) -36 328 642 -39 841 420 -26 093 420 -25 279 643 
L8 Salg anleggsmidler (660:679+929) -6 482 -1 000 000 0 -1 018 420 
L9 Tilskudd til investeringer  0 1 2 3 
L10 Motatte avdrag på utlån (700:789+920:928) -831 191 0 0 -3 011 347 
L11 Andre inntekter (600:659;900:909) -550 607 0 0 -119 476 
L12 Sum ekstern finansiering (L7:L11) -37 716 921 -40 841 419 -26 093 418 -29 428 883 
L13 Overført fra driftsregnskapet (970:979) -2 009 009 -3 300 000 0 -5 086 356 
L14 Bruk av avsetninger (930:969) -1 612 664 -150 000 0 -3 652 900 
L15 Sum finansiering (L12:L14) -41 338 594 -44 291 419 -26 093 418 -38 168 139 
L16 Udekket/udisponert (L5-L15) 0 6 001 2 5 313 185 

 

 

 

Balansen 
  Tekst 2011 2010 

  Eiendeler     
2.2 Anleggsmidler 589 320 243 578 768 360 

2.27 Faste eiendommer og anlegg 282 887 556 278 696 337 
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2.24 Utstyr, maskiner og transportmidler 21 711 571 19 934 616 
2.22 Utlån 7 333 511 4 056 026 
2.21 Aksjer og andeler 5 228 731 5 573 846 
2.20 Pensjonsmidler 272 158 874 270 507 535 

        
2.1 Omløpsmidler 89 941 689 75 072 822 

2.13 Kortsiktige fordringer 35 324 823 24 399 009 
2.18 Aksjer og andeler 0 0 
2.19 Premieavvik 27 675 716 24 672 091 
2.12 Sertifikater 0 0 
2.11 Obligasjoner 0 0 
2.10 Kasse, postgiro, bankinnskudd 26 941 150 26 001 722 

  Sum eiendeler 679 261 932 653 841 181 
        
  Egenkapital og gjeld     

2.5 Egenkapital 71 270 942 138 594 609 
2.56 Disposisjonsfond 8 279 917 6 966 535 
2.51 Bundne driftsfond 14 921 311 11 298 691 
2.53 Ubundne investeringsfond 807 089 0 
2.55 Bundne investeringsfond 2 836 377 3 610 829 

2.581 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 4 212 670 4 212 670 
2.580 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 

2.5950 Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) 476 657 1 139 989 
2.5900 Regnskapsmessig underskudd (merforbruk) 0 0 
2.5960 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 
2.5970 Udekket i investeringsregnskapet  0 -5 313 182 
 2.5990 Kapitalkonto 39 736 920 116 679 077 

        
  Gjeld:     

2.4 Langsiktig gjeld 570 262 113 479 593 290 
2.40 Penjonsforpliktelse 337 021 067 275 052 361 

2.41-2.42 Ihenderhaverobligasjonslån 0 0 
2.43-2.44 Sertifikatlån 0 0 
2.45-2.49 Andre lån 233 241 046 204 540 929 
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2.3 Kortsiktig gjeld 37 728 894 35 653 279 
2.31 Kassekredittlån 0 0 
2.32 Annen kortsiktig gjeld 38 149 878 36 074 263 
2.39 Premieavvik -420 984 -420 984 

  Sum egenkapital og gjeld 679 261 949 653 841 178 
        
  Memoriakonti     

2.9 Memoriakonto 72 023 483 17 793 113 
2.9100 Ubrukte lånemidler 20 915 895 17 741 116 
2.9200 Andre memoriakonti 51 107 588 51 996 
2.9999 Motkonto for memoriakontiene 72 023 483 17 793 113 

 

 

Regnskap økonomisk oversikt – Drift 

    2011     2010 
  Tekst Regnskap Regulert 

budsjett 
Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

  Driftsinntekter         
  Brukerbetalinger (600:619) 9 164 689 8 623 835 8 623 835 8 656 371 
  Andre salgs- og leieinntekter (620:669) 21 382 630 18 093 682 19 093 682 19 965 789 
  Overføringer med krav til motytelse (700:789) 55 623 398 32 692 264 28 914 264 53 797 093 
  Rammetilskudd (800:809) 126 827 188 129 211 000 129 211 000 102 837 919 

  Andre statlige tilskudd (810:829) 6 339 081 5 897 000 5 897 000 10 668 426 
  Andre overføringer (830:869;880:899) 322 269 0 0 309 074 
  Skatt på inntekt og formue (870:873) 49 482 664 46 763 000 46 763 000 54 279 633 
  Eiendomsskatt "Verk og bruk" (874) 920 700 2 817 000 2 817 000 523 212 
  Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" (875) 1 925 231 0 0 2 112 352 
  Andre direkte og indirekte skatter (877:879) 11 008 30 000 30 000 11 008 
  Sum driftsinntekter Sum = B 271 998 858 244 127 781 241 349 781 253 160 878 
            
  Driftsutgifter         
  Lønnsutgifter (010:089;160:169) 150 914 528 142 952 003 139 871 003 140 710 997 
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  Sosiale utgifter (090:099) 19 686 319 15 720 348 18 145 348 17 102 343 
  Kjøp av varer og tj.inngår i tjenestepr. (100:159;170:285) 41 208 776 37 873 121 36 523 121 41 187 595 
  Kjøp som erst. Komm. Tj.prod. (300:399) 19 486 265 24 082 183 22 822 183 20 232 694 
  Overføringer (400:499) 25 760 454 15 475 474 14 373 474 23 084 078 
  Avskrivninger (590:599) 15 440 199 0 0 13 968 243 
  Fordelte utgifter (29X,69x,79x) -1 757 649 482 000 482 000 -1 217 925 
  Sum driftsutgifter Sum = C 270 738 893 236 585 129 232 217 129 255 068 026 
            
  Brutto driftsresultat Sum = B-C 1 259 966 7 542 652 9 132 652 -1 907 148 
            
  Finansinntekter         
  Renteinntekter, utbytte og eieruttak (900:908) 7 274 401 7 387 000 6 137 000 6 316 821 
  Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) (909) 0 0 0 0 
  Mottatte avdrag på utlån (sosial- og næringsutlån) (920:928) 0 0 0 53 803 
  Sum eksterne finansinntekter Sum = E 7 274 401 7 387 000 6 137 000 6 370 624 
            
  Finansutgifter         
  Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500:508) 7 438 384 7 250 935 7 262 935 6 223 669 
  Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) (509) 0 0 0 0 
  Avdragsutgifter (510:519) 9 743 800 10 209 000 8 400 000 9 577 403 
  Utlån (sosial- og næringsutlån) (520:528) 320 000 0 0 0 
  Sum eksterne finansutgifter Sum = F 17 502 184 17 459 935 15 662 935 15 801 072 
  Resultat eksterne finanstransaksjoner             Sum = E-F -10 227 783 -10 072 935 -9 525 935 -9 430 448 
            
  Motpost avskrivninger (990:999) 15 440 195 0 0 13 968 243 
            
  Netto driftsresultat Sum = I 6 472 377 -2 530 283 -393 283 2 630 647 
            

  Driftsregnskapet         

            
  Interne finansieringstransaksjoner 2011 Regulert 

budsjett 
Opprinnelig 

budsjett 
2010 

  Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd (930:939) 1 139 989 0 0 2 383 136 
  Bruk av disposisjonsfond (940:947) 1 812 455 2 684 306 1 304 306 5 153 971 
   Bruk av bundne driftsfond (950:959) 2 979 483 2 628 000 1 865 000 8 047 255 
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  Bruk av bundne investeringsfond (960:969) 0 0 0 0 
  Sum bruk av avsetninger Sum = J 5 931 927 5 312 306 3 169 306 15 584 362 
            
  Overført til investeringsregnskapet (570:579) 2 009 009 0 0 5 086 233 
  Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd 

(530:539) 0 0 0 2 374 382 
  (540:547) 3 316 535 0 0 3 943 786 
  Avsetninger til likviditetsreserven (560:569) 0   0 1 738 920 
  Avsetninger til bundne driftsfond (550:559) 6 602 102 1 867 000 1 867 000 3 931 700 
  Sum avsetninger Sum = K 11 927 647 1 867 000 1 867 000 17 075 020 
            
  Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk) 476 657 0 0 1 139 989 
  Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk) 0 0 0 0 
  Sum = I + J - K 476 657 915 023 909 023 1 139 989 

 

 

 

Regnskap økonomisk oversikt – Investering 
Tekst 2011 Regulert 

budsjett 
Opprinnelig 

budsjett 
2010 

Inntekter         
Salg av driftsmidler og fast eiendom (660:679) 6 482 1 000 000 0 1 018 420 
Andre salgsinntekter (600:659) 550 607 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse (700:789) 183 676 0 0 2 544 474 
Statlige overføringer (810:829) 0 0 0 0 
Andre overføringer (830:869;880:899) 0 0 0 0 
Renteinntekter, utbytte og eieruttak (900:909) 0 0 0 119 476 
Sum inntekter Sum = L 740 765 1 000 000 0 3 682 370 
          
Utgifter         
Lønnsutgifter (010:089;160:169) 1 341 544 540 000 540 000 734 741 
Sosiale utgifter (090:099) 190 779 58 420 58 420 129 924 
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Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 
(100:159;170:289) 

22 123 348 38 414 000 20 360 000 24 949 541 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon (300:389) 

1 357 573 150 000 0 1 615 199 

Overføringer (400:499) 4 879 649 5 135 000 5 135 000 6 131 954 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500:509) 13 413 0 0 172 108 
Fordelte utgifter (29X,69x,79x) 0 0 0 0 
Sum utgifter Sum = M 29 906 306 44 297 420 26 093 420 33 733 467 
          
Finanstransaksjoner         
Avdragsutgifter (510:519) 1 059 503 0 0 5 749 637 
Utlån  (520:528) 3 605 000 0 0 160 000 
Kjøp av aksjer og andeler (529) 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket  (530:539) 5 313 182 0 0 0 
Avsetninger til ubundne investeringsfond (548:549) 807 089 0 0 0 
Avsetninger til bundne investeringsfond (550:558) 647 514 0 0 2 166 873 
Sum finans- og finansieringstransaksjoner          
(utbetalinger og avsetninger) Sum = N 11 432 288 0 0 8 076 510 
          
Finansieringsbehov Sum O = M+N-L 40 597 828 43 297 420 26 093 420 38 127 606 
          

 
        

          
Dekket slik: 2011 Regulert 

budsjett 
Opprinnelig 

budsjett 
2010 

Bruk av lån (910:919) 36 328 642 39 841 420 26 093 420 25 279 643 
Mottatte avdrag på utlån (920:928) 647 514 0 0 466 873 
Salg av aksjer og andeler (929) 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert  (930:939) 0 0 0 0 
Overføringer fra driftsregnskapet (970:979) 2 009 009 3 300 000 0 5 086 356 
Bruk av disposisjonsfond (940:947) 190 698 150 000 0 1 970 005 
Bruk av ubundne investeringsfond (948:949) 0 0 0 0 
 Bruk av bundne driftsfond (950:959) 0 0 0 1 682 895 
Bruk av bundne investeringsfond 960:969) 1 421 966 0 0 0 
Sum finansiering Sum = R 40 597 828 43 291 420 26 093 420 34 485 772 
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Udisponert i år 0 0 0 0 
Udekket i år 0 0 0 -5 313 182 
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Regnskapsskjema 1B – Drift 

    Regnskap Rev.budsj Oppr.budsj. 
Ansvar   2011 2011 2011 
Politisk virksomhet Inntekter -222 843 0 0 
  Utgifter 3 977 296 3 806 391 3 886 391 
  Netto 3 754 453 3 806 391 3 886 391 
Trossamfunn Inntekter -129 0 0 
  Utgifter 3 265 049 3 274 300 3 274 300 
  Netto 3 264 920 3 274 300 3 274 300 
Informasjon og service Inntekter -6 631 699 -2 484 890 -2 484 890 
  Utgifter 18 759 495 14 955 075 14 370 075 
  Netto 12 127 796 12 470 185 11 885 185 
Adm. Ledelse Inntekter -250 318 0 0 
  Utgifter 2 310 368 2 439 366 1 698 366 
  Netto 2 060 050 2 439 366 1 698 366 
Økonomi Inntekter -898 312 -351 279 -351 279 
  Utgifter 5 142 107 4 474 202 4 383 202 
  Netto 4 243 795 4 122 923 4 031 923 
Personal Inntekter -219 681 0 0 
  Utgifter 3 488 573 3 853 373 3 800 373 
  Netto 3 268 892 3 853 373 3 800 373 
Grunnskoler Inntekter -10 744 802 -7 073 952 -7 236 952 
  Utgifter 48 483 982 43 738 365 42 382 365 
  Netto 37 739 180 36 664 413 35 145 413 
Losa og 
voksenopplæring Inntekter -3 541 557 -2 053 817 -1 361 817 
  Utgifter 2 359 323 2 027 605 1 403 605 
  Netto -1 182 234 -26 212 41 788 
Barnehager Inntekter -1 530 808 -1 480 385 -1 480 385 
  Utgifter 11 904 981 11 417 163 9 992 163 
  Netto 10 374 173 9 936 778 8 511 778 
Helsetjenester Inntekter -6 722 728 -4 427 855 -4 427 855 
  Utgifter 17 018 750 13 864 647 13 713 647 
  Netto 10 296 022 9 436 792 9 285 792 
Pleie- og 
omsorgstjeneser Inntekter -11 347 659 -10 404 500 -8 601 500 
  Utgifter 54 030 975 52 372 891 48 476 891 
  Netto 42 683 316 41 968 391 39 875 391 
Hjelpetjenester Inntekter -1 264 613 -336 230 -336 230 
  Utgifter 14 116 752 14 810 608 14 571 608 
  Netto 12 852 139 14 474 378 14 235 378 
Botjenesten Inntekter -13 424 830 -2 525 750 -2 525 750 
  Utgifter 21 337 089 16 430 870 15 916 870 
  Netto 7 912 259 13 905 120 13 391 120 
Utviklingsavdelingen Inntekter -5 608 098 -6 401 332 -6 251 332 
  Utgifter 14 566 835 16 575 475 15 976 475 
  Netto 8 958 737 10 174 143 9 725 143 
Bygningsdrift Inntekter -4 102 645 -2 896 660 -2 896 660 
  Utgifter 19 804 466 18 890 228 17 828 228 
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  Netto 15 701 821 15 993 568 14 931 568 
Anelggsdrift Inntekter -16 456 196 -13 940 408 -14 940 408 
  Utgifter 17 344 225 16 863 635 16 370 635 
  Netto 888 029 2 923 227 1 430 227 
Utgifter og inntekter 
felles Inntekter -21 131 306 -6 140 723 -4 004 723 

  Utgifter 15 313 717 -2 095 065 4 439 935 
  Netto -5 817 589 -8 235 788 435 212 
  

   
  

Til fordeling drift 
 

169 125 759 177 181 348 175 585 348 
Fordelt til drift  

 
169 125 736 177 175 348 175 585 348 

    23 6 000 0 
 

NOTE nr 1: Årsverk 
Tekst 2011 2010 
Antall årsverk     
Antall ansatte 325 281 
Antall kvinner 242 208 
% andel kvinner 74,47 % 74,02 % 
Antall menn 83 73 
% andel menn 25,54 % 25,98 % 
Antall kvinner ledende stillinger 10 9 
% andel kvinner i ledende 
stillinger 

58,83 % 50 % 

Antall menn i ledende stillinger 7 9 
% andel menn i ledende stillinger 41,18 % 50 % 
      
      
      

Fordeling heltid/deltid     
Tekst 2011 2010 
Antall deltidsstillinger     
Antall ansatte i deltidsstillinger 156 152 
Antall kvinner i deltidsstillinger 125 117 
% andel kvinner i deltidsstillinger 80,31 % 76,97 % 
Antall menn i deltidsstillinger 31 35 
% andel menn i deltidsstillinger 19,88 % 23,03 % 
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NOTE nr 2: Selvkost 

Selvkostområde VANN Budsjett 2011 
Regnskap 

2011 
Regnskap 

2010 
Brukerbetalinger/salgsinntekt (mva ref 
inv) -4 823 950         -5 204 022  -5 347 000 

Direkte kostnader 2 787 167          2 073 174  2 421 000 

Indirekte kostnader   459 908 1 214 000 

Netto driftsutgift -2 036 783 -2 670 940 -1 712 000 

Avskrivninger   991 482 939 700 

Alternativ kostnad   560 437 637 000 
  

Overskudd/underskudd        (2 036 783)        (1 119 021)           (135 300) 

Selvkostandel 173 % 127 % 103 % 
  

Disponering til/fra bundet selvkostfond   
           1 119 
021  

             135 
300  

(alle beregninger eks mva)       

        

Selvkostområde AVLØP Budsjett 2011 
Regnskap 

2011 
Regnskap 

2010 

Brukerbetalinger/salgsinntekt -3 004 250 -3 863 066 -3 583 000 

Direkte kostnader 2 606 990 2 028 187 2 679 000 

Indirekte kostnader   360 820 214 000 

Netto driftsutgift -397 260 -1 474 059 -690 000 

Avskrivning   208 126 90 300 

Netto kapitalkostnader    96 992 242 000 
  

Overskudd/underskudd           (397 260)        (1 168 941)          (357 700) 

Selvkostandel 115 % 143 % 111 % 
  

Disponering til/fra bundet selvkostfond   
           1 168 
941  

             357 
700  

(alle beregninger eks mva)       

        

Selvkostområde SLAM Budsjett 2011 
Regnskap 

2011 
Regnskap 

2010 

Brukerbetalinger/salgsinntekt -2 214 108 -2 431 291 -2 353 000 

Direkte kostnader 1 964 000 2 050 367 1 432 000 

Indirekte kostnader                 39 612  14 729 

Netto kapitalkostnader       

  

Overskudd/underskudd           (250 108)           (341 312)           (906 271) 
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Selvkostandel 113 % 116 %   

  

Disponering til/fra bundet selvkostfond              341 312             906 271  

        

Selvkostområde RENOVASJON Budsjett 2011 
Regnskap 

2011 
Regnskap 

2009 

Brukerbetalinger/salgsinntekt -3 590 000         -4 082 503  -4 150 000 

Direkte kostnader 3 529 000 3 853 879 4 159 000 

Indirekte kostnader   62 714 45 000 

Netto kapitalkostnader     0 

Selvkostandel 102 % 104 % 99 % 
  

Disponering til/fra bundet selvkostfond              165 910              -54 000  

(alle beregninger eks mva)       
 

 

NOTE nr 3: Spesifikasjon over regnskapmessig udisponert investering 
Regnskapsmessig udisponert Budsjett 2011 Regnskap 2011 

Tidligere opparbeidet udisponert     

Årets disponering 44 297 420 29 892 893 

Nytt udsiponert i regnskapsåret   14 404 527 
      

Totalt udisponert til disponering   14 404 427 
      
Alle investeringer er overførbare etter vedtak i kommunestyret.    

NOTE nr 4: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk – drift 

Regnskapsmessig mindreforbruk 
Budsjett 

2011 Regnskap 2011 Regnskap 2010 

Tidligere opparbeidet mindreforbruk   1 139 989   

Årets disponering av mindreforbruk   1 139 989   

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret   476 657 1 139 989 
        

Totalt mindreforbruk til disponering   476 657   
 

NOTE nr 5: Avdrag på gjeld 
Avdrag Budsjett 2011 Regnskap 2011 Regnskap 2010 
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Betalt avdrag   9 743 800   

Beregnet minste lovlige avdrag   7 489 261   
        

Differanse 0 2 254 539 0 

@ Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag. 
 

 

NOTE nr 6: Gjeldsforpliktelse – type gjeld og fordeling mellom långivere 
Tekst Regnskap 2011 Regnskap 2010   

Kommunens samlede lånegjeld 225 801 050 196 502 915   

       

Fordelt på følgende kreditorer:       

Kommunal bank fast rente 71 530 980 33 664 100   

Kommunal bank flytende rente  108 656 870 113 615 910   

Klp bank fast rente 21 593 104 23 817 490   

Klp bank flytende rente 24 481 581 25 405 415   

Kommunale foretak KF 31 986 553 16 636 318   

        

Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen  
kr 9 743 800 Minste lovlige avdrag etter kl § 50 nr 7 utgjør kr 7 489 261 

 

 

NOTE nr 7: Finansielle anleggsmidler – Obligasjoner 
Tana kommune har ingen finansielle anleggsmidler - obligasjoner 
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NOTE nr 8: Finansielle omløpsmidler 
Tana kommune har ingen finansielle omløpsmider 
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NOTE nr 9: Investeringer i nybygg og nyanlegg 

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

1210 It Drift 2 212 500 3 915 888 0 3 915 888 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 2 212 500 3 600 888 

 

3 600 888 -1 388 388   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

315 000 

 

315 000 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 2 212 500 3 915 888 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -1 703 388         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

1600 Innføring erv 418 420 536 119 0 536 119 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 418 420 481 026 

 

481 026 -62 606   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

9 000 

 

9 000 

 

  

  Refusjoner 

 

46 093 

 

46 093 

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 418 420 536 119 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -117 699         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

2100 Skolemøbler 1 500 000 1 428 415 0 1 428 415 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 1 500 000 1 334 415 

 

1 334 415 165 585   

  Bruk av invest.fond 

 

0 
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  Overført fra drift momskomp 

 

94 000 

 

94 000 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 1 500 000 1 428 415 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 71 585         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
213 Sameskolen tilbygg.  

 
56 731 0 56 731 

 

  

  Overført bevilgning fra 2009 og 2010 
    

  

  Bruk av lån 

 

52 231 

 

52 231 -52 231   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

4 500 

 

4 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 0 56 731 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -56 731         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

7020 Skole og barnehagebygg 125 000 0 0 0 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 125 000 0 

 

  125 000   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

0 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 125 000 0 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 125 000         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

625 Utstyrsentral 60 000 106 825 0 106 825 
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  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 60 000 102 825 

 

102 825 -42 825   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

0 

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

4 000 

 

4 000 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 60 000 106 825 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -46 825         

                

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

626 Digital kino 438 000 1 257 068 0 1 257 068 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 438 000 1 161 568 

 

1 161 568 -723 568   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

0 

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

95 500 

 

95 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 438 000 1 257 068 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -819 068         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
701 Helsesenter ny avdeling 3 750 000 429 498 0 429 498 

 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 3 750 000 401 498 

 

401 498 3 348 502   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

28 000 

 

28 000 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 3 750 000 429 498 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 

Side 176



21 
Siste endring 21/2-12 

  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 3 320 502         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
710 Boftsa barnehage.  6 000 68 472 0 68 472 

 

  

  Overført bevilgning fra 2009 
     

  

  Bruk av lån 

 

62 972 

 

62 972 -62 972   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

5 500 

 

5 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 0 68 472 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -68 472         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

711 Tana rådhus - planlegging 375 000 377 945 0 377 945 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 375 000 355 445 

 

355 445 19 555   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

22 500 

 

22 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 375 000 377 945 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -2 945         

        Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
720 Boftsa oppvekstsenter - park.snuplass 375 000 0 0 

  

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 375 000 0 

 

  375 000   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 
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  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 375 000 0 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 

  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 375 000         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
721 Utredning skolebygg 625 000 0 0 

  

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 625 000 0 

 

  625 000   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

  

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 625 000 0 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 625 000         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

722 Elektronisk låssytem 325 000 375 736 0 375 736 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 325 000 345 236 

 

345 236 -20 236   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

30 500 

 

30 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 325 000 375 736 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -50 736         

        Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
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723 Rådhuset/Miljøbygget - fjernvarme 1 250 000 193 589 0 193 589 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 1 250 000 178 089 

 

178 089 1 071 911   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

15 500 

 

15 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 1 250 000 193 589 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 

  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 1 056 411         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
724 Miljøbygget - diverse tiltak (scene) 200 000 232 125 0 232 125 

 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 200 000 218 125 

 

218 125 -18 125   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

0 

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

14 000 

 

14 000 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 200 000 232 125 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -32 125         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

725 Rådhuset - fjernarkiv 1 000 000 34 820 0 34 820 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 1 000 000 33 320 

 

33 320 966 680   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

1 500 

 

1 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 1 000 000 34 820 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
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  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 965 180         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
726 Miljøbygget - lysanlegg 62 500 5 448 0 5 448 

 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 62 500 4 948 

 

4 948 57 552   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

500 

 

500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 62 500 5 448 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 

  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 57 052         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
727 Rådhuset - oppgradering rådhussalen 275 000 336 195 0 336 195 

 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 275 000 308 695 

 

308 695 -33 695   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

27 500 

 

27 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 275 000 336 195 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -61 195         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

728 
Austertana og Polmak sykehjem, 
brannsikring 2 400 000 37 291 0 37 291 

 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 2 400 000 34 291 

 

34 291 2 365 709   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

3 000 

 

3 000 
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  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 2 400 000 37 291 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 2 362 709         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
729 Polmak sykehjem - kjøkken og låssystem 1 900 000 0 0 

  

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 1 900 000 0 

 

  1 900 000   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

  

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 1 900 000 0 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 

  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 1 900 000         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
730 Sirma barnehage 1 138 000 1 009 934 0 1 009 934 

 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 1 138 000 593 435 

 

593 435 544 565   

  Bruk av invest.fond 

 

248 990 

 

248 990 

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

78 500 

 

78 500 

 

  

  Overført fra drift 

 

89 009 

 

89 009 

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 1 138 000 1 009 934 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 128 066         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

731 Pu boliger 16 500 000 10 237 325 0 10 237 325 
 

  

  Finansiering : 
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  Bruk av lån 15 500 000 9 426 325 

 

9 426 325 6 073 675   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

811 000 

 

811 000 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 1 000 000 0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 16 500 000 10 237 325 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 6 262 675         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
732 Snøfangere Seida skole 200 000 197 523 0 197 523 

 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 200 000 181 023 

 

181 023 18 978   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

16 500 

 

16 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 200 000 197 523 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 

  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 2 478         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
733 Tak FIG lager Skiippagurra 120 000 128 440 0 128 440 

 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 120 000 117 940 

 

117 940 2 060   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

10 500 

 

10 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 120 000 128 440 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -8 440         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  
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    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

735 Isolering tak/himling Seida skole 30 000 0 0 
  

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 30 000 0 

 

  30 000   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

  

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 30 000 0 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 30 000         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
800 Flytebrygge i Sjusjok.  

 
55 701 0 55 701 

 

  

  Dekkes av havneutvalg og bevilgning  fra 2010 
   

  

  Bruk av lån 

 

11 003 

 

11 003 -11 003   

  Bruk av invest.fond 

 

40 698 

 

40 698 

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

0 

 

  

  Refusjoner 

 

4 000 

 

4 000 

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 0 55 701 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -55 701         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

801 Skiippagurra renseanlegg.  
 

514 968 0 514 968 
 

  

  Bevilgning fra tidligere år. 29100138 
    

  

  Bruk av lån 

 

513 468 

 

513 468 -513 468   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

1 500 

 

1 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 0 514 968 
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  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -514 968         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
802 Utvidelse boligfelt 1 250 000 1 820 648 0 1 820 648 

 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 1 250 000 1 779 148 

 

1 779 148 -529 148   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

41 500 

 

41 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 1 250 000 1 820 648 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 

  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -570 648         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
804 Lismajævre vannverk 

 
672 723 0 672 723 

 

  

  Bevilgning fra tidligere år. 29100170 
    

  

  Bruk av lån 

 

672 723 

 

672 723 -672 723   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

0 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 0 672 723 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -672 723         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

805 Austertana vannverk 
 

189 651 0 189 651 
 

  

  Bevilgning fra tidligere år 29100135 
    

  

  Bruk av lån 

 

189 651 

 

189 651 -189 651   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 
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  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 0 189 651 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -189 651         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
806 Alleknjarg vannverk 

 
48 825 0 48 825 

 

  

  Bevilgning fra tidligere år. 29100105 
    

  

  Bruk av lån 

 

48 825 

 

48 825 -48 825   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

  

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 0 48 825 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 

  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -48 825         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 
807 Luftjokveien 700 000 824 372 0 824 372 

 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 700 000 778 372 

 

778 372 -78 372   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

46 000 

 

46 000 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 700 000 824 372 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -124 372         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

808 Torhop havn 1 500 000 2 000 217 0 2 000 217 
 

  

  Finansiering : 
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  Bruk av lån 1 500 000 1 847 717 

 

1 847 717 -347 717   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

152 500 

 

152 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 1 500 000 2 000 217 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -500 217         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

811 Masjokveien 700 000 714 111 0 714 111 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 700 000 677 111 

 

677 111 22 889   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

37 000 

 

37 000 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 700 000 714 111 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -14 111         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

814 Fastmerking av skuterløyper 312 500 191 801 0 191 801 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 312 500 184 301 

 

184 301 128 199   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

7 500 

 

7 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 312 500 191 801 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 120 699         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

Side 186



31 
Siste endring 21/2-12 

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

816 Bølgedempere Sjursjok og Smalfjord 125 000 129 208 0 129 208 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 125 000 118 708 

 

118 708 6 292   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

10 500 

 

10 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 125 000 129 208 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -4 208         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

819 Vegplan 625 000 742 581 0 742 581 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 625 000 714 081 

 

714 081 -89 081   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

28 500 

 

28 500 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 625 000 742 581 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -117 581         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

821 Skiippagurra vannverk 837 500 600 922 0 600 922 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 837 500 600 922 

 

600 922 236 578   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

  

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 837 500 600 922 
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  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 236 578         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

822 Østre Seida vannverk 375 000 144 571 0 144 571 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 375 000 144 571 

 

144 571 230 429   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

  

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 375 000 144 571 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 230 429         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

830 Hovedplan for avløp 
 

155 101 0 155 101 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 

 

155 101 

 

155 101 -155 101   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

  

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 0 155 101 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -155 101         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

831 Kunstgressbane 
 

43 499 0 43 499 
 

  

  Bevilgning fra tidligere år. 29100150 
    

  

  Bruk av lån 

 

39 499 

 

39 499 -39 499   

  Bruk av invest.fond 

 

0 
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  Overført fra drift momskomp 

 

4 000 

 

4 000 

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 0 43 499 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad -43 499         

Konto Prosjekt Vedtatt Kostnad Tidligere Medgått  Overført Til senere  

    k.overslag Pr. 31.12.11 medgått i året ubrukt dekning 

8070 Kjøp av brannbil 2 875 000 15 074 0 15 074 
 

  

  Finansiering : 

     

  

  Bruk av lån 2 875 000 15 074 

 

15 074 2 859 926   

  Bruk av invest.fond 

 

0 

 

  

 

  

  Overført fra drift momskomp 

 

0 

 

  

 

  

  Refusjoner 

 

0 

 

  

 

  

  Salgsinntekt 

 

0 

 

  

 
  

  Sum finansiering 2 875 000 15 074 
   

  

  Avvik kostnad-finansiering    0       0 
  Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad 2 859 926         
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NOTE nr 10: Anleggsmidler 
Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 

Bokført verdi 1/1 
17 732 599 2 202 016 48 026 067 126 513 052 89 614 167 

Akkumulerte 
avskrivninger           
Tilgang i 
regnskapsåret 4 455 719 2 700 558 4 747 187 13 811 889 2 219 252 
Avgang i 
regnskapsåret*           
Avskrivninger i 
regnskapsåret 4 961 508 647 041 2 565 153 3 510 763 2 440 836 

Nedskrivninger  
      8 576 106   

Reverserte 
nedskrivninger 229 228         
  

Bokført verdi 17 456 038 4 255 533 50 208 101 128 238 072 89 392 583 
            
            
Det er i regnskapsåret i balansen overført eiendommer til Tana kommunale 
eiendomsselskap. Dette har ingen resultatvirkning men kommer fram her som 
nedskrivninger.  

NOTE nr 11: Interkommunalt samarbeid  
Tana kommune er deltaker i Kontrollutvalgan IS  
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NOTE nr 12: Kapitalkonto 
KAPITALKONTO 

01.01.2011 Balanse 
  

01.01.2011 Balanse 
116 679 077,43 (underskudd i kapital) (kapital) 

Debetposteringer i året:   Kreditposteringer i året:   

Salg av fast eiendom og 
anlegg 6 482,00 

Aktivering av fast eiendom og 
utstyr 29 755 250,89 

Nedskrivninger fast eiendom 8 346 878,00 Oppskriving av fast eiendom 6 482,00 

Avskriving av fast eiendom og 
anlegg 9 831 646,00     

Avskrivninger av utstyr, 
maskiner og transportmidler 5 608 549,00     
Nedskriving av aksjer og 
andeler 345 115,00     
  0,00 Utlån formidlings/startlån 3 605 000,00 

Avdrag på formidlings/startlån 647 514,25 Utlån egne midler 320 000,00 
        
        
    Avdrag på eksterne lån 10 803 302,74 
Bruk av midler fra eksterne lån 36 328 641,55     
    Endring pensjonsmidler 1 651 339,00 
Endring pensjonsforpliktelse  61 968 706,00     
        
        
        
31.12.2011 Balanse 

39 736 920,26 
31.12.2011 Balanse 

  Kapitalkonto (underskudd i kapital) 
        
Avstemming 39 736 920,26   

 Differanse 0,00     
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NOTE nr 13: Avsetninger og bruk av avsetninger 

 

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og 

investeringsregnskapet 

 Alle fond KOSTRA-art  Regnskap 2011 Regnskap 2010 

Avsetninger til fond 
SUM(530:550)+ 
580  17 163 080,47 13 556 729,73 

Bruk av avsetninger  SUM(930:958)  -7 544 590,20 -19 237 261,81 

Til avsetning senere år  980 0,00 -5 313 181,92 

Netto avsetninger    9 618 490,27 -10 993 714,00 
 

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Disposisjonsfond Kostra 
art/balanse 

Regnskap 
2011 

Regnskap 2010 

IB 0101 2.56 6 966 534,96 0,00 

Avsetninger driftsregnskapet 540 3 316 535,25 3 943 786,10 

Bruk av avsetninger 
driftsregnskapet 940 -1 812 455,00 -5 153 970,78 

Bruk av avsetninger 
investerings-regnskapet 940 -190 697,90 -1 970 004,74 

UB 31.12 2.56 8 279 917,11 6 966 534,96 
        
UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie 
disposisjon til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om 
disponering av kr 4 353 940 

 

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet driftsfond 
Kostra 
art/balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 

IB 0101 2.51 11 298 691,01 0,00 
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Avsetninger 550 6 602 102,42 3 931 699,94 

Bruk av avsetninger 950 -2 979 482,82 -8 047 255,19 

UB 31.12 2.51 14 921 310,61 11 298 691,01 
        
        
UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til  
bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.  

 

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Ubundet investerings fond 
Kostra 
art/balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 

IB 0101 2.53 0,00 0,00 

Avsetninger 548 807 089,23 0,00 

Bruk av avsetninger 948 0,00 0,00 

UB 31.12 2.53 807 089,23 0,00 
        

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til 
 kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak 
om disponering til investeringer på kr 250 000. Disponering til andre investeringsformål 
krever nytt vedtak av kommunestyret. For den resterende del fondets midler kr 557 089 
er det ikke gjort vedtak om disponering til konkrete investeringsformål  

Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet investerings fond 
Kostra 
art/balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 

IB 0101 2.55 3 610 828,79 0,00 

Avsetninger 550 647 514,25 2 166 872,90 

Bruk av avsetninger 950   -1 682 895,00 

Bruk av avsetninger 958 -1 421 965,63   

UB 31.12 2.55 2 836 377,45 3 610 828,79 
        
UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler  
er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.  
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NOTE nr 14 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og 

interkommunalt samarbeid 
Tekst 31.12.2011 31.12.2010 
      
  
Fordringer til Tana kommunale 
eiendom 142 388 483 410 
      
      
  
      
  
Gjeld til Tana kommunale eiendom 0 18 788 

  

NOTE 15 Garantier gitt av kommunen 

NOTE Garantier gitt av kommunen – 
nedkvittert per 31.12       

Garanti gitt til 
Opprinnelig 

garanti 
Garantibeløp 

pr 31.12 
Garantien 

utløper 
Gjeddevann vannverk AL, Komm.banken 800 000 384 000 01.09.2023 
Gjeddevann vannverk AL, Komm.banken 325 000 0 15.07.2011 
Gjeddevann vannverk AL, Komm.banken 600 000 423 486 15.05.2024 
Polmak og Tana kirkelige fellesråd, Komm.bank 2 600 000 2 274 950 17.09.2029 
Tana arbeidsservice AS, Komm.banken 2 052 471 1 537 094 01.10.2020 

Tana Montessoriforening, Sparebanken NN 1 000 000 1 000 000 01.08.2014 
Øst Finnmark Avfallsselskap 5 510 538 4 156 737 01.08.2014 
Sum garantier 12 888 009 9 776 267   
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NOTE 16: Endring i arbeidskapital 

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet 

            

Anskaffelse av 
midler    Regnskap 2011 Regnskap 2010 

Inntekter driftsdel 
(kontoklasse 1)  

SUM(600:670; 

-271 998 858,21 -253 160 877,66 700:780;800:895)  

Inntekter 
investeringsdel 
(kontoklasse 0)  

SUM(600:670; 

-740 765,49 -3 369 800,00 700:770;800:895)  

Innbetalinger ved 
eksterne 
finanstransaksjoner  SUM(900:929)  -44 250 556,59 -32 236 616,66 
Sum  

S  -316 990 180,29 -288 767 294,32 
anskaffelse av 
midler  

Anvendelse av 
midler        
Utgifter driftsdel 
(kontoklasse 1)  

SUM(010:285;300:480
) -690  255 298 693,70 241 099 782,76 

Utgifter 
investeringsdel 
(kontoklasse 0)  

SUM(010:285;300:480
) -690  29 892 892,99 33 561 358,11 

Utbetalinger ved 
eksterne 
finanstransaksjoner  SUM(500:529)  22 180 099,36 21 882 817,69 
Sum  

  307 371 686,05 296 543 958,56 
anvendelse av 
midler  
        

Anskaffelse - 
anvendelse av midler  U=W  -9 618 494,24 7 776 664,24 
Endring i ubrukte 
lånemidler  

Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-
1)  -3 174 778,45 -4 308 565,87 

Endring i 
arbeidskapital  V  12 793 272,69 -3 468 007,37 
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Del 2 Endring i arbeidskapital balansen 

Tekst Konto Regnskap 2011 Regnskap 2010 
Omløpsmidler 2.1     
Endring kortsiktige 
fordringer 2.13 - 2.17 9 589 161,09 2 387 813,86 
Endring aksjer og 
andeler 2.18 0,00 0,00 
Premieavvik 2.19 3 003 625,00 5 144 854,00 
Endring 
sertifikater 2.12 0,00 0,00 
Endring 
obligasjoner 2.11 0,00 0,00 
Endring 
betalingsmidler 2.10 939 428,17 -5 309 087,11 

Endring 
omløpsmidler   13 532 214,26 2 223 580,75 
        
Kortsiktig gjeld 2.3     
Endring 
kassekredittlån 2.31 0,00 0,00 
Endring annen 
kortsiktig gjeld 2.32 - 2.38 738 961,91 5 497 832,33 
Premieavvik 2.39 0,00 -0,47 
        

Endring 
arbeidskapital   12 793 252,35 -3 274 251,11 
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NOTE 17: Pensjonsnote 
Hovedstørrelser fra aktuarberegning - TANA DnB KLP SPK Sum  
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 10 818 312 1 381 062 3 962 311 16 161 685 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 9 869 516 1 560 083 2 598 096 14 027 695 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 9 848 409 1 573 756 2 113 076 13 535 241 
Administrasjonskostnader 807 720 76 050 92 767 976 537 
Premieinnbetaling inkl adm.kostnader 17 797 427 1 732 677 3 289 033 22 819 137 
Utbetalte pensjoner 6 230 054 797 496 0 7 027 550 
Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 - nr 4 (u/adm) 0 0 0 0 
    

  
  

Påløpte pensjonsforpliktelse 01.01.06(re-estimert) 222 437 616 33 686 201 57 735 460 313 859 277 
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.06 236 895 390 35 829 850 64 295 867 337 021 107 
Verdi av pensjonsmidler 01.01.06 (virkelig verdi) 173 682 152 28 184 183 41 970 438 243 836 773 
Estimert verdi av pensjonmidler 31.12.06 (forventet 
verdi) 194 290 214 30 617 070 47 279 780 272 187 064 
Netto pensjonsforpliktelse 01.01.06 (re-
estimert/virkelig) 48 755 464 5 502 018 15 765 022 70 022 504 
Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.06 42 605 176 5 212 780 17 016 087 64 834 043 
  

   
  

Årets netto pensjonskostnad § 13-1 nr c og § 13-3 nr a 
  

  
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 10 818 312 1 381 062 3 962 311 16 161 685 

     
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 9 869 516 1 560 083 2 598 096 14 027 695 

     
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -9 848 409 -1 573 756 -2 113 076 -13 535 241 

     
Netto pensjonskostnad eks adm. 10 839 419 1 367 389 4 447 331 16 654 139 

     
  

   
  

     
Beregnet premieavvik § 13-1 nr d og § 13-4 nr a(evt b) 

  
  

Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader 16 989 707 1 656 627 3 284 340 21 842 600 
     

Årets netto pensjonskostnad 10 839 419 1 367 389 4 447 331 16 654 139 
     

Premieavvik 6 150 288 289 238 -1 162 991 5 188 461 
     

Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 12 0 0 0 0 
     

  
   

       
Resultatføring av pensjonskostnad 

   
  

     
Netto pensjonskostnad eks adm. 10 839 419 1 367 389 4 447 331 16 654 139 

     
Resultatført premieavvik 2 088 237 176 081 8 703 2 273 020 

     
Amortisering av premieavvik tidligere år 0 0 0 0 

     
Adm kostnad 807 720 76 050 92 767 976 537 

     
Resultatført pensjonskostnad 13 735 376 1 619 520 4 548 801 19 903 696 

     
  

   
  

     
Akkumulert og amortisert premieavvik  § 13-1 nr e og § 13-4 nr c,d,e 

 
  

Antall år premieavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) 15 15 15 15 
     

Akkumulert premieavvik 31.12 å.f 24 559 516 1 788 117 153 145 26 500 778 
     

  2 088 237 176 081 8 703 1 766 719 
     

Arbeidsgiveravgift 0 0 0 0 
     

Akkumulert premieavvik 31.12 28 621 568 1 901 274 -1 018 549 29 922 520 
     

Arbeidsgiveravgift av 16 0 0 0 0 
     

  
   

  
     

Årets estimatavvik  § 13-3 nr c og d         
     

Estimatavvik forpliktelse -47 976 190 -4 100 217 13 269 531 -38 806 876 
     

Estimatavvik pensjonsmidler -5 794 720 -1 818 671 -19 178 329 -26 791 720 
     

Netto estimatavvik -53 770 910 -5 918 888 -5 908 798 -65 598 596 
     

  
   

  
     

Spesifisert pensjonsforpliktelse § 13-1 nr a og e og § 13-2 nr c 
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Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.å.f -174 461 426 -29 585 984 -71 004 991 -275 052 401 
     

Nåverdi av årets pensjonsopptjening -10 818 312 -1 381 062 -3 962 311 -16 161 685 
     

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -9 869 516 -1 560 083 -2 598 096 -14 027 695 
     

Utbetalte pensjoner 6 230 054 797 496 0 7 027 550 
     

Amortisert estimatavvik - forpliktelse -47 976 190 -4 100 217 13 269 531 -2 587 125 
     

        0 
     

Estimert pøløpt pensjonsforpliktesle 31.12 = UB -236 895 390 -35 829 850 -64 295 867 -300 801 356 
     

  
   

  
     

  
   

  
     

  
   

  
     

Spesifisert pensjonsmidler § 13-1 nr a og e og § 13-2 nr c 
  

  
Verdi av pensjonsmidler 31.12 179 476 872 30 002 854 61 148 767 270 628 493 

     
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 9 848 409 1 573 756 2 113 076 13 535 241 

     
Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader 16 989 707 1 656 627 3 284 340 21 842 600 

     
Utbetalte pensjoner -6 230 054 -797 496 0 -7 027 550 

     
Amortisert estimatavvik - midler -5 794 720 -1 818 671 -19 178 329 -1 786 115 

     
          

     
Estimert pensjonsmidler 31.12.2011 = UB 194 290 214 30 617 070 47 367 854 297 192 669 

     
 

NOTE 18: Aksjer og andeler 

Org. Nr Selskap Pålydende Eier andel % 

Bokført 

verdi 

971 186 801 Tana kommunale eiendomsselskap as 600 000 100 600 000 

976 034 503 Samisk nærings- og utredningssenter as 800 000 88 50 000 

981 337 809 Tana Arbeidsservice AS 180 000 72 100 000 

984 863 268 Indre-Finnmark Utviklingsselskap AS 200 000 25 100 000 

971 058 854 Varanger Kraft AS 400 000 13 400 000 

962 372 767 Øst-Finnmark Avfalsselskap ANS 2 345 731 31 2 345 731 

870 076 762 Gjeddevann Vannverk A/L, 26 andeler á 

3.000 

78 000 8 78 500 

992 106 913 Tanahall AS 1 500 000   1 500 000 

910 568 183 Biblioteksentralen A/L, 2 andeler á kr 

300 

600 0 600 

SUM 6 104 331   5 174 831 

Aksjer i Stiftelsen Skiippagurrafestivalen er nedskrevet til kr 0 

Diverse andelsbevis er nedskrevet til kr 0 
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Note 19: Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet 
Tana kommune har fått etterbetalt for lite refundert tilskudd for ressurskrevende tjenester for 

regnskapsåret 2010. Dette utgjør 2 mill. Inntekten er ført på kapittel 5060, botjenesten.  

 

 

 

NOTE nr 20 Regnskapsprinsipper 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god 

kommunal regnskapsskikk.  

 

Regnskapsprinsipper 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens 

virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang 

og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.  

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også 

interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i 

året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet 

som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er 

brukt, er registrert som memoriapost. 

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt 

ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  

 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og 
tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje 
er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler 
med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller 
samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som 
anleggsmidler. 
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Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold 
og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde 
anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer 
en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i 
investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i 
langsiktig gjeld. 

 

 

Vurderingsregler 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 

finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.  

 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap 

 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 

avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter 

året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i 

tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  

 

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til 

virkelig verdi i balansen. 

 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 
Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som 
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gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs 
er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som 
kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til 
forfall. 

 Selvkostberegninger 

Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve 

av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 

regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003.  

 

For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet 

følges samme retningslinjer. 

 

Mva-plikt og mva-kompensasjon 

Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 

kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon 

for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.  
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NOTE nr 21 Organisering av kommunens virksomhet 

Rådmann
Assisterende rådmann

Bygg- og anleggs-

avdelinga

Utviklings-

avdelinga

Avdeling for 

helsetjenester

Avdeling for 

hjelpetjenester

Tana 

sykeavdeling

Polmak sykehjem

og omsorgssone

Austertana 

eldresenter og 

omsorgssone

Austertana 

oppvekstsenter

Stabs-/støtte-
funksjoner

Informasjon og service

Økonomi

Personal

Rådgivere
Strategiske fora

Ledermøtet (LM) Faglige fora/

ledernettverk

Sirpmà skuvla

Sirma skole

Deanu 

Sàmeskuvla 

Tana Sameskole

Seida skole
Tanabru

barnehage

ORGANISASJONSPLAN FOR DEANU GIELDA – TANA KOMMUNE

Oppdatert  17.10.2011

Boftsa 

oppvekstsenter

Botjenesten

Tana 

omsorgssone

 

 

Kommunens politiske organisering bygger på hovedutvalgsmodellen. Den administrative 

organiseringen baserer seg på tonivåmodellen der virksomhetsleder har fått delegert myndighet 

innenfor de respektive fagfelt, personalforvaltning og økonomiforvaltning. 

 

Kommunens boligforvaltning er lagt til Tana kommunale eiendomsselskap KF. 

 

Kommunen deltar også i interkommunale selskaper og samarbeider: 

Avfallshåndtering, deponi: Øfas ANS 

Krisesenter: Norasenteret IKS 

Revisjon: Finnmark kommunerevisjon IKS 

Kontrollutvalgssekretariat: Kontrollutvalgan IS 

Legetjeneste: Tana kommune er vertskommune, Nesseby kommune er deltaker i samarbeidet 

Sosiale tjenester: Nav Tana 
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Arkiv: IKA Finnmark IKS 

Alarmsentral: 110-sentralen for Finnmark 

Tana kommune er vertskommune for Øst-Finnmark kompetansesenter 

Akutt forurensing: Øst-Finnmark IUA 

 
 
 

NOTE nr 22 Ytelser til ledende personer 
Rådmannen har en årslønn på 705 000. Internett og telefon dekkes av kommunen, ellers ingen 

tilleggsytelser.  

Ordfører har en årlig godtgjørelse på kr 578 193 

NOTE nr 23 Revisjonshonorarer 
Tana kommune har i 2011 betalt kr 478 500 i revisjonshonorar. I 2010 betalte vi 472 208. 

 

Oversikt mer-/mindreforbruk fordelt på virksomhetene 
- = merforbruk 

= mindreforbruk 

  Regnskap/2011 Rev.budsjett/2011 
Vedtatt 
budsjett/2011 Avvik/2011 

Ansvar NOK NOK NOK NOK 

1000 Kommunestyret og 
and 

2 610 941 2 470 075 2 550 075 -140 866 

1010 Eldrerådet 52 411 142 500 142 500 90 089 

1020 Kontroll og revisjon 641 512 676 526 676 526 35 014 

1030 Valg og partistøtte 449 585 517 290 517 290 67 705 

Sum politisk virksomhet   3 754 450 3 806 391 3 886 391 51 941 

1100 Overføringer til kir 3 129 816 3 129 300 3 129 300 -516 

1110 Overføringer til and 135 104 145 000 145 000 9 896 

Sum trossamfunn   3 264 920 3 274 300 3 274 300 9 380 

1202 Serviceavdeling 3 060 899 3 086 391 3 012 391 25 492 
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1205 Kantinedrift -14 183 11 000 11 000 25 183 

1206 Leasing av bil 72 162 0 0 -72 162 

1210 It drift 3 768 244 3 808 824 3 751 824 40 580 

1230 Samisk språkutviklin 2 475 967 2 180 060 2 155 060 -295 907 

1240 Studiesenter 363 603 1 033 290 1 016 290 669 687 

1250 Bibliotek 989 552 958 470 937 470 -31 082 

1260 Landbruksvikar 22 903 204 150 193 150 181 247 

1270 Kino 76 521 80 000   3 479 

Sum informasjon og service   10 815 667 11 362 185 11 077 185 546 518 

1500 Administrativ ledels 1 410 051 1 839 366 1 698 366 429 315 

Sum administrativ ledelse   1 410 051 1 839 366 1 698 366 429 315 

1600 Økonomiavdeling 3 909 060 3 251 923 3 160 923 -657 137 

1610 Fellesutgifter økono 340 000 871 000 871 000 531 000 

Sum økonomiavdeling   4 249 060 4 122 923 4 031 923 -126 137 

1800 Personalavdeling 3 265 593 3 853 373 3 800 373 587 780 

Sum personalavdeling   3 265 593 3 853 373 3 800 373 587 780 

2000 Undervisning - ledel 691 281 655 456 638 456 -35 825 

2100 Grunnskole og sfo, f 1 947 347 2 158 665 1 950 665 211 318 

2110 Austertana oppveksts 5 980 369 5 898 039 5 740 039 -82 330 

2120 Boftsa oppvekstsente 7 989 820 7 540 054 7 334 054 -449 766 

2130 Seida skole 12 257 227 11 902 348 11 576 348 -354 879 

2140 Deanu sameskuvla 6 128 870 6 171 768 5 742 768 42 898 

2150 Sirma oppvekstsenter 2 575 415 2 338 083 2 163 083 -237 332 

Sum grunnskoler   37 570 330 36 664 413 35 145 413 -905 917 

2200 Losa -133 752 16 000 0 124 192 

Sum Losa   -133 752 16 000 0 124 192 

2400 Barnehager - fellest 782 803 656 000 656 000 -126 803 

2430 Åpen barnehage 40 971 69 516 94 516 28 545 

2440 Private barnehager 4 002 389 4 060 000 3 693 000 57 612 

2460 Tanabru barnehage 4 395 009 4 388 262 4 068 262 -6 747 

Sum barnehager   9 221 171 9 173 778 8 511 778 -47 393 

2500 Voksenopplæring -221 727 -42 212 41 788 179 515 

Sum voksenopplæring   -221 727 -42 212 41 788 179 515 

2600 Kompetansesenter 226 907 0   -226 907 

Sum kompetansesenter   226 907 0 0 -226 907 

3000 Legestasjon 7 979 916 7 160 680 6 940 680 -819 236 

3010 Fysioterapi 1 210 858 1 184 876 1 178 876 -25 982 

3100 Helsestasjon 1 039 688 1 206 236 1 181 236 166 548 
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3120 
Ungdommens 
prevensjo 66     -66 

Sum helsetjenester   10 230 529 9 551 792 9 300 792 -678 737 

4000 Pleie- og omsorg - f 584 277 -523 238 646 762 -1 107 515 

4010 Sone 1 - austertana 6 718 725 6 711 038 6 436 038 -7 687 

4020 Sone 2 - polmak 9 047 671 8 420 533 7 818 533 -627 138 

4030 Sykeavdelingen 11 706 708 11 885 465 11 251 465 178 757 

4040 Tana omsorgssone 12 655 044 13 079 925 11 399 925 424 881 

4050 Rehabilitering 1 953 325 2 394 668 2 322 668 441 343 

Sum pleie- og omsorgstjenester   42 665 748 41 968 391 39 875 391 -697 357 

5000 Hjelpetjenester - le 1 560 685 1 998 154 1 972 154 437 469 

5010 Pedagogisk/psykologi 1 161 844 1 003 505 976 505 -158 339 

5020 Sosial rådgivning og 1 512 457 1 517 308 1 489 308 4 851 

5030 Barnevern 2 468 911 3 197 459 3 149 459 728 548 

5040 Rusvern 75 583 359 306 342 306 283 723 

5050 Psykisk helsevern 2 620 519 3 050 773 2 978 773 430 254 

5060 Botjenesten 7 922 256 13 905 120 13 391 120 5 982 864 

5070 Tana arbeidsservice 691 287 690 000 690 000 -1 287 

5080 NAV 3 045 817 2 657 873 2 636 873 -387 944 

Sum hjelpetjenester   21 059 358 28 379 498 27 626 498 7 320 140 

6000 Miljø og næring - le 764 243 772 351 755 351 8 108 

6010 Næringsutviklig 1 579 450 1 417 082 1 417 082 -162 368 

6030 Landbruk 1 175 675 1 149 072 1 109 072 -26 603 

6040 Miljøvern 297 838 610 023 603 023 312 185 

6050 Arealplanlegging - t 1 672 034 2 104 003 2 042 003 431 969 

6100 Kultur - ledelse og 1 206 669 1 600 011 1 580 011 393 342 

6110 Kulturskole 948 039 792 622 757 622 -155 417 

6120 Samisk teater 430 903 444 170 429 170 13 267 

6200 Museum 695 737 212 994 197 994 -482 743 

6310 Tanabru fritidsklubb 379 538 430 815 422 815 51 277 

6320 Ungdommens 
kulturmøn 

16 294 20 000 20 000 3 706 

6330 Ungdommens 
serviceko 140 050 142 000 142 000 1 950 

6400 Idrett og friluftsli 246 539 6 000 6 000 -240 539 

Sum utviklingsavdeling   9 553 009 9 701 143 9 482 143 148 134 

7000 Bygningsdrift - lede 655 714 1 006 780 970 780 351 066 

7010 Eiendomsskatt 1 666     -1 666 

7020 Skole- og barnehageb 8 446 935 7 942 561 7 712 561 -504 374 

7025 Kunnskapens hus 181 006 116 000 9 000 -65 006 
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7030 Helse- og sosialbygg 2 067 879 1 141 131 1 115 131 -926 748 

7035 Tana helsesenter 1 632 560 2 037 500 1 437 500 404 940 

7040 Administrasjons- og 3 439 214 3 820 682 3 774 682 381 468 

7050 Tana kommunale 
eiend 

-1 215 -248 263 -248 263 -247 049 

7060 Bortfeste av tomter -254 768 -234 500 -234 500 20 268 

7070 Diverse tilskudd fra 0 90 000 90 000 90 000 

7080 Forebyggende 
brannve 

-372 523 -50 586 -61 586 321 937 

Sum bygningsdrift   15 796 470 15 621 305 14 565 305 -175 165 

8000 Anleggsdrift - ledel 1 185 593 1 181 896 1 150 896 -3 697 

8010 Løyper i utmark 171 015 257 000 257 000 85 985 

8020 Lysløyper 12 783 44 000 44 000 31 217 

8030 Offentlige plasser o 191 669 217 285 214 285 25 616 

8040 Vannforsyning -2 011 827 -2 514 813 -2 548 813 -502 986 

8050 Avløp og rensing -599 019 -1 186 898 -1 220 898 -587 879 

8060 Renovasjon -62 714 -51 000 -51 000 11 714 

8070 Brann og ulykkesvern 1 728 738 1 758 998 1 724 998 30 260 

8080 Veier og gater 2 795 651 2 885 635 2 878 635 89 984 

8090 Boligfelt 94 157 111 000 -889 000 16 843 

8095 Havn og havneanlegg -99 619 -49 876 -49 876 49 743 

Sum anleggsdrift   3 406 427 2 653 227 1 510 227 -753 200 

9000 Skatteinntekter og r -179 091 362 -178 647 900 -178 647 900 443 462 

9011 Andre statstilskudd -5 129 832 -5 129 000 -5 129 000 832 

9020 Utlån 193 215     -193 215 

9030 Renter og avkastning -67 268 -1 134 621 127 379 -1 067 353 

9040 Avdragsutgifter 9 743 830 10 209 000 8 400 000 465 170 

9050 Avsetninger og tap 2 220 710 1 747 875 5 857 875 -472 835 

9060 Interne finansiering -185 072 -740 750 -740 750 -555 678 

9070 Mva komp fra investe -2 857 605 -5 267 000 -3 131 000 -2 409 395 

9080 Fordelte avskrivning 4     -4 

1820 Premieavvik pensjone -2 766 102 -4 706 500 -2 281 500 -1 940 398 

9999 Årets regnskapsmessi 476 657     -476 657 

Sum rammetilskudd/felles   -177 462 823 -183 668 896 -175 544 896 -6 206 073 

Samlet resultat 24 -915 023 -909 023 -915 047 
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Driftsregnskap 

    Regnskap/2011 Rev.budsjett/2011 
Vedtatt 
budsjett/2011 Avvik/2011 

Ansvar Bevilgningsart   NOK NOK NOK NOK 

1000 Kommunestyret og 
and 1 Driftsregnskap 2 610 941 2 470 075 2 550 075 -140 866 

    1DR Driftsresultat 2 610 941 2 470 075 2 550 075 -140 866 

1010 Eldrerådet 1 Driftsregnskap 52 411 142 500 142 500 90 089 

    1DR Driftsresultat 52 411 142 500 142 500 90 089 

1020 Kontroll og revisjon 1 Driftsregnskap 641 512 676 526 676 526 35 014 

    1DR Driftsresultat 641 512 676 526 676 526 35 014 

1030 Valg og partistøtte 1 Driftsregnskap 449 585 517 290 517 290 67 705 

    1DR Driftsresultat 449 585 517 290 517 290 67 705 

1100 Overføringer til kir 1 Driftsregnskap 3 129 816 3 129 300 3 129 300 -516 

    1DR Driftsresultat 3 129 816 3 129 300 3 129 300 -516 

1110 Overføringer til and 1 Driftsregnskap 135 104 145 000 145 000 9 896 

    1DR Driftsresultat 135 104 145 000 145 000 9 896 

1200 Fellestjenester 1 Driftsregnskap 1 328 638 808 000 808 000 -520 638 

    1DR Driftsresultat 1 328 509 808 000 808 000 -520 509 

1200 Fellestjenester 1FR Finansresultat 129     -129 

1202 Serviceavdeling 1 Driftsregnskap 3 060 899 3 086 391 3 012 391 25 492 

    1DR Driftsresultat 3 050 099 3 086 391 3 012 391 36 292 

    1FR Finansresultat 10 800     -10 800 

1205 Kantinedrift 1 Driftsregnskap -14 183 11 000 11 000 25 183 

    1DR Driftsresultat -14 183 11 000 11 000 25 183 

1206 Leasing av bil 1 Driftsregnskap 72 162 0 0 -72 162 

    1DR Driftsresultat 72 162 0 0 -72 162 

1210 It drift 1 Driftsregnskap 3 768 244 3 808 824 3 751 824 40 580 

    1DR Driftsresultat 3 767 796 3 808 824 3 751 824 41 028 

    1FR Finansresultat 448     -448 

1230 Samisk språkutviklin 1 Driftsregnskap 2 475 967 2 180 060 2 155 060 -295 907 

    1DR Driftsresultat 2 470 967 2 480 060 2 155 060 9 093 

    1FR Finansresultat 5 000 -300 000   -305 000 

1240 Studiesenter 1 Driftsregnskap 363 603 1 033 290 1 016 290 669 687 

    1DR Driftsresultat 363 603 1 033 290 1 016 290 669 687 

1250 Bibliotek 1 Driftsregnskap 989 552 958 470 937 470 -31 082 

    1DR Driftsresultat 989 436 958 470 937 470 -30 966 

    1FR Finansresultat 116     -116 

1260 Landbruksvikar 1 Driftsregnskap 22 903 204 150 193 150 181 247 
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    1DR Driftsresultat 22 903 204 150 193 150 181 247 

1270 Kino 1 Driftsregnskap 76 521 80 000   3 479 

    1DR Driftsresultat 76 521 80 000   3 479 

1500 Administrativ ledels 1 Driftsregnskap 1 410 051 1 839 366 1 698 366 429 315 

    1DR Driftsresultat 2 060 051 2 339 366 1 698 366 279 315 

    1FR Finansresultat -650 000 -500 000   150 000 

1600 Økonomiavdeling 1 Driftsregnskap 3 909 060 3 251 923 3 160 923 -657 137 

    1DR Driftsresultat 3 903 794 3 251 923 3 160 923 -651 871 

    1FR Finansresultat 5 265     -5 265 

1610 Fellesutgifter økono 1 Driftsregnskap 340 000 871 000 871 000 531 000 

    1DR Driftsresultat 340 000 871 000 871 000 531 000 

1800 Personalavdeling 1 Driftsregnskap 3 265 593 3 853 373 3 800 373 587 780 

    1DR Driftsresultat 3 265 593 3 853 373 3 800 373 587 780 

1802 Velferdsutvalget 1 Driftsregnskap 0     0 

    1DR Driftsresultat 3 297     -3 297 

    1FR Finansresultat -3 297     3 297 

1820 Premieavvik pensjone 1 Driftsregnskap -2 766 102 -4 706 500 -2 281 500 -1 940 398 

    1DR Driftsresultat -2 766 102 -4 706 500 -2 281 500 -1 940 398 

2000 Undervisning - ledel 1 Driftsregnskap 691 281 655 456 638 456 -35 825 

    1DR Driftsresultat 691 281 655 456 638 456 -35 825 

2100 Grunnskole og sfo, f 1 Driftsregnskap 1 947 347 2 158 665 1 950 665 211 318 

    1DR Driftsresultat 1 899 639 2 158 665 1 950 665 259 026 

    1FR Finansresultat 47 708     -47 708 

2110 Austertana oppveksts 1 Driftsregnskap 5 980 369 5 898 039 5 740 039 -82 330 

    1DR Driftsresultat 5 919 586 5 898 039 5 740 039 -21 547 

    1FR Finansresultat 60 784     -60 784 

2120 Boftsa oppvekstsente 1 Driftsregnskap 7 989 820 7 540 054 7 334 054 -449 766 

    1DR Driftsresultat 7 991 618 7 540 054 7 334 054 -451 564 

    1FR Finansresultat -1 798     1 798 

2130 Seida skole 1 Driftsregnskap 12 257 227 11 902 348 11 576 348 -354 879 

    1DR Driftsresultat 12 254 959 11 902 348 11 576 348 -352 611 

    1FR Finansresultat 2 267     -2 267 

2140 Deanu sameskuvla 1 Driftsregnskap 6 128 870 6 171 768 5 742 768 42 898 

    1DR Driftsresultat 5 958 168 6 171 768 5 742 768 213 600 

    1FR Finansresultat 170 702     -170 702 

2150 Sirma oppvekstsenter 1 Driftsregnskap 2 575 415 2 338 083 2 163 083 -237 332 

    1DR Driftsresultat 2 775 415 2 338 083 2 163 083 -437 332 

    1FR Finansresultat -200 000     200 000 
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2200 Losa 1 Driftsregnskap -133 752 16 000 0 124 192 

    1DR Driftsresultat -133 752 16 000 0 124 193 

    1FR Finansresultat 1     -1 

2400 Barnehager - fellest 1 Driftsregnskap 782 803 656 000 656 000 -126 803 

    1DR Driftsresultat 782 803 656 000 656 000 -126 803 

2430 Åpen barnehage 1 Driftsregnskap 40 971 69 516 94 516 28 545 

    1DR Driftsresultat 40 971 69 516 94 516 28 545 

2440 Private barnehager 1 Driftsregnskap 4 002 389 4 060 000 3 693 000 57 612 

    1DR Driftsresultat 4 765 389 4 823 000 3 693 000 57 612 

    1FR Finansresultat -763 000 -763 000   0 

2460 Tanabru barnehage 1 Driftsregnskap 4 395 009 4 388 262 4 068 262 -6 747 

    1DR Driftsresultat 4 395 009 4 388 262 4 068 262 -6 747 

2500 Voksenopplæring 1 Driftsregnskap -221 727 -42 212 41 788 179 515 

    1DR Driftsresultat -221 727 -42 212 41 788 179 515 

2600 Kompetansesenter 1 Driftsregnskap 226 907 0   -226 907 

    1DR Driftsresultat -852 313 0   852 313 

    1FR Finansresultat 1 079 220     -1 079 220 

3000 Legestasjon 1 Driftsregnskap 7 979 916 7 160 680 6 940 680 -819 236 

    1DR Driftsresultat 8 010 110 7 160 680 6 940 680 -849 430 

    1FR Finansresultat -30 193     30 193 

3010 Fysioterapi 1 Driftsregnskap 1 210 858 1 184 876 1 178 876 -25 982 

    1DR Driftsresultat 1 210 858 1 184 876 1 178 876 -25 982 

3100 Helsestasjon 1 Driftsregnskap 1 039 688 1 206 236 1 181 236 166 548 

    1DR Driftsresultat 1 039 642 1 191 236 1 166 236 151 594 

    1FR Finansresultat 46 15 000 15 000 14 954 

3120 Ungdommens 
prevensjo 

1 Driftsregnskap 66     -66 

    1DR Driftsresultat 35 408     -35 408 

    1FR Finansresultat -35 342     35 342 

4000 Pleie- og omsorg - f 1 Driftsregnskap 584 277 -523 238 646 762 -1 107 515 

    1DR Driftsresultat 584 166 -523 238 646 762 -1 107 404 

    1FR Finansresultat 111     -111 

4010 Sone 1 - austertana 1 Driftsregnskap 6 718 725 6 711 038 6 436 038 -7 687 

    1DR Driftsresultat 6 718 725 6 711 038 6 436 038 -7 687 

4020 Sone 2 - polmak 1 Driftsregnskap 9 047 671 8 420 533 7 818 533 -627 138 

    1DR Driftsresultat 9 010 060 8 420 533 7 818 533 -589 527 

    1FR Finansresultat 37 611     -37 611 

4030 Sykeavdelingen 1 Driftsregnskap 11 706 708 11 885 465 11 251 465 178 757 

    1DR Driftsresultat 11 706 708 11 885 465 11 251 465 178 757 
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4040 Tana omsorgssone 1 Driftsregnskap 12 655 044 13 079 925 11 399 925 424 881 

    1DR Driftsresultat 12 710 327 13 079 925 11 399 925 369 598 

    1FR Finansresultat -55 284     55 284 

4050 Rehabilitering 1 Driftsregnskap 1 953 325 2 394 668 2 322 668 441 343 

    1DR Driftsresultat 1 953 325 2 394 668 2 322 668 441 343 

5000 Hjelpetjenester - le 1 Driftsregnskap 1 560 685 1 998 154 1 972 154 437 469 

    1DR Driftsresultat 1 560 685 1 998 154 1 972 154 437 469 

5010 Pedagogisk/psykologi 1 Driftsregnskap 1 161 844 1 003 505 976 505 -158 339 

    1DR Driftsresultat 1 306 751 1 003 505 976 505 -303 246 

    1FR Finansresultat -144 907     144 907 

5020 Sosial rådgivning og 1 Driftsregnskap 1 512 457 1 517 308 1 489 308 4 851 

    1DR Driftsresultat 1 512 457 1 517 308 1 489 308 4 851 

5030 Barnevern 1 Driftsregnskap 2 468 911 3 197 459 3 149 459 728 548 

    1DR Driftsresultat 2 468 911 3 197 459 3 149 459 728 548 

5040 Rusvern 1 Driftsregnskap 75 583 359 306 342 306 283 723 

    1DR Driftsresultat -234 417 359 306 342 306 593 723 

    1FR Finansresultat 310 000     -310 000 

5050 Psykisk helsevern 1 Driftsregnskap 2 620 519 3 050 773 2 978 773 430 254 

    1DR Driftsresultat 2 500 644 3 050 773 2 978 773 550 129 

    1FR Finansresultat 119 875     -119 875 

5060 Botjenesten 1 Driftsregnskap 7 922 256 13 905 120 13 391 120 5 982 864 

    1DR Driftsresultat 7 912 256 13 905 120 13 391 120 5 992 864 

    1FR Finansresultat 10 000     -10 000 

5070 Tana arbeidsservice 1 Driftsregnskap 691 287 690 000 690 000 -1 287 

    1DR Driftsresultat 691 287 690 000 690 000 -1 287 

5080 NAV 1 Driftsregnskap 3 045 817 2 657 873 2 636 873 -387 944 

    1DR Driftsresultat 3 045 817 2 657 873 2 636 873 -387 944 

6000 Miljø og næring - le 1 Driftsregnskap 764 243 772 351 755 351 8 108 

    1DR Driftsresultat 764 243 772 351 755 351 8 108 

6010 Næringsutviklig 1 Driftsregnskap 1 579 450 1 417 082 1 417 082 -162 368 

    1DR Driftsresultat 930 854 1 557 082 1 507 082 626 228 

    1FR Finansresultat 648 596 -140 000 -90 000 -788 596 

6030 Landbruk 1 Driftsregnskap 1 175 675 1 149 072 1 109 072 -26 603 

    1DR Driftsresultat 1 175 675 1 149 072 1 109 072 -26 603 

6040 Miljøvern 1 Driftsregnskap 297 838 610 023 603 023 312 185 

    1DR Driftsresultat 200 768 748 023 561 023 547 255 

    1FR Finansresultat 97 070 -138 000 42 000 -235 070 

6050 Arealplanlegging - t 1 Driftsregnskap 1 672 034 2 104 003 2 042 003 431 969 
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    1DR Driftsresultat 1 671 703 2 104 003 2 042 003 432 300 

    1FR Finansresultat 331     -331 

6100 Kultur - ledelse og 1 Driftsregnskap 1 206 669 1 600 011 1 580 011 393 342 

    1DR Driftsresultat 1 206 556 1 600 011 1 580 011 393 455 

    1FR Finansresultat 113     -113 

6110 Kulturskole 1 Driftsregnskap 948 039 792 622 757 622 -155 417 

    1DR Driftsresultat 886 647 792 622 757 622 -94 025 

    1FR Finansresultat 61 392     -61 392 

6120 Samisk teater 1 Driftsregnskap 430 903 444 170 429 170 13 267 

    1DR Driftsresultat 430 903 444 170 429 170 13 267 

6200 Museum 1 Driftsregnskap 695 737 212 994 197 994 -482 743 

    1DR Driftsresultat 695 737 212 994 197 994 -482 743 

6310 Tanabru fritidsklubb 1 Driftsregnskap 379 538 430 815 422 815 51 277 

    1DR Driftsresultat 379 538 430 815 422 815 51 277 

6320 Ungdommens 
kulturmøn 1 Driftsregnskap 16 294 20 000 20 000 3 706 

    1DR Driftsresultat 16 294 20 000 20 000 3 706 

6330 Ungdommens 
serviceko 1 Driftsregnskap 140 050 142 000 142 000 1 950 

    1DR Driftsresultat 140 050 142 000 142 000 1 950 

6400 Idrett og friluftsli 1 Driftsregnskap 246 539 6 000 6 000 -240 539 

    1DR Driftsresultat 246 539 171 000 171 000 -75 539 

    1FR Finansresultat   -165 000 -165 000 -165 000 

7000 Bygningsdrift - lede 1 Driftsregnskap 655 714 1 006 780 970 780 351 066 

    1DR Driftsresultat 649 841 1 006 780 970 780 356 939 

    1FR Finansresultat 5 873     -5 873 

7010 Eiendomsskatt 1 Driftsregnskap 1 666     -1 666 

    1DR Driftsresultat 1 666     -1 666 

7020 Skole- og barnehageb 1 Driftsregnskap 8 446 935 7 942 561 7 712 561 -504 374 

    1DR Driftsresultat 8 356 935 7 942 561 7 712 561 -414 374 

    1FR Finansresultat 90 000     -90 000 

7025 Kunnskapens hus 1 Driftsregnskap 181 006 116 000 9 000 -65 006 

    1DR Driftsresultat 181 006 116 000 9 000 -65 006 

7030 Helse- og sosialbygg 1 Driftsregnskap 2 067 879 1 141 131 1 115 131 -926 748 

    1DR Driftsresultat 2 067 879 1 141 131 1 115 131 -926 748 

7035 Tana helsesenter 1 Driftsregnskap 1 632 560 2 037 500 1 437 500 404 940 

    1DR Driftsresultat 1 632 560 2 037 500 1 437 500 404 940 

7040 Administrasjons- og 1 Driftsregnskap 3 439 214 3 820 682 3 774 682 381 468 

    1DR Driftsresultat 3 439 214 3 820 682 3 774 682 381 468 

7050 Tana kommunale 
eiend 

1 Driftsregnskap -1 215 -248 263 -248 263 -247 049 
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    1DR Driftsresultat -1 215 -248 263 -248 263 -247 049 

7060 Bortfeste av tomter 1 Driftsregnskap -254 768 -234 500 -234 500 20 268 

    1DR Driftsresultat -254 768 -234 500 -234 500 20 268 

7070 Diverse tilskudd fra 1 Driftsregnskap 0 90 000 90 000 90 000 

    1DR Driftsresultat   90 000 90 000 90 000 

7080 
Forebyggende 
brannve 1 Driftsregnskap -372 523 -50 586 -61 586 321 937 

    1DR Driftsresultat -372 523 -50 586 -61 586 321 937 

8000 Anleggsdrift - ledel 1 Driftsregnskap 1 185 593 1 181 896 1 150 896 -3 697 

    1DR Driftsresultat 1 185 342 1 181 896 1 150 896 -3 446 

    1FR Finansresultat 251     -251 

8010 Løyper i utmark 1 Driftsregnskap 171 015 257 000 257 000 85 985 

    1DR Driftsresultat 198 015 307 000 257 000 108 985 

    1FR Finansresultat -27 000 -50 000   -23 000 

8020 Lysløyper 1 Driftsregnskap 12 783 44 000 44 000 31 217 

    1DR Driftsresultat 12 783 44 000 44 000 31 217 

8030 Offentlige plasser o 1 Driftsregnskap 191 669 217 285 214 285 25 616 

    1DR Driftsresultat 191 669 217 285 214 285 25 616 

8040 Vannforsyning 1 Driftsregnskap -2 011 827 -2 514 813 -2 548 813 -502 986 

    1DR Driftsresultat -3 130 848 -2 594 813 -2 628 813 536 035 

    1FR Finansresultat 1 119 021 80 000 80 000 -1 039 021 

8050 Avløp og rensing 1 Driftsregnskap -599 019 -1 186 898 -1 220 898 -587 879 

    1DR Driftsresultat -2 109 331 -1 186 898 -1 220 898 922 433 

    1FR Finansresultat 1 510 312     -1 510 312 

8060 Renovasjon 1 Driftsregnskap -62 714 -51 000 -51 000 11 714 

    1DR Driftsresultat -228 624 -51 000 -51 000 177 624 

    1FR Finansresultat 165 910     -165 910 

8070 Brann og ulykkesvern 1 Driftsregnskap 1 728 738 1 758 998 1 724 998 30 260 

    1DR Driftsresultat 1 728 738 1 758 998 1 724 998 30 260 

8080 Veier og gater 1 Driftsregnskap 2 795 651 2 885 635 2 878 635 89 984 

    1DR Driftsresultat 3 045 651 3 185 635 2 878 635 139 984 

    1FR Finansresultat -250 000 -300 000   -50 000 

8090 Boligfelt 1 Driftsregnskap 94 157 111 000 -889 000 16 843 

    1DR Driftsresultat 94 157 111 000 -889 000 16 843 

8095 Havn og havneanlegg 1 Driftsregnskap -99 619 -49 876 -49 876 49 743 

    1DR Driftsresultat -99 519 -49 876 -49 876 49 643 

    1FR Finansresultat -100     100 

9000 Skatteinntekter og r 1 Driftsregnskap -179 091 362 -178 647 900 -178 647 900 443 462 

    1DR Driftsresultat -179 092 974 -178 647 900 -178 647 900 445 074 
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    1FR Finansresultat 1 611     -1 611 

9011 Andre statstilskudd 1 Driftsregnskap -5 129 832 -5 129 000 -5 129 000 832 

    1DR Driftsresultat -5 129 832 -5 129 000 -5 129 000 832 

9020 Utlån 1 Driftsregnskap 193 215     -193 215 

    1DR Driftsresultat 8 072     -8 072 

    1FR Finansresultat 185 144     -185 144 

9030 Renter og avkastning 1 Driftsregnskap -67 268 -1 134 621 127 379 -1 067 353 

    1DR Driftsresultat -410 875 -555 000 -555 000 -144 125 

    1FR Finansresultat 343 607 -579 621 682 379 -923 228 

9040 Avdragsutgifter 1 Driftsregnskap 9 743 830 10 209 000 8 400 000 465 170 

    1DR Driftsresultat 30     -30 

    1FR Finansresultat 9 743 800 10 209 000 8 400 000 465 200 

9050 Avsetninger og tap 1 Driftsregnskap 2 220 710 1 747 875 5 857 875 -472 835 

    1DR Driftsresultat 1 404 428 1 747 875 5 857 875 343 447 

    1FR Finansresultat 816 282     -816 282 

9060 Interne finansiering 1 Driftsregnskap -185 072 -740 750 -740 750 -555 678 

    1FR Finansresultat -185 072 -740 750 -740 750 -555 678 

9070 Mva komp fra investe 1 Driftsregnskap -2 857 605 -5 267 000 -3 131 000 -2 409 395 

    1DR Driftsresultat -4 777 705 -5 267 000 -3 131 000 -489 295 

    1FR Finansresultat 1 920 100     -1 920 100 

9080 Fordelte avskrivning 1 Driftsregnskap 4     -4 

    1FR Finansresultat 4     -4 

9999 Årets regnskapsmessi 1 Driftsregnskap 476 657     -476 657 

    1FR Finansresultat 476 657     -476 657 

Samlet resultat 24 -915 023 -909 023 -915 047 

 

 

Kapitalregnskap 

    Regnskap/2011 Rev.budsjett Vedtatt 
budsjett 

Avvik/2011 

Ansvar Bevilgningsart   NOK NOK NOK NOK 

1210 It drift 0 Investeringsregnskap 0 0 0 -0 

    0IR Investeringsresultat 3 919 600 2 212 500 2 212 500 -1 707 100 

    0FR Finansresultat -3 919 600 -2 212 500 -2 212 500 1 707 100 

1270 Kino 0 Investeringsregnskap 0     0 

    0IR Investeringsresultat 1 216 290     -1 216 290 

    0FR Finansresultat -1 216 290     1 216 290 

Side 213



58 
Siste endring 21/2-12 

1600 Økonomiavdeling 0 Investeringsregnskap 0 0 0 0 

    0IR Investeringsresultat 490 026 418 420 418 420 -71 606 

    0FR Finansresultat -490 026 -418 420 -418 420 71 606 

2100 Grunnskole og sfo, f 0 Investeringsregnskap 0 0 0 0 

    0IR Investeringsresultat 1 428 415 1 500 000 1 500 000 71 585 

    0FR Finansresultat -1 428 415 -1 500 000 -1 500 000 -71 585 

6040 Miljøvern 0 Investeringsregnskap 0 0   0 

    0IR Investeringsresultat   150 000   150 000 

    0FR Finansresultat 0 -150 000   -150 000 

6100 Kultur - ledelse og 0 Investeringsregnskap 0     0 

    0IR Investeringsresultat 40 778     -40 778 

    0FR Finansresultat -40 778     40 778 

6400 Idrett og friluftsli 0 Investeringsregnskap 36 000 0   -36 000 

    0IR Investeringsresultat 36 000 0   -36 000 

7000 Bygningsdrift - lede 0 Investeringsregnskap -8 737 0   8 737 

    0IR Investeringsresultat 738 113 600 000   -138 113 

    0FR Finansresultat -746 850 -600 000   146 850 

7020 
Skole- og 
barnehageb 0 Investeringsregnskap 99 6 000 0 5 901 

    0IR Investeringsresultat 1 456 207 2 499 000 1 450 000 1 042 793 

    0FR Finansresultat -1 456 109 -2 493 000 -1 450 000 -1 036 891 

7030 Helse- og sosialbygg 0 Investeringsregnskap -150 474 0 0 150 474 

    0IR Investeringsresultat 10 553 641 23 550 000 8 050 000 12 996 359 

    0FR Finansresultat -10 704 114 -23 550 000 -8 050 000 -12 845 886 

7035 Tana helsesenter 0 Investeringsregnskap 130 502     -130 502 

    0IR Investeringsresultat 128 249     -128 249 

    0FR Finansresultat 2 253     -2 253 

7040 Administrasjons- og 0 Investeringsregnskap 127 190 0 0 -127 190 

    0IR Investeringsresultat 1 041 753 3 067 500 3 162 500 2 025 747 

    0FR Finansresultat -914 563 -3 067 500 -3 162 500 -2 152 937 

7070 Diverse tilskudd fra 0 Investeringsregnskap -3 887     3 887 

    0IR Investeringsresultat -3 887     3 887 

7080 Forebyggende 
brannve 0 Investeringsregnskap -128 440     128 440 

    0FR Finansresultat -128 440     128 440 

8010 Løyper i utmark 0 Investeringsregnskap 0 0 0 0 

    0IR Investeringsresultat 191 801 312 500 312 500 120 699 

    0FR Finansresultat -191 801 -312 500 -312 500 -120 699 

8030 Offentlige plasser o 0 Investeringsregnskap 0     0 

    0IR Investeringsresultat 43 499     -43 499 
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    0FR Finansresultat -43 499     43 499 

8040 Vannforsyning 0 Investeringsregnskap 0 0 0 0 

    0IR Investeringsresultat 1 656 691 1 212 500 1 212 500 -444 191 

    0FR Finansresultat -1 656 691 -1 212 500 -1 212 500 444 191 

8050 Avløp og rensing 0 Investeringsregnskap 46 339     -46 339 

    0IR Investeringsresultat 718 662     -718 662 

    0FR Finansresultat -672 322     672 322 

8070 Brann og 
ulykkesvern 0 Investeringsregnskap 0 0 0 0 

    0IR Investeringsresultat 8 592 2 875 000 2 875 000 2 866 408 

    0FR Finansresultat -8 592 -2 875 000 -2 875 000 -2 866 408 

8080 Veier og gater 0 Investeringsregnskap 0 0 0 -0 

    0IR Investeringsresultat 2 081 064 2 025 000 2 025 000 -56 064 

    0FR Finansresultat -2 081 064 -2 025 000 -2 025 000 56 064 

8090 Boligfelt 0 Investeringsregnskap -48 593 0 0 48 593 

    0IR Investeringsresultat 1 221 448 1 250 000 1 250 000 28 552 

    0FR Finansresultat -1 270 040 -1 250 000 -1 250 000 20 040 

8095 Havn og 
havneanlegg 0 Investeringsregnskap 0 0 0 0 

    0IR Investeringsresultat 2 185 126 1 625 000 1 625 000 -560 126 

    0FR Finansresultat -2 185 126 -1 625 000 -1 625 000 560 126 

9040 Avdragsutgifter 0 Investeringsregnskap 0     0 

    0IR Investeringsresultat 60     -60 

    0FR Finansresultat -60     60 

Samlet resultat 0 6 000 0 6 000 

 

Balanseregnskap 

2 2 Balanse 2011 2010 

  21000010 Kasse 8 847,50 7 201,00 

  21000014 Kasse - museum 10 102,80 0,00 

  21000015 Kasse - Polmak alders og sykehjem 876,00 3 530,50 

  21000016 Kasse - Austertana eldresenter 551,00 100,00 

  21000017 Kasse - Legesenter 6 625,00 5 832,00 

  21000018 Kasse - Sykeavdeling helsesenter 785,50 207,00 

  21000025 Kino kasse 750,00 0,00 

21000 21000 Kasse 28 537,80 16 870,50 

  21020001 Bank 3 745 732,87 6 785 996,65 

  21020005 Bank innbetaling fakturering 2 909 657,29 460 150,57 

  21020400 Foliokonto SNN 6 857 376,91 4 470 282,43 

  21020410 4910.12.71179 Legesenter gml 130 798,17 598 008,97 
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  21020415 4944.05.02112 Ocr gml 2 648 469,13 2 568 080,87 

  21020420 4910.12.71187 Manuelle utbetalinger 87 264,28 359 737,71 

  21020425 4910.13. 87231 Utlånsterminal 43 850,20 0,00 

  21020430 4910.12.71195 Kraftfond 430 826,35 406 869,35 

  21020440 4910.12.71209 Private avløpsanlegg 316 037,95 306 639,95 

  21020450 4910.12.71217 Depostitum husleie 317 325,99 211 959,39 

  21020455 4910.13.88068 Bibliotekinnbetalinger 16 883,00 12 341,00 

  21020460 4910.12.71225 Nærings- omstillingsfond 716 835,43 1 724 769,43 

  21020475 4930.10.14766 Velferdsutvalg 49 670,30 53 094,02 

  21020485 4944.08.06030 Tidligere Tana utviklingselskap 15 543,48 13 417,98 

  21020490 4944.08.01047 Viltfond 251 903,52 294 839,76 

  21020491 4930.11.80259 A-tana musikkrposjekt 61 599,62 0,00 

  21020495 4930.10.57805 Aksjon Terskij 10 906,35 10 582,35 

  21020496 7874 05 24754 Dnb folio 404 144,47 359 388,38 

  21020500 2351.72.09945 Nes pr.gjeld sp.bank 2 204 405,98 2 120 489,62 

  21020901 Klp rentefond 106 346,00 103 160,00 

  21020910 Ikke identifiserte betalinger 0,00 74 994,16 

21020 21020 Kortsiktige fordringer 
21 325 
577,29 20 934 802,59 

  21098400 4910.12.71268 Skattetrekkskonto 5 587 034,97 5 050 048,80 

21098 21098 Interimskonti 5 587 034,97 5 050 048,80 

210 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 
26 941 
150,06 26 001 721,89 

  21310000 Mva-kompensasjon, refusjonskrav 7 851,83 50 335,75 

  21310001 Mva komp krav, konvertering 0,00 -2 661 414,21 

  21310010 Interimskonto sykerefusjoner 0,00 657 164,60 

  21310020 Interimskonto permisjonsrefusjoner 0,00 64 407,00 

  21310100 Refusjoner fra staten 9 754 711,16 4 981 334,07 

  21310911 Interimskonto sykelønnsrefusjon 709 604,80 634 085,83 

  21310912 Interimskonto sykelønnsrefusjon, permisjon 773 161,15 832 505,85 

  21310921 Avsatte feriepenger refusjon 458 233,72 488 965,89 

21310 21310 Korts. lån Stats- / trygdeforvaltningen 
11 703 
562,66 5 047 384,78 

  21314000 Inngående Mva 4 831,24 -116 692,28 

  21314001 Inngående Mva, Konvertering 26 442,59 263 336,88 

  21314005 Månedsoppgjør skatt 934 850,00 4 782 499,00 

21314 21314 Korts. lån Sektor for skatteinnkreving 966 123,83 4 929 143,60 

  21331500 Lindorff, innbetalt på forvaltingslån 478,00 1 122,00 

21331 21331 Korts. lån Kreditforetak/finansieringss 478,00 1 122,00 

  21350100 Refusjon fra andre kommuner 2 812 470,05 2 446 010,12 

  21350200 Refusjoner fra fylkeskommunen 2 801 136,75 1 288 785,00 

  21350300 Refusjoner fra Kirkelig fellesråd 300 000,00 308 229,62 

  21350 Korts. lån Kommuneforvaltningen 5 913 606,80 4 043 024,74 
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  21366100 Refusjoner fra Tana komm.eiendom KF 142 387,72 483 410,00 

  21366 Korts. lån Kommunal forretningsdrift 142 387,72 483 410,00 

  21375000 Div. fordringer private 354 013,83 333 751,16 

  21375012 Kundefordringer - FI-CA, konvertering 7 154 072,49 4 224 069,19 

  21375013 Kundefordringer - FI-CA 5 290 801,78 614 653,60 

  21375014 Faktura ført i 2012 mot 2011 1 599 113,73 0,00 

  21375015 Føring av tap/kommunal fakturering 0,00 -661 013,36 

  21375102 Lønnskrav T.J. 0,00 37 838,15 

  21375103 Lønnstrekk L.D. 0,00 10 580,00 

  21375500 Forfalt på forvaltningslån 138 840,40 138 074,30 

  21375600 Diverse refusjoner 0,00 320 588,03 

  21375900 Reiseforskudd 96 187,45 77 459,15 

  21375901 Tilfeldig forskudd ansatte -45 335,21 -2 199,41 

  21375903 Returlønn -8 394,70 -3 937,02 

  21375905 Forskudd feriepenger 6 000,00 0,00 

21375 21375 Korts. lån Husholdninger 
14 585 
299,77 5 089 863,79 

  21399100 Interimskonto fordringer 1 813 337,15 4 673 362,89 

  21399901 Motpost negativ lønn 208 146,02 131 722,17 

  21399902 Motpost små utbetalinger -40,92 -25,11 

21399 21399 Interimskonti 2 021 442,25 4 805 059,95 

213 213 Kortsiktige fordringer 
35 332 
901,03 24 399 008,86 

  21941100 Premieavvik vital 
28 621 
566,00 24 559 516,00 

  21941101 Premieavvik klp -450 651,00 -563 808,00 

  21941102 Premieavvik spk -495 199,00 676 383,00 

21941 21941 Premieavvik Livsforsikring mv. 
27 675 
716,00 24 672 091,00 

219 219 Premieavvik 
27 675 
716,00 24 672 091,00 

21 21 Omløpsmidler 
89 949 
767,09 75 072 821,75 

  22041100 Pensjonsmidler vital 
194 290 

216,00 
179 476 

873,00 

  22041101 Pensjonsmidler klp 
30 617 
070,00 30 002 854,00 

  22041102 Pensjonsmidler spk 
47 251 
588,00 61 027 808,00 

22041 22041 Pensjonsmidler i Livsforsikring mv. 
272 158 

874,00 
270 507 

535,00 

220 220 Pensjonsmidler 
272 158 

874,00 
270 507 

535,00 

  22150100 Finnmark kommunerevisjon 54 500,00 54 500,00 

22150 22150 Aksje/andel i Kommuneforvaltningen 54 500,00 54 500,00 
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  22166020 Tana kommunale eiendomsselskap KF 600 000,00 600 000,00 

22166 22166 Aksje/andel i Kommunal forretnignsdrift 600 000,00 600 000,00 

  22168020 Øst-finnmark avfallsselskap ans 2 345 131,00 2 345 131,00 

  22168080 Biblioteksentralen al 600,00 600,00 

22168 22168 Aksje/andel i Selvstendige kommuneforet 2 345 731,00 2 345 731,00 

  22170025 Samisk nærings- og utredningssenter AS 50 000,00 50 000,00 

  22170035 Varanger Kraft AS 400 000,00 400 000,00 

  22170045 Tana arbeidsservice as 100 000,00 100 000,00 

  22170055 Indre finnmark utviklingsselskap 100 000,00 100 000,00 

  22170080 Gjeddevann vannverk al 78 500,00 78 500,00 

  22170090 Diverse andelssbevis 0,00 45 115,00 

  22170100 Skiippagurrafestivalene 0,00 300 000,00 

  22170110 Ridehall as 1 500 000,00 1 500 000,00 

22170 22170 Aksje/andel i Private foretak 2 228 500,00 2 573 615,00 

221 221 Aksjer og andeler 5 228 731,00 5 573 846,00 

  22275100 Sosiale lån 120 692,00 120 692,00 

  22275500 Forvaltningslån 6 892 819,49 3 935 333,74 

  22275700 Forskudd spillemidler Tanahall AS 320 000,00 0,00 

22275 22275 Utlån til Husholdninger 7 333 511,49 4 056 025,74 

222 222 Utlån 7 333 511,49 4 056 025,74 

  22499100 Kontor og datamaskiner 
17 456 
037,95 17 732 598,95 

  22499200 Maskiner, inventar, verktøy, transportmi 4 255 531,98 2 202 015,98 

  22499300 Maskiner, inventar, verktøy, transportmi 1,00 1,00 

22499 22499 Interimskonti 
21 711 
570,93 19 934 615,93 

224 224 Utstyr, maskiner og transportmidler 
21 711 
570,93 19 934 615,93 

  22799100 Tomter 
15 048 
803,81 14 543 050,81 

  22799200 Brbil/p-plass/tekn.an/rens/forbr.anl/pum 
50 208 
101,11 48 026 067,22 

  22799300 Boliger/skole/barnehager/idretsh./veier/ 
128 238 

066,66 
126 513 

051,66 

  
22799400 Forretn/lager/adm.bygg/sykehj./kulturb. og 
lignend 

89 392 
584,32 89 614 167,32 

22799 22799 Interimskonti 
282 887 

555,90 
278 696 

337,01 

227 227 Faste eiendommer og anlegg 
282 887 

555,90 
278 696 

337,01 

22 22 Anleggsmidler 
589 320 

243,32 
578 768 

359,68 

2EID 2EID Eiendeler 
679 270 

010,41 
653 841 

181,43 

2AKT 2AKT Eiendeler 679 270 653 841 
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010,41 181,43 

  23210910 Trygdeavgift grensegjengere -36 053,00 0,00 

23210 23210 Korts. gjeld Stats- / trygdeforvaltning -36 053,00 0,00 

  23214000 Utgående Mva 0,00 -87 772,60 

  23214040 Mva oppgjørskonto -1 314 414,67 -2 253 454,80 

  23214100 Oppgj.konto skyldig mva 0,00 -9 980,00 

  23214922 Påleggstrekk -25 712,00 -41 595,00 

  23214923 Forskuddstrekk -5 581 233,44 -5 010 691,19 

23214 23214 Korts. gjeld Sektor for trygdeforvaltn -6 921 360,11 -7 403 493,59 

  23231100 Påløpte renter -3 063 464,00 -2 635 605,00 
23231 23231 Korts gjeld Kredittforetak/finansiering -3 063 464,00 -2 635 605,00 

  23241101 Premieavvik klp 1 270 072,00 1 270 072,00 

  23241200 Arb.givers andel klp 0,00 2 300 511,76 

  23241201 Arb.givers andel stp 0,00 879 339,17 

  23241203 Arb.givers andel vital 0,00 9 925 477,18 

  23241311 Ansattes andel 2 % stp 0,00 -39 281,03 

  23241312 Ansattes andel 2 % vital 0,00 2 853,50 

  23241313 Ansattes andel 2 % vital 0,00 -6 505,97 

  23241314 Forsikring -1 670,37 -1 670,37 

  23241317 Midlertidig pensjonstrekk stp 0,00 556,22 

  23241911 Arbgivers andel pensjon KLP (motpost) -156 656,84 -1 187 420,87 

  23241912 Arbgivers andel pensjon SPK (motpost) 303 141,30 -601 822,02 

  23241913 Arbgivers andel pensjon diverse (motpost) 1 238 073,55 38 885,51 

  23241915 Midlirtidig pensjonstrekk (KLP) 635,15 0,00 

  23241917 Pensjonstrekk 2% KLP -166 935,47 -264 533,11 

  23241918 Pensjonstrekk 2% SPK -563 305,96 0,00 

  23241919 Pensjonstrekk 2% diverse -2 297 824,79 -762 578,71 

  23241920 Midlertidig pensjonstrekk diverse -11 674,66 -4 762,49 

  23241921 Forsikringer, motkonto -945 345,52 -513 080,38 

23241 23241 Korts. gjeld Livsforsikring mv. -1 331 491,61 11 036 040,39 

  23250010 Ou-midler 0,00 -21 955,23 

  23250040 Bidragstrekk, bankgiro 82000111704 0,00 -1 594,99 

  23250065 Pc-trekk ansatte 0,00 -25 767,97 

  23250066 Pc-trekk fra 010306 0,00 3 123,04 

  23250067 Pc-trekk 2008 0,00 66 718,44 

  23250090 Negativ lønn 24 997,59 24 997,59 

  23250105 Utdanningsforbundet 0,00 1 240,03 

  23250170 Norsk musiker-m.p. for.bg 3260.05.07728 0,00 -105,00 

  23250350 Statens innkrevingssentral mo i rana 0,00 -700,00 

  23250603 Innbetalt til komfakt -31 634,46 -18 778,59 

  23250606 Gjennomgangskonto skatt 0,00 14 278,00 

  23250610 Kortautomat legesenter -42 570,71 -63 773,41 

  23250613 Tana Kommunale Eiendom KF komfakt - annen 0,00 -18 788,00 
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gjeld 

23250 23250 Korts. gjeld Komuneforvaltningen -49 207,58 -41 106,09 

  23270010 Leverandørgjeld -8 907 835,69 -9 555 708,80 

  23270100 Leverandørgjeld 0,00 -8 193,75 

  23270101 Leverandørgjeld - manuelt betalt 0,00 29 079,14 

23270 23270 Korts. gjeld Private foretak -8 907 835,69 -9 534 823,41 

  23275040 Helse finnmark. a-konto -121 093,00 -1 718 256,00 

  23275045 Tilbakeholdt beløp div. prosjekter 0,00 -93 750,00 

  23275050 Lønnstrekk til etablererbanken -6 159,00 -6 159,00 

  23275080 Depositum husleie -317 325,99 -253 432,39 

  23275085 Depositum nøkkelkort LOSAbygg -2 000,00 -2 000,00 

  23275901 Fritidsforsikring betalt selv 5 000,00 5 000,00 

  23275902 Påløpte feriepenger forrige år (motpost) -7 043,26 -27 342,19 

  23275903 Påløpte feriepenger (motpost) 
-15 885 
894,91 

-14 295 
762,21 

  23275913 Netto utbeltalt kontant, lønn 30,95 -300,00 

  23275914 Ansattreskontro, utbetalt reisegodtgjørelse 7 020,99 15 180,89 

  23275931 Opplysningsfond -49 116,50 -59 920,00 

  23275941 Husleie 0,00 837,70 

  23275947 PC-Trekk netto-ordning 0,00 52 308,19 

23275 23275 Korts. gjeld Husholdninger 
-16 376 
580,72 

-16 383 
595,01 

  23299100 Interimskonto gjeld -1 104 354,42 -312 440,37 

  23299901 Ekstra arbeidsgivers andel KLP (motpost) 0,00 -948 638,53 

  23299903 Ekstra arbeidsgivers andel diverse (motpost) 0,00 -9 402 932,04 

  23299906 Hjelpekonto trygderefusjon -367 609,49 -546 165,68 

  23299908 Hjelpekonto feriepenger ref. 0,00 98 496,00 

23299 23299 Interimskonti -1 471 963,91 
-11 111 
680,62 

232 232 Annen kortsiktig gjeld 
-38 157 
956,62 

-36 074 
263,33 

  23941101 Premieavvik klp 707 517,80 707 517,80 

  23941102 Premieavvik spk -286 533,33 -286 533,33 

23941 23941 Premieavvik Livsforsikring mv. 420 984,47 420 984,47 

239 239 Premieavvik 420 984,47 420 984,47 

23 23 Kortsiktig gjeld 
-37 736 
972,15 

-35 653 
278,86 

  24041100 Pensjonsforpliktelse vital 
-236 895 

351,00 
-174 461 

387,00 

  24041101 Pensjonsforpliktelse klp 
-35 829 
850,00 

-29 585 
984,00 

  24041102 Pensjonsforpliktelse spk 
-64 295 
866,00 

-71 004 
990,00 

24041 24041 Pensjonsforpliktelse Livsforsikring mv. 
-337 021 

067,00 
-275 052 

361,00 
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240 240 Pensjonsforpliktelse 
-337 021 

067,00 
-275 052 

361,00 

  24519222 Husbank - 16714722 2 -887 764,00 -943 673,00 

  24519289 Husbank - 16703428 9 0,00 -50 455,00 

  24519351 Husbank - 16715935 1 0,00 -1 000 000,00 

  24519352 Husbank - 16715935 2 0,00 -3 000 000,00 

  24519359 Husbank - 16715935 9 -4 000 000,00 0,00 

  24519620 Husbank - 16713262 0 -293 083,26 -813 260,00 

  24519714 Husbank - 16712171 4 0,00 -363 925,00 

  24519723 Husbank - 16715372 3 -1 000 000,00 -866 701,00 

  24519728 Husbank - 16714272 8 -797 664,00 -1 000 000,00 

24519 24519 Lån i Statlige låneinstitusjoner -6 978 511,26 -8 038 014,00 

  24531079 Kommunalbanken 20040079 -8 631 000,00 -9 014 600,00 

  24531301 Kommunalbanken 20100301 
-24 720 
900,00 

-25 588 
300,00 

  24531322 Kommunalbanken 20090322 
-41 332 
070,00 

-43 054 
230,00 

  24531347 Kommunalbanken 20010347 -7 306 660,00 -8 075 800,00 

  24531348 Kommunalbanken 20010348 
-28 175 
890,00 

-29 503 
810,00 

  24531349 Kommunalbanken 20090349 -6 050 420,00 -6 313 480,00 

  24531363 Kommunalbanken 20070363 -86 770,00 -96 410,00 

  24531490 Kommunalbanken 20060490 -7 200 000,00 -7 650 000,00 

  24531493 Kommunalbanken 20040493 -6 624 000,00 -6 992 000,00 

  24531503 Kommunalbanken 20050503 
-10 326 
140,00 

-10 747 
620,00 

  24531544 Kommunalbanken 20110544 
-39 503 
420,00 0,00 

  24531653 Kommunalbanken 20080653 -230 580,00 -243 760,00 

24531 24531 Lån i Kredittforetak/finansieringsselsk 
-180 187 

850,00 
-147 280 

010,00 

  24541371 Klp, 83175026862 
-24 481 
581,00 

-25 405 
415,00 

  24541571 Klp, 83175027923 
-12 363 
444,00 

-13 664 
860,00 

  24541581 Klp, 83175030150 -9 229 660,00 
-10 152 
630,00 

24541 24541 Lån i Livsforsikring mv. 
-46 074 
685,00 

-49 222 
905,00 

245 245 Andre lån 
-233 241 

046,26 
-204 540 

929,00 

24 24 Langsiktig gjeld 
-570 262 

113,26 
-479 593 

290,00 

2GJE 2GJE Gjeld 
-607 999 

085,41 
-515 246 

568,86 

  25199030 Tanaregistrene 0,00 -150 000,00 
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  25199121 Praksisgodtgjøring -10 800,00 0,00 

  25199122 Tospråklige prosjektmidler -305 000,00 0,00 

  25199130 Termer for tjenestebeskrivelse -30 000,00 -30 000,00 

  25199150 Prostitusjon - kvinnevold 0,00 -10 494,22 

  25199180 Velferdsutvalg -51 102,50 -53 663,42 

  25199183 Arbeids- og miljøutvalg 0,00 -81 784,32 

  25199201 Skuvla- manaidgardi proseakta 2011-2012 -40 000,00 0,00 

  25199202 Giellaleairaskuvla 2011-2012 -130 000,00 0,00 

  25199209 Lærerstipend OKU vedtak 2011 -30 000,00 0,00 

  25199210 Kompentansemidler skole -368 157,00 -368 157,00 

  25199212 A-tana OS musikkprosjekt -61 599,62 0,00 

  25199217 Samarbeid over grensen, sirma skole -68 139,20 -268 139,20 

  25199218 Bonusskol -50 000,00 -50 000,00 

  25199224 Musikkinstrumenter Boftsa oppvekstsenter -150,88 -1 970,88 

  25199227 FORMYE UTB.STATSTILSK. SEIDA BARNEHAGE -10,00 -10,00 

  25199233 Skjønnsmidler tanabru barnehage -40 000,00 -440 000,00 

  25199241 Matpenger austertana barnehage -10 000,00 -10 000,00 

  25199243 Matpenger tanabru barnehage -17 000,00 -17 000,00 

  25199245 Kompetanseheving i barnehagen -22 850,00 -22 850,00 

  25199247 Skjønnmidler felles barenehager -130 000,00 -130 000,00 

  25199248 Statsstilskudd voksenopplæring 0,00 -363 000,00 

  25199250 Prosjekt møtested -36 970,19 -36 970,19 

  25199251 Ovttas Samisk språk- skole- og barnehageutvikling -100 000,00 -100 000,00 

  25199253 Kompetanseutvikling -2 944,98 -2 944,98 

  25199254 Utviklingsprosjekt autstertana -64 000,00 -64 000,00 

  25199255 Fysisk aktivitet og måltider i skolen -15 000,00 -15 000,00 

  25199256 Prosjektmidler FEIDE -75 000,00 -75 000,00 

  25199257 Videreutdanning lærere -150 000,00 -150 000,00 

  25199258 Arbeidslivsfag -75 008,00 -57 300,00 

  25199259 Kompetansemidler Sametinget -185 987,00 -185 987,00 

  25199261 Nordområdesamarbeid Sirma - Utsjok -135 000,00 -135 000,00 

  25199270 Etterutdanning lærere ØFK 260 -125 336,51 0,00 

  25199271 Kulturskoleprosjekt ØFK 261 -112 609,20 0,00 

  25199272 RSK-midler ØFK 262 -528 917,04 0,00 

  25199273 Assistentopplæring barnehage ØFK 263 -265 320,00 0,00 

  25199274 Skjønnsmidler koordinering 2011 -47 036,85 0,00 

  25199300 Studentrefusjon -165 544,01 -184 644,01 

  25199310 Ressurssenter tana legesenter -69 433,90 -69 433,90 

  25199320 Ungdommens prevensjonskontor -45 732,78 -81 075,08 

  25199325 Minnefond 0,00 -12 202,50 

  25199330 Godt samliv -12 210,00 -12 210,00 

  25199400 Lindrende behandling ved livets slutt -23 449,94 -78 816,36 

  25199403 Videreutdanning psykiatri, tilskudd Fylkesmannen -150 536,00 -30 661,00 
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  25199404 Stipend til helsefagarbeiderutdanningen PLO -15 000,00 -15 000,00 

  25199405 Demensteam Polmak -37 500,00 0,00 

  25199501 Interkomm.barnevern. utreding -165 696,94 -165 696,94 

  25199502 Adferdssenter - hjelpetjenesten -244 928,09 -232 124,93 

  25199503 Forebyggende rus/psykriatri. hjelpetjene -345 000,00 -35 000,00 

  25199505 Sametinget midler til PMTO 0,00 -157 710,00 

  25199506 Stipendmidler M.V.D. Botjenesten -10 000,00 0,00 

  25199600 Næringsutvikling/rådgivning -32 244,95 -32 244,95 

  25199601 Nærings- omstillingsfond -1 856 835,43 -1 724 769,43 

  25199603 Kulturlandskap -37 330,68 -37 330,68 

  25199604 Midler fra norsk kulturåd -30 000,00 -30 000,00 

  25199606 Flerbruksplan, tana vassdraget -3 183,90 -3 183,90 

  25199607 Kraftfond til tiltak i austertana -441 834,35 -417 877,35 

  25199608 Viltfond -175 887,27 -159 747,52 

  25199610 Deanu gama -88 528,47 -88 528,47 

  25199611 Joddu -171 900,00 -171 900,00 

  25199612 Etablererbanken -4 847,51 -4 847,51 

  25199613 Landbruksvikar -42 926,82 -42 926,82 

  25199614 Opphjelp av fisk -196 994,00 -246 994,00 

  25199615 Snowboard anlegg -19 705,00 -19 705,00 

  25199616 Aktivitetsstøtte kulturskolen -7 046,00 -7 046,00 

  25199617 Konsolidering av museumsiida -27 298,53 -27 298,53 

  25199618 Registreringsprosjekt museum -179 068,03 -179 068,03 

  25199628 Fredet stall -31 000,00 -31 000,00 

  25199629 Fredet stabbur -27 000,00 -27 000,00 

  25199632 Etablering av ungdomssråd -50 000,00 -50 000,00 

  25199642 Vannområde Tana -91 225,00 0,00 

  25199662 Den kulturelle spaserstokken -153 587,95 -140 000,00 

  25199663 KOM I FOKUS -47 739,20 0,00 

  25199700 Boligtilskudd til tilpasning -187 575,57 -187 575,57 

  25199701 Boligtilskudd til etablering -327 200,00 -327 200,00 

  25199702 Tap på etableringslån -53 240,00 -53 240,00 

  25199703 Private avløpsanlegg -316 037,95 -306 639,95 

  25199800 Interreg 0,00 -48 000,00 

  25199801 Låneavdragsfond -1 058 523,00 -1 058 523,00 

  25199820 Selvkostfond vanndistrubusjon -1 254 320,37 -135 299,37 

  25199830 Selvkostfond avløp -1 672 682,00 -1 688 271,00 

  25199835 Selvkostfond slam -1 525 842,00 0,00 

  25199840 Selvkostfond renovasjon -190 736,00 -24 826,00 

  25199880 Vei til Tanahus -50 000,00 0,00 

  25199900 Klp- egenkapitalinnskudd 0,00 -133 802,00 

25199 25199 Interimskonti 
-14 921 
310,61 

-11 298 
691,01 
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251 251 Bundne driftsfond 
-14 921 
310,61 

-11 298 
691,01 

  25399600 Ubundet investeringsfond -557 089,23 0,00 

  25399610 Elveforebygging Austertana -250 000,00 0,00 

25399 25399 Interimskonti -807 089,23 0,00 

253 253 Ubundne investeringsfond -807 089,23 0,00 

  25599702 Skjermet avdeling sykestua -614 011,59 -614 011,59 

  25599750 Fond arbeidskirke tana bru 0,00 0,04 

  25599800 Vei og trafikksikkerhet 0,00 -2 400,00 

  25599803 Skipagurra vannverk 0,00 -246 590,17 

  25599804 Elveforebygging birkestrand 0,00 -100 000,00 

  25599900 Ekstra ordinært innfridd forvaltningslån -2 128 399,29 -1 724 909,16 

  25599901 Innfridd forvaltningslån -93 966,57 -922 917,91 

25599 25599 Interimskonti -2 836 377,45 -3 610 828,79 

255 255 Bundne investeringsfond -2 836 377,45 -3 610 828,79 

  25699600 Bygdesekretær. KST 4/2010 -258 650,00 -258 650,00 

  25699610 Ungdomsråd. KST 4/2010 -50 000,00 -50 000,00 

  25699620 Spillemidler til e.o nedbetaling av lån -252 000,00 -252 000,00 

  25699640 Utmarksplan, avsatt 2011 -195 546,40 0,00 

  25699650 Utsiktsrydding, avsatt 2011 -30 000,00 0,00 

  25699701 Årsoverskudd - dekning uttak 0,20 0,00 

  25699710 Polmak skolebygg - Avsatt ubrukt i 2011 -90 000,00 0,00 

  25699800 Barmarkstraseer, avsatt 2011 -23 000,00 0,00 

  25699811 Premieavvik pensjoner 0,00 -3 709 940,81 

  25699860 Formannskapets disposisjon -200 000,00 -200 000,00 

  25699900 Disposisjonsfond -3 925 946,69 -1 906 017,03 

  25699901 Primærnæringsfond 48 365,88 1 453 628,88 

  25699910 Havneutvalgets disposisjon -1 759 302,10 -1 500 000,00 

  25699920 Kunstgressbane Tanabru. Kst 59/2011 -1 000 000,00 0,00 

  25699950 Oppreisningsordning barnehjemsbarn -543 838,00 -543 556,00 

25699 25699 Interimskonti -8 279 917,11 -6 966 534,96 

256 256 Disposisjonsfond -8 279 917,11 -6 966 534,96 

  25810100 Endring regnskapsprinsippper drift -4 212 670,00 -4 212 670,00 
25810 25810 Endring i regnskapsprinsipp-Drift -4 212 670,00 -4 212 670,00 

258 258 Endring i regnskapsprinsipp -4 212 670,00 -4 212 670,00 

  25950020 Regnskapsmessig mindreforbruk - drift -476 657,40 -1 139 988,85 

25950 25950 Interimskonti -476 657,40 -1 139 988,85 

  25970010 Regnskapsmessig merforbruk - investering 0,00 5 313 181,92 

25970 25970 Interimskonti 0,00 5 313 181,92 

  25990101 Avdrag på eksterne lån 
-10 803 
302,74 

-15 327 
040,00 

  25990102 Bruk av lånemidler 
36 328 
641,55 25 279 643,13 
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  25990103 Motatt avdrag på lån 647 514,25 466 872,90 

  25990104 Avskrivning på utlån 0,00 58 246,60 

  25990105 Endring pensjonsforpliktelse 
61 968 
706,00 4 214 297,00 

  25990106 Endring pensjonsmidler -1 651 339,00 
-11 460 
311,00 

  25990107 Sosiale lån - innbetalinger 0,00 53 802,91 

  25990108 Salg av fast eiendom 0,00 1 018 420,00 

  25990109 Avskrivning fast eiendom 9 831 646,00 9 182 577,00 

  25990110 Nedskrivning fast eiendom 8 346 878,00 2 317 167,00 

  25990111 Avskrivning maskiner og utstyr 5 608 549,00 4 785 666,00 

  25990112 Aktivering av fast eiendom og utstyr 
-29 755 
250,89 

-33 558 
527,00 

  25990113 Oppskriving av fast eiendom og utstyr -6 482,00 -338 682,00 

  25990116 Utlån forvaltningslån -3 605 000,00 -186 393,05 

  25990118 Andre utlån -320 000,00 0,00 

  25990119 Salg av driftsmidler 6 482,00 0,00 

  25990120 Nedskriving aksjer og andeler 345 115,00 0,00 

  25990800 Kapitalkonto 
-116 679 

077,43 
-103 184 

816,92 

25990 25990 Interimskonti 
-39 736 
920,26 

-116 679 
077,43 

259 259 Over-Underskudd, likv.reserve, kapitalkon 
-40 213 
577,66 

-112 505 
884,36 

25 25 Bokført egenkapital 
-71 270 
942,06 

-138 594 
609,12 

2KAP 2KAP Bokført egenkapital 
-71 270 
942,06 

-138 594 
609,12 

2PAS 2PAS Gjeld og egenkapital 
-679 270 

027,47 
-653 841 

177,98 

  29100100 Ubrukte lånemidler 9 853 753,10 -2 145 433,29 

  29100101 Arbeidsmiljøtiltak i austertana barnehag 0,00 25 319,23 

  29100102 Elveforebygging holmesund 0,00 143 000,00 

  29100103 Orgel tana kirke 0,00 25 000,00 

  29100104 Torhop vannverk 0,00 120 000,00 

  29100105 Alleknjarg vannverk 196 960,00 196 960,00 

  29100106 Skipagurra vannverk 0,00 521 271,00 

  29100107 Østre seida vannverk 0,00 576 876,78 

  29100109 Austertana barnehage 0,00 29 502,00 

  29100111 Vestertana internat 0,00 14 410,40 

  29100112 Ungdommens hus 38 406,80 38 406,80 

  29100115 Vei ved normaskin 0,00 108 376,46 

  29100116 Biler 0,00 10 681,00 

  29100129 Boftsa skole, nytt tak 0,00 133 109,25 

  29100130 Seida skole, dørautomatikk 0,00 100 000,00 
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  29100133 Austertana oppvekstsenter 0,00 43 254,41 

  29100134 Seida skole renovering 0,00 350 000,00 

  29100135 Austertana vannverk 2 462 697,02 2 462 697,02 

  29100136 Polmak Øst, vannverk 0,00 57 655,79 

  29100137 Skipagurra vannverk 0,00 325 387,40 

  29100138 Skipagurra renseanlegg 2 194 246,49 2 205 976,49 

  29100141 Utstyr til treningsstudio 0,00 88 161,00 

  29100142 Kopimaskin Seida skole 0,00 50 000,00 

  29100144 Rådhuset, renovering 0,00 225 348,83 

  29100145 Seida skole, energi automatikk 0,00 22 228,89 

  29100147 Austertana eldresenter, strakstiltak 0,00 104 096,95 

  29100148 Skjermet enhet, sykeavdelingen 235 157,30 664 654,81 

  29100150 Kunstgressbane Tanabru 1 000 000,00 1 000 000,00 

  29100151 Veger og gater 0,00 17 666,54 

  29100152 Ekstra til vegplan 0,00 300 000,00 

  29100153 NAV kontor 0,00 656 497,00 

  29100162 Digital kino 0,00 438 000,00 

  29100163 Enøk 292 973,18 292 973,18 

  29100164 Elektronisk låsesystem 0,00 187 337,50 

  29100169 Gravemaskin 0,00 105 000,00 

  29100170 Lismajævre vannverk 1 366 701,00 1 366 701,00 

  29100171 Brannbil 1 000 000,00 1 000 000,00 

  29100800 Startlån 2 275 000,00 5 880 000,00 

29100 29100 Interimskonti 
20 915 
894,89 17 741 116,44 

291 291 Memoriakonto for ubrukte lånemidler 
20 915 
894,89 17 741 116,44 

  29200203 Gjeldsordn. ai 2009 30 528,00 30 528,00 

  29200204 Gjeldsordning arf 2009 35 889,50 35 889,50 

  29200 Interimskonti 66 417,50 66 417,50 

  29210010 Grunnlagskonto Mva kompensasjon - full sats 
45 600 
926,16 -13 885,53 

  29210020 Grunnlagskonto Mva kompensasjon - halv sats 1 718 988,68 -535,53 

  29210030 Grunnlagskonto Mva kompensasjon - lav sats 3 721 256,04 0,00 

29210 29210 Interimskonti grunnlag mva-komp 
51 041 
170,88 -14 421,06 

292 292 Andre memoriakonti 
51 107 
588,38 51 996,44 

  29999000 Motkonto grunnlagskonti Mva kompensasjon 
-51 041 
177,88 14 417,41 

  29999100 Motpost ubrukte lånemidler 
-20 367 
018,85 

-17 192 
240,40 

  29999500 Vedtatt bruk av disposisjonsfond -30 000,00 -30 000,00 

  29999550 Kapital ikke medgått. avsatt til fond -143 000,00 -143 000,00 
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  29999570 Vedtatt bruk av ub. kap.fond -375 876,04 -375 876,04 

  29999920 Gjeldsordning, tapsført, ikke foreldet -66 417,50 -66 417,50 

29999 29999 Interimskonti 
-72 023 
490,27 

-17 793 
116,53 

299 299 Motkonto for memoriakontiene 
-72 023 
490,27 

-17 793 
116,53 

29 29 Memoriakonti -7,00 -3,65 

2MEM 2MEM Memoriakonti -7,00 -3,65 

2MEK 2MEK Memoriakonti -7,00 -3,65 

2 2 Balanse -24,06 -0,20 
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Saksopplysninger

Tertialrapporten følger som eget vedlegg.

Vurdering
Rapporten viser at det er god kontroll på økonomien. 
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1  Innledning

I Tana kommunes økonomireglement står det:

”I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter:

1. Tertialrapport pr 30. april
2. Tertialrapport pr 30. august
3. Årsregnskapet behandles innen 1. mai

I tertialrapportene skal det framgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte 
budsjettrammer. Dersom det ikke er tilfelle, må det setter i verk tiltak for å gjenvinne 
budsjettbalansen”

Hensikten med rapporten er å gi politikerne bedre innblikk i driften av Tana kommune, med spesiell vekt 
på den økonomiske utviklingen. Dette vil være med på å gi politikeren bedre beslutningsgrunnlag i saker 
av økonomisk karakter.

Det ligger et særlig ansvar hos de budsjettansvarlige i virksomhetene til å påse at budsjettbalansen 
holdes. Ved konkrete behov skal det meldes til politisk nivå.

Tertialrapportens oppbygging:

Den økonomiske utviklingen for 1. tertial beskrives ved hjelp av hovedoversikter, diagrammer og 
kommentarer. Rapportens første del tar for seg utviklingen i kommunens totale økonomi. For å vise 
utviklingen i økonomien benytter vi hovedoversikt drift. Denne hovedoversikten er utarbeidet i henhold 
til forskriftene for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskap. 

Lønnsutviklingen i perioden viser i en egne tabeller. Dette fordi lønnutgiftene er kommunens største 
utgift.

På denne tiden av året, vil normalt ca 36 % av lønnsbudsjettet være brukt. For de andre utgiftsartene vil 
normalt ca 33 % være brukt. Dette forutsetter at utgiftene fordeler seg jevnt over året. Det er sjelden det 
vil være slik. Periodisering av budsjettet skal korrigere for dette. 
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2 Lønnsutvikling
Tall i hele tusen 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 44 221 46 218 96 % 130 822 34 % 128 825 1 997

Varialbel lønn 8 944 4 961 180 % 14 977 60 % 18 960 -3 983

Sum lønnsutgifter 53 165 51 179 104 % 145 799 36 % 147 785 -1 986

Sosiale utgifter 8 398 9 525 88 % 20 817 40 % 19 690 1 127

Brutto Lønnsutgift 61 563 60 704 101 % 166 616 37 % 167 475 -859

Ref. trygdeforvaltning -1 015 -187 543 % -569 178 % -1 397 828

Netto lønnsutgifter 60 548 60 517 100 % 166 047 36 % 166 078 -31

Totalt sett er lønnsutviklingen omtrent som budsjettert. Variabel lønn er høyere enn budsjettert, men 
det veies opp av høyere sykepengerefusjon. Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 31 tusen. 
Lønnsoppgjører er ikke ferdigforhandlet ennå så det er vanskelig å si hvilken innvirkning det vil ha. I disse 
tallene ligger det en forventet lønnsøkning på 3,9 mill.
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3 Økonomisk analyse

4.1 Driftsregnskapet
Regnskap Budsjett Budsjett Prognose

2012 1. tertial 2012 2012
Driftsinntekter
Brukerbetalinger -2 430 -2 405 -7 979 -8 005
Andre salgs- og leieinntekter -6 440 -4 648 -19 312 -21 016
Overføringer med krav til motytelse -11 835 -7 940 -38 578 -41 868
Rammetilskudd -49 056 -49 601 -133 696 -133 151
Andre statlige overføringer -3 239 -2 564 -5 779 -6 453
Andre overføringer -63 0 0 -62
Skatt på inntekt og formue -15 355 -15 870 -49 595 -49 079
Eiendomsskatt -821 -796 -2 428 -2 453
Andre direkte og indir. skatter 0 -7 -20 -13
Sum driftsinntekter -89 239 -83 831 -257 387 -262 100
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 53 564 51 853 147 857 149 568
Sosiale utgifter 8 398 9 525 20 817 19 690
Kjøp av varer og tj. Som inngår i 
tj.prod 16 936 14 102 38 811 41 645
Kjøp av tj. Som erstatter egenprod. 5 998 10 791 30 403 25 610
Overføringer med krav til motytelse 11 757 5 019 12 692 19 580
Avskrivninger 0 0 0 0
Fordelte utgifter -3 -92 -845 -756
Sum driftsutgifter 96 650 91 198 249 735 255 337
Brutto driftsresultat 7 411 7 367 -7 652 -6 763
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -63 -379 -6 137 -5 821
Motatte avdrag på utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter -63 -379 -6 137 -5 821
Finansutgifter
Renteutgifter, prov. Og andre fin.utg. 2 089 2 352 8 166 7 903
Avdragsutgifter 2 952 1 728 6 000 7 224
Utlån 37 0 0 37
Sum eksterne finansutgifter 5 078 4 080 14 166 15 164
Sum eksterne finanstransaksjoner 5 015 3 701 8 029 9 343
Motpost avskrivning 0 0 0
Netto driftsresultat 12 426 11 068 377 2 580
Interne finanstransaksjoner
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Bruk av tidl.års regnsk.m. 
mindreforbruk 0 0 0 0
Bruke av disposisjonsfond -160 -198 -1 445 -1 407
Bruk av bundne fond -370 -437 -1 312 -1 245
Sum bruk av avsetninger -530 -635 -2 757 -2 652
Overført til investeringsregnskapet 0 44 134 89
Dekning tidl.års RM merforbruk 0 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 0
Avsetninger til budne fond 24 42 1 325 1 307
Sum avsetninger 24 86 1 459 1 396
Regnskapsmessig 
mer/mindreforbruk 11 920 10 519 -921 1 324

Hovedoversikten viser et forventet overforbruk på 1,3 mill. Dette blir forklart under de enkelte 
virksomheter. Som et eksempel viser skoler et overforbruk på 700 tusen som ikke er korrigert i denne 
prognose. Etter budsjettregulering og korrigeringer er det forventet at regnskap skal stemme med 
budsjett. 

Det er noen avvik i prognosen på enkelte inntekt/utgiftstyper. Dette skyldes at vi ikke har lagt ned nok 
tid på periodiseringen når totalen ikke blir påvirket. Dette er en kontinuerlig jobb vi regner med å ha på 
plass med tiden. Det vil også bli jobbet med interne budsjettreguleringer for å synkronisere økte utgifter 
med økte inntekter. 

4.1.1 Skatt og rammetilskudd
Tall i hele tusen Regnskap og budsjett for 2012 Budsjett Regnskap

Avvik Forbruk i 1. tertial
Skatt og Regnskap Budsjett i %
rammetilskudd 1. tertial 1. tertial kroner per.budsj. 2012 2011
Rammeoverføring 49 056 49 601 -545 99 % 133 969 46 943
Skatteinntekt 15 355 15 870 -515 97 % 49 595 15 817
Sum rammeoverføring
og skatteinntekt 64 411 65 471 -1 060 98 % 183 564 62 760

Børre Stolp sitt regneark for rammetilskudd og skatteinntekt viser en økning på 500 tusen for Tana. Vår 
prognose viser en økning på 1 mill i forhold til budsjett. Dette tallet er det en viss usikkerhet knyttet til. 
Usikkerheten går på skatteinntekten og om den vil holde seg som prognosen. 
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4.1.2 Renter og avdrag

Renter og avdrag har økt siden samme periode i fjor. Vi tok opp lån på 39,5 mill i 2011 og dette gjør store 
utslag i renter og avdrag. Vi betaler mindre rente enn budsjettert grunnet lav rente. Vedtatt 
avdragsutsettelse gjør at vi har betalt mer i avdrag enn budsjett. Dette korrigeres inn senere i året. 

4.1.3 Momskompensasjon investeringer
Momskompensasjon fra investeringer blir i sin helhet inntektsført i driftsregnskapet. Av dette skal 60 % 
tilbakeføres til investeringsregnskapet. Vi har budsjettert med at momskompensasjon fra investering 
som skal beholdes i drift utgjør 4,7 mill. Det er ingenting som tilsier at planlagte prosjekter ikke vil bli 
gjennomført i 2012. 
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4.2 Investeringsregnskapet
Regnskap Budsjett Budsjett 

2012 1. tertial 2012

Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0

Andre salgsinntekter 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse 0 -1 333 333 -4 000 000

Statlige overføringer 0 0 0

Andre overførigner 0 0 0

Renteinntekter og utbytte -30 092 0 0

Sum inntekter -30 092 -1 333 333 -4 000 000

Utgifter

Lønnsutgifter 62 198 0 0

Sosiale utgifter 11 344 0 0

Kjøp av varer og tj. Som inngår i tj.prod 13 596 592 16 994 067 50 982 200

Kjøp av tj. Som erstatter egenprod. 188 449 0 0

Overføringer med krav til motytelse 2 963 227 3 439 767 10 319 300

Retnteutgifter og omkostninger 145 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0

Sum investeringsutgifter 16 821 955 20 433 834 61 301 500

Brutto inv. Resultat

Finansinntekter

Avdrag på lån 71 266 0 0

Utlån 100 000 0 0

Kjøp av askjer og andeler 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0

Avsatt til ub.investeringsfond 0 0 0

Avsatt til bundne fon 35 929 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 207 195 0 0

Finansieringsbehov 16 999 058 19 100 501 57 301 500

Interne finanstransaksjoner

Bruk av lån -100 000 -16 378 973 -49 136 920

Mottatte avdrag på lån -35 929 0 0

Salg av aksjer og andeler 0 0 0

Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0

Overført fra driftsregnskapet 0 -2 063 860 -6 191 580

Bruk av disp.fond 0 -657 667 -1 973 000

Bruk av ubunden investeringsfond 0 0 0

Bruk av bundne fond 0 0 0

Sum finansiering -135 929 -19 100 500 -57 301 500

Sum investeringsregnskapet 16 863 129 1 0
Investeringsregnskapet viser at vi er i rute med planlagte investeringer. 
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5 Administrasjon

5.1 Lønnsutvikling
Politisk virksomhet 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 568 292 514 844 110 % 1 446 193 39 % 1 499 641 53 448

Varialbel lønn 0 4 961 0 % 0 0 % 0 0

Sum lønnsutgifter 568 292 519 805 109 % 1 446 193 39 % 1 499 641 53 448

Sosiale utgifter 91 968 92 340 100 % 259 386 35 % 259 014 -372

Brutto Lønnsutgift 660 260 612 145 108 % 1 705 579 39 % 1 758 655 53 076

Ref. trygdeforvaltning 0 0 0 % 0 % 0 0

Netto lønnsutgifter 660 260 612 145 108 % 1 705 579 39 % 1 758 655 53 076

Informasjon og service 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 2 345 047 2 241 236 105 % 6 295 601 37 % 6 399 412 103 811

Varialbel lønn 18 023 62 656 29 % 176 000 10 % 131 367 -44 633

Sum lønnsutgifter 2 363 070 2 303 892 103 % 6 471 601 37 % 6 530 779 59 178

Sosiale utgifter 442 743 472 112 94 % 1 326 146 33 % 1 296 777 -29 369

Brutto Lønnsutgift 2 805 813 2 776 004 101 % 7 797 747 36 % 7 827 556 29 809

Ref. trygdeforvaltning -7 800 -26 668 29 % -80 000 10 % -61 132 18 868

Netto lønnsutgifter 2 798 013 2 749 336 102 % 7 717 747 36 % 7 766 424 48 677

Adm. Ledelse 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 742 301 441 306 168 % 1 257 286 59 % 1 558 281 300 995

Varialbel lønn 0 0 0 % 100 000 0 % 100 000 0

Sum lønnsutgifter 742 301 441 306 168 % 1 357 286 55 % 1 658 281 300 995

Sosiale utgifter 143 071 98 464 145 % 276 586 52 % 321 193 44 607

Brutto Lønnsutgift 885 372 539 770 164 % 1 633 872 54 % 1 979 474 345 602

Ref. trygdeforvaltning 0 0 0 % 0 #DIV/0! 0 0

Netto lønnsutgifter 885 372 539 770 164 % 1 633 872 54 % 1 979 474 345 602

Økonomi 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 977 938 1 072 092 91 % 3 011 493 32 % 2 917 339 -94 154

Prognosen viser høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes at lønnsøkningen ble større enn budsjettert. 

Virksomhetens lønnskostnader er som budsjettert. Det er alltid et lite etterslep på sykepengerefusjoner. 

Lønnsøkningen har vært større enn budsjettert. 
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Varialbel lønn 222 037 7 120 3118 % 20 000 1110 % 234 917 214 917

Sum lønnsutgifter 1 199 975 1 079 212 111 % 3 031 493 40 % 3 152 256 120 763

Sosiale utgifter 230 969 218 304 106 % 613 210 38 % 625 875 12 665

Brutto Lønnsutgift 1 430 944 1 297 516 110 % 3 644 703 39 % 3 778 131 133 428

Ref. trygdeforvaltning -24 287 0 0 % 0 0 % -24 287 -24 287

Netto lønnsutgifter 1 406 657 1 297 516 108 % 3 644 703 39 % 3 753 844 109 141

Personal 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 377 248 622 571 61 % 1 245 142 30 % 999 819 -245 323

Varialbel lønn -63 508 133 496 -48 % 374 986 -17 % 177 982 -197 004

Sum lønnsutgifter 313 740 756 067 41 % 1 620 128 19 % 1 177 801 -442 327

Sosiale utgifter 63 034 117 432 54 % 1 038 503 6 % 984 105 -54 398

Brutto Lønnsutgift 376 774 873 499 43 % 2 658 631 14 % 2 161 906 -496 725

Ref. trygdeforvaltning -22 051 0 0 % 0 0 % -22 051 -22 051

Netto lønnsutgifter 354 723 873 499 41 % 2 658 631 13 % 2 139 855 -518 776

5.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen 1. tertial 2012 Revidert
Forbru
k 

Avvik 
prog.

Regnskap Budsjett
Forbruk 
% budsjett i % Prognose budsjett

Komm.styret og andre 
faste 1 341 003 1 131 900 118 % 2 933 329 46 % 3 142 432 209 103

Eldreråd 4 212 36 628 11 % 107 500 4 % 75 084 -32 416

Kontrol og revisjon 261 782 262 486 100 % 646 746 40 % 646 042 -704

Valg og partistøtte 6 611 32 424 20 % 97 001 7 % 71 188 -25 813

Ungdomsråd 34 877 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 34 877 34 877

Sum politisk virksomhet 1 648 485 1 463 438 113 % 3 784 576 44 % 3 969 623 185 047

Kirkelig fellesråd 1 538 000 1 538 000 100 % 3076000 50 % 3076000 0

Andre kirkelige formål 0 0 150100 0 % 150100 0

Sum trossamfunn 1 538 000 1 538 000 100 % 3 226 100 50 % 3 226 100 0

Virksomheten har vært nødt til å leie inn ekstra arbeidskraft for å få erv lønn helt på plass. Samtidig har en stilling vært 
vakant deler av året. Det er ikke tatt høyde for den lønnsøkningen som kom. Prognosen vil nok vise ennå større avvik 
når 100 % økonomirådgiver kommer på plass i vår. 

Skattetaten stiller krav til oss om å nå bestemte mål. På innfordringssiden har vi alltid hatt gode resultater, også i de 
siste rapportene. Når det gjelder arbeidsgiverkontroller klarte vi i 2011 å gjennomføre 2 av 10 kontroller. I år regner vi 
med å klare 5 – 8. Arbeidsgiverkontroller er et tidkrevende arbeid som gjør at andre oppgaver blir liggende. En av våre 
medarbeider har gått ned til 80 % stilling. Det gjør det vanskeligere å gjennomføre oppgavene. Det er behov for økt 
stillingsressurs for å få gjennomført disse oppgavene. Området er stort og krever grundig opplæring og kompetanse

Personalavdelingen har hatt en stilling vakant i perioden. Stillingen vil bli besatt slik at mindreforbruket blir redusert. 
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Informasjon og service 6 985 297 5 643 568 124 % 13 154 647 53 % 13 284 326 129 679

Adm. Ledelse 1 029 133 606 906 170 % 1 871 272 55 % 2 291 499 420 227

Økonomi 1 722 346 1 703 664 101 % 4 755 630 36 % 4 774 312 18 682

Personal 792 159 1 554 571 51 % 4 238 332 19 % 3 475 920 -762 412
Sum administrasjon og 
ledelse

10 528 
935 9 508 709 111 % 24 019 881 44 % 23 826 057 -193 824

Sum hovedansvar 1
13 715 

420
12 510 

147 323 % 31 030 557 137 % 31 021 780 -8 777

6 Undervisning

6.1 Lønnsutvikling
Grunnskoler 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 11 069 241 12 508 256 88 % 32 634 433 34 % 31 195 418 -1 439 015

Varialbel lønn 2 379 282 524 832 453 % 1 360 080 175 % 3 214 530 1 854 450

Sum lønnsutgifter 13 448 523 13 033 088 103 % 33 994 513 40 % 34 409 948 415 435

Sosiale utgifter 1 695 017 1 741 004 97 % 4 736 358 36 % 4 690 371 -45 987

Brutto Lønnsutgift 15 143 540 14 774 092 103 % 38 730 871 39 % 39 100 319 369 448

Ref. trygdeforvaltning -116 312 0 0 % 0 0 % -116 312 -116 312

Netto lønnsutgifter 15 027 228 14 774 092 102 % 38 730 871 39 % 38 984 007 253 136

Losa og 
voksenopplæring 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 394 626 402 392 98 % 1 130 323 35 % 1 122 557 -7 766

Varialbel lønn 214 656 0 0 % 0 0 % 214 656 214 656

Sum lønnsutgifter 609 282 402 392 151 % 1 130 323 54 % 1 337 213 206 890

Sosiale utgifter 78 776 92 736 85 % 260 493 30 % 246 533 -13 960

Brutto Lønnsutgift 688 058 495 128 139 % 1 390 816 49 % 1 583 746 192 930

Ref. trygdeforvaltning 0 0 0 % 0 0 % 0 0

Netto lønnsutgifter 688 058 495 128 139 % 1 390 816 % 1 583 746 192 930

Barnehager 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 1 474 367 1 562 476 94 % 4 244 961 35 % 4 156 852 -88 109

Varialbel lønn 209 357 78 316 267 % 219 982 95 % 351 023 131 041

Sum lønnsutgifter 1 683 724 1 640 792 103 % 4 464 943 38 % 4 507 875 42 932

Sosiale utgifter 318 563 315 780 101 % 887 016 36 % 889 799 2 783

Brutto Lønnsutgift 2 002 287 1 956 572 102 % 5 351 959 37 % 5 397 674 45 715

Ref. trygdeforvaltning -5 805 0 0 % 0 0 % -5 805 -5 805

Netto lønnsutgifter 1 996 482 1 956 572 102 % 5 351 959 37 % 5 391 869 39 910
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6.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen 1. tertial 2012 Revidert
Forbru
k 

Avvik 
prog.

Regnskap Budsjett
Forbruk 
% budsjett i % Prognose budsjett

Ledelse og fellestiltak 241 413 358 264 67 % 1 013 670 24 % 896 819 -116 851

Grunnskole og sfo felles 476 581 449 580 106 % 2 150 820 22 % 2 177 821 27 001

Austertana oppv.senter 2 172 910 2 342 779 93 % 5 967 717 36 % 5 797 848 -169 869

Boftsa oppv.senter 2 904 913 3 002 176 97 % 7 384 035 39 % 7 286 772 -97 263

Seida skole 4 931 046 4 728 340 104 % 11 264 314 44 % 11 467 020 202 706

Deanu sameskuvla 4 316 361 2 943 768 147 % 6 198 024 70 % 7 570 617 1 372 593

Sirma skole 1 267 896 1 141 068 111 % 3 109 122 41 % 3 235 950 126 828

Sum grunnskoler
16 311 

120
14 965 

975 725 % 37 087 702 44 % 38 432 847 1 345 145

Losa 299 328 240 296 125 % 23 525 1272 % 82 557 59 032

Voksenopplæring -420 551 67 832 -620 % 154 821 -272 % -333 562 -488 383

Ø.F. kompetansesenter 791 295 0 #DIV/0! 100 000 791 % 100 000 0
Sum losa og 
voksenopplæring 670 072 308 128 217 % 278 346 241 % -151 005 -429 351

Barnehager fellestiltak 162 956 102 396 159 % 184 000 0 % 244 560 60 560

Private barnhager 2 111 746 2 521 136 84 % 5 028 994 42 % 4 619 604 -409 390

Tanabru barnehehage 1 753 067 1 601 088 109 % 4 303 595 41 % 4 455 574 151 979

Sum barnehager 4 027 769 4 224 620 95 % 9 516 589 42 % 9 319 738 -196 851

0

Sum hovedansvar 2
21 008 

961
19 498 

723 1038 % 46 882 637 327 % 47 601 580 718 943

7 Helsetjenester

7.1 Lønnsutvikling
Helsetjenster 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 2 661 081 2 438 052 109 % 6 848 452 39 % 7 071 481 223 029

Varialbel lønn 279 407 521 620 54 % 1 518 092 18 % 1 275 879 -242 213

Sum lønnsutgifter 2 940 488 2 959 672 99 % 8 366 544 35 % 8 347 360 -19 184

Sosiale utgifter 526 507 662 480 79 % 1 860 893 28 % 1 724 920 -135 973

Brutto Lønnsutgift 3 466 995 3 622 152 96 % 10 227 437 34 % 10 072 280 -155 157

Ref. trygdeforvaltning -62 621 0 0 % 0 0 % -62 621 -62 621

Skoler og barnehager er ulikt bemannet vår og høst etter elevtall og klassedeling. Det vil komme inn noen 
inntekter det ikke er budsjettert med. Saken følges opp av OKU. Det er ventet balanse i løpet av året. 
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Netto lønnsutgifter 3 404 374 3 622 152 94 % 10 227 437 33 % 10 009 659 -217 778

7.2 Prognose økonomi
Tall i hele tusen 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Legestasjonen 3 702 066 3 587 080 103 % 10 496 843 0 % 10 611 829 114 986

Fysipterapi 381 623 405 240 94 % 1 199 911 0 % 1 176 294 -23 617

Helsestasjonen 317 169 457 652 69 % 1 359 013 0 % 1 218 530 -140 483
Sum hovedansvar 
3 4 400 858 4 449 972 99 % 13 055 767 0 % 13 006 653 -49 114

8 Pleie- og omsorgstjeneste

8.1 Lønnsutvikling
Pleie- og 
omsorgstjenester 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 10 786 591 11 215 651 96 % 31 752 137 34 % 31 323 077 -429 060

Varialbel lønn 2 364 487 1 223 167 193 % 4 565 126 52 % 5 706 446 1 141 320

Sum lønnsutgifter 13 151 078 12 438 818 106 % 36 317 263 36 % 37 029 523 712 260

Sosiale utgifter 2 061 981 2 660 722 77 % 7 461 997 28 % 6 863 256 -598 741

Brutto Lønnsutgift 15 213 059 15 099 540 101 % 43 779 260 35 % 43 892 779 113 519

Ref. trygdeforvaltning -447 670 -93 360 480 % -287 585 156 % -641 895 -354 310

Netto lønnsutgifter 14 765 389 15 006 180 98 % 43 491 675 34 % 43 250 884 -240 791

8.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen 1. tertial 2012 Revidert
Forbru
k 

Avvik 
prog.

Regnskap Budsjett
Forbruk 
% budsjett i % Prognose budsjett

PLO fellesttiltak 246 580 345 368 71 % 1 858 799 13 % 1 760 011 -98 788

Austertana eldresenter 2 515 319 2 617 086 96 % 7 185 447 35 % 7 083 680 -101 767
Polmak alders og 
sykehjem 2 359 027 2 381 236 99 % 6 387 920 37 % 6 365 711 -22 209

Sykeavdelingen 4 088 234 3 968 805 103 % 11 656 842 35 % 11 776 271 119 429

Hjemmetjenester 4 624 324 4 655 994 99 % 13 450 982 34 % 13 419 312 -31 670

Rehabiliteringstjenester 742 964 905 049 82 % 1 870 901 40 % 1 708 816 -162 085

Sum hovedansvar 4
14 576 

448
14 873 

538 98 % 42 410 891 34 % 42113801 -297 090

Det har vært noe vakanse og etterslep på utbetaling av ulike tilegg i de fire første månedene. Det er ikke 
ventet at neste prognose vil vise underforbruk. 
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9 Hjelpetjenester og botjenesten

9.1 Lønnsutvikling hjelpetjeneste
Hjelpetjenester 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 2 074 475 2 377 620 87 % 6 678 682 31 % 6 375 537 -303 145

Varialbel lønn 890 759 532 524 167 % 1 405 399 63 % 1 763 634 358 235

Sum lønnsutgifter 2 965 234 2 910 144 102 % 8 084 081 37 % 8 139 171 55 090

Sosiale utgifter 450 828 481 876 94 % 1 353 564 33 % 1 322 516 -31 048

Brutto Lønnsutgift 3 416 062 3 392 020 101 % 9 437 645 36 % 9 461 687 24 042

Ref. trygdeforvaltning -37 459 0 0 % 0 0 % -37 459 -37 459

Netto lønnsutgifter 3 378 603 3 392 020 100 % 9 437 645 36 % 9 424 228 -13 417

9.1.1 Lønnsutvikling botjeneste
Botjenesten 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 5 158 265 4 991 844 103 % 14 022 038 37 % 14 188 459 166 421

Varialbel lønn 837 529 365 792 229 % 1 685 495 50 % 2 157 232 471 737

Sum lønnsutgifter 5 995 794 5 357 636 112 % 15 707 533 38 % 16 345 691 638 158

Sosiale utgifter 1 042 775 1 139 148 92 % 3 199 855 33 % 3 103 482 -96 373

Brutto Lønnsutgift 7 038 569 6 496 784 108 % 18 907 388 37 % 19 449 173 541 785

Ref. trygdeforvaltning -75 020 0 0 % 0 0 % -75 020 -75 020

Netto lønnsutgifter 6 963 549 6 496 784 107 % 18 907 388 37 % 19 374 153 466 765

9.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen 1. tertial 2012 Revidert
Forbru
k 

Avvik 
prog.

Regnskap Budsjett
Forbruk 
% budsjett i % Prognose budsjett

Ledelse og fellestiltak 1 025 712 1 171 572 88 % 2 115 845 48 % 1 969 985 -145 860

P/P rådgivning 341 921 392 876 87 % 1 110 010 31 % 1 059 055 -50 955

Sos. rådgivning og 513 694 562 232 91 % 1 502 382 34 % 1 453 844 -48 538

Prognosen viser at lønnsbudsjettet vil holde i løpet av året. 

Lønnsforbruket burde vært 36 % på denne tiden av året. Prognosen viser at botjenesten har et forventet overforbruk på lønn på 
nesten 500 tusen. Virksomheten har fått tilført økt stillingsressurs. I tillegg er det etterslep på sykepengerefusjoner og for høyt 
forbruk i forhold til budsjett.  

Totalt er 34 % av lønnsbudsjettet brukt. Dette er veldig bra med tanke på hele året. Sykeavdelingen har fått 
utvidet lederstilling og har et seniortiltak uten at de har fått økt budsjettet sitt. Sektoren totalt har fått 
økonomien godt under kontroll. Det er ikke ventet overforbruk på pleie- og omsorg ved årets slutt. 
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sos.hjelp

Barnevern 831 217 1 173 824 71 % 3 393 583 24 % 3 050 976 -342 607

Rusvern 164 053 248 724 66 % 652 332 25 % 567 661 -84 671

Psyk.helsevern 981 961 1 066 224 92 % 3 016 102 33 % 2 931 839 -84 263

Tana arbeidsservice 339 778 345 000 98 % 690 000 49 % 684 778 -5 222

NAV 1 050 512 979 756 107 % 2 872 641 37 % 2 943 397 70 756

Sum hjelpetjenester 5 248 848 5 940 208 88 % 15 352 895 34 % 14 661 535 -691 360

Botjenesten 8 051 661 7 555 164 107 % 11 971 410 67 % 12 467 907 496 497

Sum botjenesten 8 051 661 7 555 164 107 % 11 971 410 67 % 12 467 907 496 497

0

Sum hovedansvar 5
13 300 

509
13 495 

372 99 % 27 324 305 49 % 27 129 442 -194 863
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10 Utviklingsavdelingen

10.1 Lønnsutvikling
Utviklingsvdelingen 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 2 166 547 2 351 472 92 % 6 612 713 33 % 6 427 788 -184 925

Varialbel lønn 558 635 731 375 76 % 828 976 67 % 656 236 -172 740

Sum lønnsutgifter 2 725 182 3 082 847 88 % 7 441 689 37 % 7 084 024 -357 665

Sosiale utgifter 452 909 536 976 84 % 1 508 359 30 % 1 424 292 -84 067

Brutto Lønnsutgift 3 178 091 3 619 823 88 % 8 950 048 36 % 8 508 316 -441 732

Ref. trygdeforvaltning -150 550 -67 168 0 % -201 498 0 % -284 880 -83 382

Netto lønnsutgifter 3 027 541 3 552 655 85 % 8 748 550 35 % 8 223 436 -525 114

10.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen 1. tertial 2012 Revidert
Forbru
k 

Avvik 
prog.

Regnska
p Budsjett

Forbruk 
% budsjett i % Prognose budsjett

Ledelse og felles 282 209 241 968 117 % 690 445 41 % 730 686 40 241
Næringsutvikling og 
rådgivn. 154 146 66 664 231 % 744 000 21 % 831 482 87 482

Landbruk -320 667 -224 986 143 % 1 466 783 -22 % 1 371 102 -95 681

Miljøvern 359 807 383 398 94 % 512 018 70 % 488 427 -23 591

Arealpl.og tilrettelegging
1 041 

692
1 017 

864 102 % 2 790 850 37 % 2 814 678 23 828

Kultur, ledelse og felles 333 641 292 008 114 % 1 322 441 25 % 1 364 074 41 633

Kulturskole 468 160 369 880 127 % 992 893 47 % 1 091 173 98 280

Samisk teater 182 848 212 848 86 % 447 654 41 % 417 654 -30 000

Museum -189 643 -101 531 187 % 300 502 -63 % 212 390 -88 112

Tanabr fritidsklubb 125 756 112 828 111 % 447 646 28 % 460 574 12 928
Ungdommens 
kulturmønstring 2 500 2 332 107 % 20 000 13 % 20 168 168
Ungdommens 
servicekontor 0 668 0 % 142 000 0 % 141 332 -668

Idrett og friluftsliv 45 187 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 45 187 45 187

Sum hovedansvar 6
2 485 

636
2 373 

941 105 % 9 877 232 25 % 9 988 927 111 695

Det er budsjettert med 50 % vakant stilling og 20 % permisjon. I tillegg er det budsjettert med for høy lønn 
for vikarer i stillinger og for lite i refusjon. Det er ikke budsjettert midler til vedtatt skiltryddingsplan.  
Dette er beregnet å komme på ca 100 tusen
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11 Bygnings- og anleggsdrift

11.1 Lønnsutvikling
Bygningsdrift 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 2 697 327 2 702 452 100 % 7 561 786 36 % 7 556 661 -5 125

Varialbel lønn 274 403 139 633 197 % 248 922 110 % 383 692 134 770

Sum lønnsutgifter 2 971 730 2 842 085 105 % 7 810 708 38 % 7 940 353 129 645

Sosiale utgifter 553 807 566 116 98 % 1 590 217 35 % 1 577 908 -12 309

Brutto Lønnsutgift 3 525 537 3 408 201 103 % 9 400 925 38 % 9 518 261 117 336

Ref. trygdeforvaltning -65 215 0 0 % 0 0 % -65 215 -65 215

Netto lønnsutgifter 3 460 322 3 408 201 102 % 9 400 925 37 % 9 453 046 52 121

Anleggsdrift 1. tertial 2012 Revidert Forbruk Avvik prog.

Lønnsutvikling: Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Fast lønn 1 103 652 1 124 429 98 % 3 160 822 35 % 3 140 045 -20 777

Varialbel lønn 140 652 45 872 307 % 893 474 16 % 988 254 94 780

Sum lønnsutgifter 1 244 304 1 170 301 106 % 4 054 296 31 % 4 128 299 74 003

Sosiale utgifter 208 636 285 790 73 % 821 993 25 % 744 849 -77 144

Brutto Lønnsutgift 1 452 940 1 456 091 100 % 4 876 289 30 % 4 873 148 -3 141

Ref. trygdeforvaltning 0 0 0 % 0 0 % 0 0

Netto lønnsutgifter 1 452 940 1 456 091 100 % 4 876 289 30 % 4 873 148 -3 141

11.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen 1. tertial 2012 Revidert
Forbru
k 

Avvik 
prog.

Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett

Bygg, ledelse og felles 860 823 639 692 135 % 312 685 275 % 533 816 221 131
Skole og 
barnehagebygg 3 138 890 2 982 257 105 % 8 031 848 39 % 8 188 481 156 633

Kunnskapens hus 74 119 47 436 156 % 116 529 64 % 143 212 26 683

Helse- og sosialbygg 693 170 688 732 101 % 1 968 661 35 % 1 973 099 4 438

Tana helsesenter 578 484 1 227 674 47 % 3 201 000 18 % 2 551 810 -649 190

Adm. Og kulturbygg 1 325 317 1 140 732 116 % 2 899 920 46 % 3 084 505 184 585

Bortfeste av tomter -65 522 -81 368 81 % -244 100 27 % -228 254 15 846
Tilskudd fra 
husbanken -150 000 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0
Forebyggende 
brannvern -61 231 34 436 -178 % -69 469 88 % -165 136 -95 667

Det er noe etterslep på sykepengerefusjoner. 

Regnskap og budsjett stemmer godt overens. 
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Sum bygg 6 394 050 6 679 591 96 % 16 217 074 39 % 16 081 533 -135 541
Anlegg, ledelse og 
felles 531 835 464 660 114 % 1 217 388 44 % 1 284 563 67 175

Løyper i utmark 105 841 56 668 187 % 170 000 62 % 219 173 49 173

Lysløyper 7 090 3 500 203 % 10 500 68 % 14 090 3 590
Offentlige plasser og 
torg 9 961 19 436 51 % 207 017 5 % 197 542 -9 475

Vannforsyning -700 508 -560 684 125 % -3 124 701 22 % -3 264 525 -139 824

Avløp og rensing -9 117 102 504 -9 % -360 000 3 % -471 627 -111 627

Renovasjon 827 939 896 750 92 % -50 000 ###### -118 811 -68 811

Brann og ulykkesvern 540 689 469 328 115 % 1 984 650 27 % 2 056 011 71 361

Veier og gater 1 682 434 1 534 429 110 % 3 080 755 55 % 3 228 760 148 005

Havn og havnedrift -38 648 -12 932 299 % -39 815 97 % -65 531 -25 716

Sum anleggsdrift 2 957 516 2 973 659 99 % 3 095 794 96 % 3 079 645 -16 149

Sum bygg og anlegg 9 351 566 9 653 250 97 % 19 312 868 48 % 19 161 178 -151 690
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K11

Arkivsaksnr: 2010/2077-20

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 29/2012 06.06.2012
Kommunestyret 53/2012 21.06.2012

Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune 2012-2016

Vedlegg
1 Planutkast utmarksplan for Deanu gielda - Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 29/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 06.06.2012 

Behandling
Planutkast sendt utvalget på e-post 15.05.12. Høringsuttalelse fra Tana AP utdelt i møtet. 

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Innstilling i sak ”Utmarksplan for Tana 2012 – 2016” 
Tana har store, fornybare, utmarksressurser over hele kommunen. Disse utgjør selve grunnlaget 
for den spredte bosettingen med næringer, språk og samfunnsliv. 

Tana kommune mener at ivaretakelse og utvikling av høstingstradisjonene vil ha stor betydning 
for innbyggernes bolyst og økonomi også i fremtiden. Tana kommune vil derfor gi 
utmarksnæringene, både tradisjonell høsting og nyere aktiviteter, høyere prioritet.  
Tana kommune har i arbeidet med utmarksplanen fått en rekke innspill som forteller om 
muligheter for økt aktivitet og verdiskaping basert på utmarksressursene. Det har også 
fremkommet opplysninger om forhold som innbyggerne opplever som hindringer. Tana 
kommune vil gripe fatt i disse utfordringene på en konstruktiv måte.

Tana kommune vil i planperioden medvirke til at tradisjonelle bruksområder sikres som et gode 
for innbyggerne.  I tillegg vil kommunen forsøke å fjerne eventuelle hindringer knyttet til 
innbyggernes muligheter for høsting i utmarka. 

Sammen med lokale, regionale og sentrale fagmiljø og myndigheter, vil kommunen sette inn 
tiltak som kan øke verdiskapingen og lønnsomheten basert på aktiviteter i utmarksområdene. 
Kommunen vil herunder ta initiativ til oppstart av et 3-årig forsøk med ny, lokal 
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forvaltningsmodell. Videre vil kommunen utforme en utviklingsplan for fisketurisme i 
kombinasjon med næringsfiske i utvalgte vann, samt initiere et 4-årig prosjekt med fokus på 
foredling, markedsføring og salg av lokal mat. 

I tillegg vil kommunen sette inn tiltak og virkemidler som kan gi utmarksutøvere bedre vilkår 
for bærekraftig høsting og utnyttelse av utmarksressursene i Tana. Kommunen vil i den 
sammenheng gjennomgå egne regelverk og retningslinjer på området.

Tanas beliggenhet, bosettingsstruktur og næringsmessige mangfold gjør at det vil være naturlig 
å etablere et kompetansesenter for utmarksnæringer i vår kommune. Kommunen vil ta initiativ 
til å få opprettet et slikt senter.

De foreslåtte tiltak for perioden 2012 – 2016 anslås å ha en finansiell ramme på ca. kr 2,8 mill 
kroner, for kommunen i underkant av kr 500.000,-. Egenandelen i utmarksplanens foreslåtte 
tiltak innarbeides i kommunens budsjetter.

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende felles tilleggsforslag til innstilingen fra SP v/Fred 
Johnsen, H v/Helge Samuelsen og Jan Steinar Jessen, Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen, SV v/Per 
Magne Lille og AP v/Ulf Ballo og Jon Arild Aslaksen:

Endring til tiltaksrealisering:
 a ) Forsøk med ny forvaltningsmodell flyttes til fase 2 med oppstart primo 2014.

 b ) Nettverksbygging blant utmarksutøvere flyttes til fase 1 og slås sammen med tiltaket 
”Kartlegge antall utmarksutøvere i Tana og omfang av utmarksutøveres høsting”.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Tana har store, fornybare, utmarksressurser over hele kommunen. Disse utgjør selve grunnlaget 
for den spredte bosettingen med næringer, språk og samfunnsliv. 

Tana kommune mener at ivaretakelse og utvikling av høstingstradisjonene vil ha stor betydning 
for innbyggernes bolyst og økonomi også i fremtiden. Tana kommune vil derfor gi 
utmarksnæringene, både tradisjonell høsting og nyere aktiviteter, høyere prioritet.  
Tana kommune har i arbeidet med utmarksplanen fått en rekke innspill som forteller om 
muligheter for økt aktivitet og verdiskaping basert på utmarksressursene. Det har også 
fremkommet opplysninger om forhold som innbyggerne opplever som hindringer. Tana 
kommune vil gripe fatt i disse utfordringene på en konstruktiv måte.

Tana kommune vil i planperioden medvirke til at tradisjonelle bruksområder sikres som et gode 
for innbyggerne.  I tillegg vil kommunen forsøke å fjerne eventuelle hindringer knyttet til 
innbyggernes muligheter for høsting i utmarka. 

Sammen med lokale, regionale og sentrale fagmiljø og myndigheter, vil kommunen sette inn 
tiltak som kan øke verdiskapingen og lønnsomheten basert på aktiviteter i utmarksområdene. 
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Kommunen vil herunder ta initiativ til oppstart av et 3-årig forsøk med ny, lokal 
forvaltningsmodell. Videre vil kommunen utforme en utviklingsplan for fisketurisme i 
kombinasjon med næringsfiske i utvalgte vann, samt initiere et 4-årig prosjekt med fokus på 
foredling, markedsføring og salg av lokal mat. 

I tillegg vil kommunen sette inn tiltak og virkemidler som kan gi utmarksutøvere bedre vilkår 
for bærekraftig høsting og utnyttelse av utmarksressursene i Tana. Kommunen vil i den 
sammenheng gjennomgå egne regelverk og retningslinjer på området.

Tanas beliggenhet, bosettingsstruktur og næringsmessige mangfold gjør at det vil være naturlig 
å etablere et kompetansesenter for utmarksnæringer i vår kommune. Kommunen vil ta initiativ 
til å få opprettet et slikt senter.

De foreslåtte tiltak for perioden 2012 – 2016 anslås å ha en finansiell ramme på ca. kr 2,8 mill 
kroner, for kommunen i underkant av kr 500.000,-. Egenandelen i utmarksplanens foreslåtte 
tiltak innarbeides i kommunens budsjetter.

Endring til tiltaksrealisering:
 a ) Forsøk med ny forvaltningsmodell flyttes til fase 2 med oppstart primo 2014.

 b ) Nettverksbygging blant utmarksutøvere flyttes til fase 1 og slås sammen med tiltaket 
”Kartlegge antall utmarksutøvere i Tana og omfang av utmarksutøveres høsting”.

Mearrádus: Mearrádusevttohus gielddastivrii
Deanus leat ollu, ođasmuvvi luondduriggodagat miehtá gieldda. Dát leat iešalddis vuođđun 
bieđggus ássamii oktan ealáhusain, gielain ja servodateallimin. 

Deanu gielda oaivvilda ahte luondduriggodagaid ávkkástallama gáhttemis ja ovddideamis lea 
stuorra mearkkašupmi ássiid ássanmillii ja ekonomiijii maiddái boahtteáiggis. Danin áigu gielda 
eambbo vuoruhit meahcástanealáhusaid, sihke árbevirolaš ja ođđasat doaimmaid. 
Deanu gielda lea meahcástanplána barggadettiin ožžon máŋga cealkámuša mat muitalit 
vejolašvuođaid birra lasihit doaimmaid ja árvoháhkama main luondduriggodagat leat vuođđun. 
Leat maiddái boahtán dieđut áššiid birra mat ássiid mielas leat heađuštussan. Deanu gielda áigu 
gieđahallagoahtit dáid hástalusaid konstruktiivalaččat. 

Deanu gielda áigu plánaáigodagas váikkuhit dasa ahte árbevirolaš ávkkástallanguovllut 
sihkkarastojit buorrin ássiide. Dasa lassin áigu gielda geahččalit jávkadit heađuštusaid mat 
laktásit ássiid vejolašvuođaide ávkkástallat luonddu. 

Ovttas báikkálaš, regionála ja guovddáš fágabirrasiiguin ja eiseválddiiguin áigu gielda bidjat 
johtui doaibmabijuid mat sáhttet loktet meahcceguovllu doaimmaid árvoháhkama ja 
gánnáhahttivuođa. Dán olis gielda áigu álggahit ođđa 3-jagi geahččalanmodealla, mii lea 
báikkálaš hálddašanmodealla. Lassin áigu gielda hábmet ovdánanplána mii guoská 
guolástanturismii kombinašuvnnain ealáhusguolástemiin viissis jávrriin, ja maiddái álggahit 4-
jagi prošeavtta mii deattuha báikkálaš borramuša náláštuhttima, márkanfievrrideami ja 
vuovdima. 
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Dasa lassin gielda áigu bidjat johtui doaibmabijuid ja gaskaomiid mat addet meahcásteddjiide 
buoret eavttuid ceavzilis luondduriggodagaid ávkkástallamii Deanus. Dan olis áigu gielda 
árvvoštallat gieldda iežas njuolggadusaid ja váldonjuolggadusaid mat gusket dása. 

Deanu sajádat, ássanhámádat ja ealáhuslaš valljodat dahká ahte livččii lunddolaš ásahit 
meahcástanealáhusaid gealboguovddáža min gildii. Gielda áigu váldit initiatiivva ásahit dákkár 
guovddáža. 

Evttohuvvon doaibmabijuin áigodahkii 2012 – 2016 rehkenasto leat ruđalašrámma sullii 2,8 
miljovnna kruvnnu, gildii veahá vuollái 500.000,- kr. Meahcástanplána evttohuvvon 
doaibmabijuid iežasoassi ovttaiduvvo gieldda bušeahtain. 

Rievdadus doaibmabidjorealiseremii:
a) Geahččaleapmi ođđa hálddašanmodeallain sirdo 2. muddui, ja álggahuvvo álgo 2014.

á) Meahcásteddjiid fierpmádathuksen sirdo 1. muddui ja časko oktii doaibmabijuin “Kártet man 
ollu meahcásteaddjit leat Deanus ja man ollu meahcásteaddjit ávkkástallet luonddu”.

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger

Vurdering
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Bakgrunn 
 

Deanu gielda-Tana kommune har igangsatt arbeidet for utarbeidelse av utmarksplan for kommunen. 

I møte den 9/3-2011 (sak 11/2011) har Miljø -, Landbruks – og Utmarksutvalget (MLU) for Deanu 

gielda-Tana kommune fattet vedtak om oppstart og gjennomføring av arbeid med en utmarksplan 

for Tana kommune. Iht. vedtaket skal planen omhandle tiltak knyttet til næringsutvikling i utmark, og 

skal gjelde for perioden 2012- 2016.        

Den 22/6-2011 har kommunestyret for Deanu gielda-Tana kommune (sak 54/2011) fulgt opp MLU’s 

vedtak og gitt sin tilslutning for utarbeidelsen av planen. Videre har MLU i møte den 9/2-2012 

besluttet at verdiskapning av utmarksressurser samt utmarkshøsting og matauk også inngår som 

elementer i planen. Med bakgrunn i overnevnte forhold er dette planutkastet utferdiget. 

Formålet med utarbeidelsen av planutkastet er å danne et beslutningsgrunnlag for Deanu gielda- 

Tana kommune når det gjelder videre satsing for verdiskapning i forhold til utmark innen kommunen.  

 

Innledning 
 

Deanu gielda-Tana kommune har engasjert SEG i samarbeid med SIC til å bistå med utarbeidelsen av 

utmarksplanen. Mandatet for utførende konsulenter er uttrykt slik: 

Konsulentene har ansvar for å; 

- Planlegge, gjennomføre og føre referat fra folkemøter. 

- Avholde arbeidsmøter med kommunens miljø-, landbruks- og utmarksutvalg som del av 

planprosessen. 

- Utarbeide et høringsutkast som skal fremmes for politisk behandling.  

Planutkastet (høringsutkastet) skal inneholde; 

- Bakgrunn for planarbeidet, beskrivelse av planprosessen. 

- Sammendrag og vurderinger av alle innspill til planarbeidet, ekskl. evt. behov for juridiske 

vurderinger i forhold til gjeldende lovverk som omfatter bruk av utmark. Evt. juridiske 

vurderinger fordrer juridisk kompetanse og er derfor ikke innbefattet i konsulentenes mandat.  

- Handlingsdel med målsettinger og tiltak som skal gjennomføres i perioden 2012-2016.  

Planutkastet er utarbeidet av følgende prosjektteam: 

• Siviløkonom NHH Mathis H K Sara for selskapet SIC. 

• Prosjektleder Renate Westlien for selskapet SEG. 

• Håvald Hansen, daglig leder for SEG. 
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Deanu gielda-Tana kommune 
 

Deanu gielda-Tana kommune er geografisk og kommunikasjonsmessig et knutepunkt i Øst-Finnmark. 

I henhold til www.ssb.no er kommunens landareal 3.831 km², mens ferskvannsarealet er 218 km². 

Arealet er fordelt med 1 % dyrket mark, ferskvann 4 % og annet areal 95 %. I denne sammenheng 

inngår utmark i ”annet areal”. Vel 95 % av det totale arealet i kommunen eies av 

Finnmárkkuopmodat/Finnmarkseiendommen. Landskapet består stort sett av bjørkeskog, myrer, 

vann og fjellpartier under 1000 m. Kommunen har (pr. 1. jan. 2012) 2.896 innbyggere, spredt i mange 

bygdesamfunn. Hovedsaklig er befolkningen av samisk, norsk og kvænsk/finsk avstamning. Samisk og 

norsk er levende språk blant kommunens innbyggere og en del av befolkningen praktiserer også finsk 

språk.  Tanaelva er viden kjent som den største lakseelva i Norge. Elva, som er 348 km lang, er den 

femte lengste elva i Norge. Over 256 km av Tanaelva utgjør grensen til Finland. 

Kommunesenteret er Tana Bru, etablert som kommunesenter i 1968.  

I henhold til www.tana.kommune.no er fordeling av yrkesbefolkning for kommunen (pr. 18.09-08) 

slik: primærnæringer 21 %, sjøfart og samferdsel 7 %, industri/bergverk og bygg/anlegg 24 % og 

tjenesteyting 48 %. Jordbruk og reindrift utgjør vesentlige deler innen primærnæring. Kommunens 

næringsliv kan i korte trekk karakteriseres som jordbruk, reindrift, bergverk, bygg/anlegg, 

tjenesteyting med reiseliv og næringskombinasjoner. 

I kommunen har tradisjonelt høsting av utmarksgoder stått sentralt blant kommunens innbyggere. 

Også i dagens Tanasamfunn verdsetter innbyggere muligheter for høsting i utmark og friluftsliv samt 

muligheter for rekreasjon i utmarka. Enkelte utøver utmarksnæring samt kombinasjon av virksomhet 

hvor utmarkshøsting inngår som en del av ”birgejupmi”, dvs. utkomme til livets opphold.    

 

Utmark 
 

Det samiske uttrykket meahcci er et sentralt begrep for utmark. Schanche (2002) utdyper dette 

nærmere og fastslår at ”Meahcci kan inkludere tundra, vidde, fjell og skog”. Riseth, Solbakken og Kitti 

(2010) diskuterer begrepet nærmere og uttrykker at ”meahcci er det landskapet du kommer til når du 

forlater hjemmet og bygda”. I deres analyse er det en sammenheng mellom meahcci, ferdsel og bruk 

ved at meahcci er landskapet relatert til ferdsel og bruk. Spesielt kommer dette til uttrykk når 

begrepet knyttes til ulike ressurser i naturen, eksempelvis luomemeahcci (landskapet i naturen hvor 

man høster multebær), m.a.o. meahcci er landskapet betraktet som ressurs. 

Det samiske ordet meahccásteapmi omhandler tilnærmet all utmarksbruk. Dette forholdet kan føre 

til misforståelser om hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Hertil vil vi trekke frem 

begrepet birgejupmi. Riseth, Solbakken og Kitti (2010) viser til at ”birgejupmi er en del av samisk 

tradisjonell kunnskap og at den er knyttet til landskap, miljø og økologisk system og samfunnsmessig 

utvikling av identitet. Begrepet birgejupmi dreier seg så om livsutkomme, men i et holistisk perspektiv 
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der det inngår både de økonomiske, sosiale, kunnskapsmessige og åndelige aspektene, samt 

forståelse av en bærekraftig utnyttelse av naturressursene”. 

Norsk definisjon av begrepet utmark har vært knyttet til jordbruksaktivitet, hvor utmark har betegnet 

den del av gården utenfor faste inngjerda åkerarealer (Edvardsen 2000). I denne forbindelse har 

utmark versus innmark hatt tilknyting til landbruksterminologi. Historisk sett har innmark hatt en 

sterk posisjon i det norske samfunnet. 

Friluftsloven definerer utmark som fravær av innmark: ”Med utmark mener denne lov udyrket mark 

som etter foregående ledd ikke regnes like med innmark” (friluftsloven § 1a).  

 

Utmarksnæring 
 

I Sametingets sluttbehandling av Melding om utvikling av utmarksnæringer (sak 65/07) er 

utmarksnæring avgrenset til innlandsfisk, småvilt, utnyttelse og videreforedling av ville bær, urter og 

sopp og kultivering av ville vekster og fiskevann. Innlandsfisk inkluderer både fangst og 

videreforedling, samt oppdrett og oppfóring. Utmarksbasert turisme er inkludert i meldingen.  

Utmarksbegrepet i meldingen omfatter ikke skogbruk, reindrift, jordbruk eller ordinær hagebruk. 

Dette innebærer at vedhogst og salg av det ikke omfattes av begrepet i Sametingets avgrensning av 

begrepet utmarksnæring. Videre omfattes ikke fjordfiske og aktiviteter på sjøen som utmarksnæring i 

Sametingets begrep om utmarksnæring.   

I Sametingsrådets vedtak (sak 127/07; høringsuttalelse i forhold til forslag til nytt regelverk for 

motorferdsel i utmark og vassdrag) fremheves næringsvirksomhet, husbehovsmessig utnyttelse eller 

selvforsørgingsbruk og fritidskjøring som del av mangfoldet i den samiske bruken av utmark. Næring 

betinger inntektsgivende virksomhet. Hertil peker Sametinget på utfordringen med å stille entydige 

krav til mengden av inntjening fra utmarksnæringen og at begrepet ”ealahus” etter samisk forståelse 

også dekker innhøsting som ikke gir inntekt. 

Næringstilpasninger har vært vanlig i samiske områder, med kombinasjon av flere næringer og 

inntekter med henblikk på å gi husholdet en tilfredsstillende samlet inntekt. Utmarkshøsting har 

sterke tradisjoner og har utgjort en viktig del av husholdet, både som tilleggsinntjening/- næring og 

matauk, samt høsting i utmark som opplevelse, rekreasjon og som tradisjonsbærer. 

Høsting og utnyttelse av utmarksressurser som hobby, matauk og rekreasjon er en sentral del av 

”Det Gode Liv” i samiske områder. 

Vi forstår utmarksnæring som ”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette 

produkter og tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid”. (Asplan Viak 

2009).  

Utmarksnæring innebærer en næringsmessig utnyttelse av ressurser som finnes i utmarka. 
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Næring 
 

I henhold til www.skatteetaten.no skilles det mellom lønnstaker og selvstendig næringsdrivende 

samt skillet mellom hobby – og næringsvirksomhet. Et sentralt vilkår for næringsvirksomhet er at 

driften er egnet til å generere overskudd. Et annet vesentlig moment er at virksomheten må ha et 

visst omfang og ta sikte på en viss varighet. 

Ved omsetning av varer og tjenester over kr. 50.000 plikter virksomheten å registrere seg i 

avgiftsmanntallet og svare for merverdiavgift. § 2-1 i Lov om merverdiavgift 2009-06-19 nr. 58 

fastslår at: ”Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når 

omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50.000 kroner i en periode 

på tolv måneder. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er beløpsgrensen 

140.000 kroner”. 

Utøvere av utmarksnæring har generelt utfordringer med å oppnå omsetning over kr. 50.000 i en 12- 

måneders periode.  

På denne bakgrunn har flere utøvere i moderne tid tilpasset næringsvirksomheten med kombinasjon 

av flere næringer og inntekter med henblikk på å gi en plausibel, tilfredsstillende samlet inntekt. I 

dette perspektivet har utøvelsen av utmarksnæring blitt kombinert med andre næringer, 

eksempelvis jordbruk og duodji. 

 

Utmark og reguleringer 
 

Effektiv nyttiggjøring av utmarksressurser krever tilgang til ressursene. Rammebetingelser for ferdsel 

i utmark er forholdsvis omfattende. Lov om motorisert ferdsel gir et generelt forbud mot 

motorferdsel i utmark, og kommunene gis mulighet til å gi dispensasjon til transport av materiell og 

utstyr i forbindelse med utmarksnæring, forutsatt at virksomheten er registrert i 

Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret). Utøveren må kunne dokumentere en samlet omsetning 

på min. kr. 50.000 ekskl. mva for å få dispensasjon utover en prøveperiode på 2 år.  

Motorferdselsloven med forskrifter gjør at det er særdeles utfordrende for utøvere å operere i 

utmarka uten å ha tilstrekkelig omsetning og søke kommunen om dispensasjon. 

Tilgangen til utmark med motoriserte hjelpemidler er nødvendig for flere innen høsting av utmark, 

spesielt i forhold til utmarksnæring med potensial. Bl.a. har utmarksbasert reiseliv behov for å kunne 

transportere varer og kunder inn og ut av utmarka. 

I tillegg er det flere lover og regler som regulerer utmarksbruken. Hertil nevnes Naturmangfoldloven, 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. 

Med bakgrunn i oppdragets avgrensning foretas ikke juridiske vurderinger av gjeldende lover i dette 

planutkastet. Det vises til mandatet hvor det fremgår at høringsutkastet skal inneholde  
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”…. sammendrag og vurderinger av alle innspill til planarbeidet, ekskl. evt. behov for juridiske 

vurderinger i forhold til gjeldende lovverk som omfatter bruk av utmark. Evt. juridiske vurderinger 

fordrer juridisk kompetanse og er derfor ikke innbefattet i konsulentenes mandat”.  

 

Planprosessen 
 

Arbeidsformen i utarbeidelsen av plandokumentet har vært prosessbasert ved at initiativtaker aktivt 

har deltatt i arbeidet, samt at det har vært drøftelser med folket i Tana i regi av åpne folkemøter. 

MLU har vært premissleverandør i planprosessen. 

Oppsummering av prosessmøter hvor prosjektteamet har deltatt i forhold til utarbeidelsen av 

planutkastet: 

- Møte i MLU den 9. febr. 2012. 

- Møte med Deanu gielda-Tana kommune ved avdelingsleder for Utviklingsavdelingen, Svein 

Ottar Helander, den 24. febr. 2012. 

- Møte i MLU den 7. mai 2012 som oppfølgingsmøte. 

- Drøftelser med leder i MLU, Ulf Ballo, pr. telefon og mail. 

- Prosjektteamet har avholdt 4 folkemøter; 

-- 19. mars -12: Sirma Grendehus 

-- 20. mars -12: Tana videregående skole, Bonakas 

-- 21. mars -12: Skiippagurra Grendehus 

-- 22. mars -12: Austertana skole, Austertana. 

 

Folkemøter 
 

I forbindelse med utarbeidelse av planutkastet inviterte prosjektteamet kommunens innbyggere til 

åpne folkemøter for å få frem synspunkter og innspill til planen. 

Invitasjonen ble annonsert i lokalpressen og hjemmesiden for Deanu gielda-Tana kommune. Det ble 

også utformet en pressemelding i dette forholdet. 

På folkemøtene orienterte leder for MLU om planprosessen og utførende konsulenter redegjorde for 

det planlagte tiltaket. Møtene ble ledet av utvalgte møteledere og kommunens tolk tok seg av 

tolkning (norsk/samisk). 

 Prosjektteamet utarbeidet spørsmål/sentrale fokusområder som møtedeltakerne ble utfordret til å 

besvare; 

• Utmarksbruk i dag? 
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• Utmarksnæring og/eller husholdningshøsting og/eller rekreasjon? 

• Utfordringer/flaskehalser for utmarksbruk? 

• Potensial for utmarksprodukter? 

• Tiltak for utmarksbruk?  

• Prioritering av tiltak? 

• Organisering for utmarksutøvere? 

 

Folkemøtets ytringer; Sirma 
På folkemøtet i Sirma 19. mars 2010 var det 18 fremmøtte. 

Spørsmål  Tilbakemelding/Sammendrag  

Utmarksbruk i dag?  Fiske, jakt, bærsanking. Rekreasjon og husholdningshøsting like viktig som næring. Utmarka som 

opplevelsesprodukt, eks. fisketurisme. Opplevelsesprodukter viktig for å holde på ungdommen i forhold til tradisjon 

og bosted. Stedbundet utnyttelse av utmarksressursene.  Reindrift viktig aktør som utmarksutøver.  

Utmarksnæring/husholdningshøsting/rekreasjon?  Kombinasjon av næring, husholdning og rekreasjon. 

Samisk tradisjonell utmarkshøsting.  

Utfordringer for utmarksbruk?  Ivaretakelse av tradisjonell utmarkshøsting. Gjeldende lover og regler i forhold til ressursutnyttelse. Begrense 

allemannsretten; gi lokalbefolkningen fortrinnsrett til utnyttelse av utmarksressursene.  Finnmarksloven: En del av 

Finnmarks ressurser skal forbeholdes Finnmarks befolkning. Fastboende kontra reindrift: Manglende gjensidig 

forståelse av hverandres interesser (stengte løyper). Dispensasjon fra Motorferdselsloven, jfr. grense på 50.000 

kr/oppnå kr. 50.000 i inntjening uten spesiell disp.  Inndragelse av disper.  Verdien av utmarksprodukter har 

stagnert i forhold til prisutviklingen for øvrig. 5-km sonen. Vanskelig for kjøperpublikum å få tak i lokal mat.  

Potensial for utmarksprodukter?  Fiske, jakt og bærsanking samt utmark som del av opplevelsesprodukt.  

Tiltak for utmarksbruk?  Benytte muligheter i Finnmarksloven/forbehold om ressursutnyttelse til lokalbefolkningen.  Økte rettigheter til 

tilgangen av nærområdene iht. tradisjonell bruk. Gjennomgang av gammeforskriftene. Bedre rammevilkår for lokal 

matproduksjon. Gjeninnføre 5-km sonen. Større andel av verdikjeden til lokale aktører (guiding etc.). Utvikle 

merkevare for Tana (guiding, laks, innlandsfisk, vilt, bær etc.). Forbedre innhøsting, produksjon/foredling, salg, 

markedsføring og distribusjon av utmarksprodukter. Merke ferdselstier med info om sted, avstand, topografi, 

historikk osv. Tilby kontrollert opplevelsesturisme med guiding og transport. Sentral for formidling av transport, 

utstyr og lokal kunnskap. Mottaksanlegg for foredling av fisk og bær. Produsere eksklusive kvalitetsprodukter.  

Prioritering av tiltak? Organisering for 

utmarksutøvere? 

-/ Utmarksutøvere danner nettverk om etablering av sentral for formidling av transport, utstyr og lokal kunnskap 

for å stå sterkere i forhold til natur- og kulturbasert turisme.  
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Folkemøtets ytringer; Bonakas 
På folkemøtet i Bonakas 20. mars 2012 var det 2 fremmøtte. 

Spørsmål  Tilbakemelding/Sammendrag  

Utmarksbruk i dag? En del næring, husholdningshøsting og rekreasjon. Jakt (småvilt og storvilt).  

Kultivering av fiskevann (Smalfjordvannet). 

Utmarksnæring/husholdningshøsting/rekreasjon? Marginal som næring. Kombinasjon av husholdningshøsting og rekreasjon.  

Utfordringer for utmarksbruk? Økonomisk forsvarlig drift. Må være plass til både tradisjonell utnyttelse av utmark og næring samt rekreasjon. 

Vanskelig å få kjøpt utmarksprodukter hvis du ikke kjenner noen selgere.  Samtidig kan det for tilbydere være 

vanskelig å selge utmarksproduktene. Enkelte områder høyt beskattet, mens andre områder beskattes i liten grad.  

Potensial for utmarksprodukter? Bær (multer, krøkebær, tyttebær) og urter. Laks og komsa (sjøørret). 

Storvilt (elg). 

Utmarksturisme spesielt ved utløpet av Tanaelva.  

Tiltak for utmarksbruk? Kunnskapsutvikling i forhold til behandling av vilt og bær. Bærekraftig utnyttelse av naturressurser.  Tilby guiding 

spesielt i forhold til finske scooterturister til Tanafjorden. Uttynningsfiske i utvalgte fiskevann for å forbedre 

fiskekvaliteten. Samarbeid med FeFo for å bedre vilkår for kultiveringen av fiskevann. Produksjon av autentiske 

Tanaprodukter.  

Prioritering av tiltak? Organisering for 

utmarksutøvere? 

- /Nettverksutvikling blant utmarksutøvere med fokus på bygdeturisme.  

 

 

  

Side 261



Planutkast: Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune Side 10 
 

Folkemøtets ytringer; Skiippagurra 
På folkemøtet i Skiippagurra 21. mars 2012 var det 10 fremmøtte. 

Spørsmål  Tilbakemeldinger/Sammendrag  

Utmarksbruk i dag? Innlandsfisk (sommer og vinter) og laksefiske. 

Opplevelsesturisme i utmark. Småviltjakt, multer, krøkebær, blåbær og tyttebær. Rekreasjon.  

Utmarksnæring/husholdningshøsting/rekreasjon? Kombinasjon av utmarksnæring, utmarkshøsting og rekreasjon.  

Utfordringer for utmarksbruk? Elgjakt kostnadskrevende, bør kunne tjene penger på denne jakt. Komplisert organisering av jakt (registrering og 

rapportering over nett). Komplisert lov- og regelverk. Mangler mottaksanlegg for utmarksprodukter, manglende 

salgsordninger. Må kombinere høsting og salg av flere typer utmarksprodukter for å oppnå lønnsomhet. Bevare 

tradisjonskunnskap innen høsting av utmark. Kjøretillatelser for transport av utstyr og innhøstede varer. Kan ikke 

høste i de beste fiskevann pga. manglende kjøretillatelser i utmark. Ingen næringslov som regulerer 

utmarksutøvelse. Manglende tilrettelegging for utmarksnæring. Behov for gammer til bruk ved utmarksutøvelse. 

Forskjell på finsk og norsk side i forhold til kjøretillatelser i utmark. Må kunne bruke motorferdsel i næringsøyemed. 

Sametingets verdiskapningsprogram for utmarksnæring er lite kjent blant utøvere. Svekket informasjon om 

virkemiddelapparat. Svekket rekruttering til utmarksnæring. Lovverket går på tvers av tradisjonell tenkemåte 

(birgejubmi) og bruk av utmark og er til hinder for tradisjonell høsting av utmark.  

Potensial for utmarksprodukter? Innlandsfisk, jakt og bær/urtesanking. 

Utmarksturisme basert på lokal natur og kultur.  

Tiltak for utmarksbruk? Garnfiske under isen bør forbeholdes utmarksutøvere. Bygdelag bør forpakte spesielle naturområder. Kartlegge 

populasjonen av utmarksutøvere og hva de høster. Legge til rette for kombinasjonsnæring eks. duodji og 

utmarksprodukter. Samarbeid mellom utmarksutøvere eks. sette opp gammer. Rekruttering og tilrettelegging, 

spesielt i forhold til ungdom.  

Prioritering av tiltak? Organisering for 

utmarksutøvere? 

- /Bygdelag som forpaktere av utvalgte områder. Samarbeid om gammebygging og vedlikehold.  
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Folkemøtets ytringer; Austertana 
På folkemøtet i Austertana 22. mars 2012 var det 26 fremmøtte. 

Spørsmål  Tilbakemeldinger/Sammendrag  

Utmarksbruk i dag? Jakt (elg og ryper, også snarefangst). Multer. Opplæringsfelt for elgjakt. Scooterliv.  Fugletitting/fototurisme. 

Opplevelsesturisme. Det Gode Liv.  

Utmarksnæring/husholdningshøsting/rekreasjon? Kombinasjon med utmarksnæring, husholdningshøsting og rekreasjon samt naturopplevelser.  

Utfordringer for utmarksbruk?  Dispensasjon motorisert ferdsel. Har ikke barmarksløyper. Dårlig merking, skilting og smale scooterløyper. Mangler 

gammer for bruk innen høsting av utmarksprodukter. 

Potensial for utmarksprodukter? Innlandsfisk, kultivering viktig. 

Turisme; Natur, kultur, fugletitting, nordlys, guiding og fiske som sentrale aspekter innen reiseliv. 

Dra nytte av og betjene finske scooterturister i Tanadalen.    

Tiltak for utmarksbruk? Bedre rammevilkår for oppsett av gammer og hytter. Kultivering av utvalgte fiskevann. Åpne barmarksløyper. 

Bedre skilting av scooterløyper. Tilrettelegging for salg av utmarksprodukter (selge naturopplevelse sammen med 

eks. guidede fisketurer). Basecamp ved utvalgte fiskevann. Parkeringsplasser, rasteplasser og fugletårn. 

Kompetanseutvikling innen guiding i utmark. Samarbeid med bygdelag og Lions for å kultivere Harrevann. Knytte 

sammen barmarksløyper over kommunegrensene.  

Prioritering av tiltak? Organisering for 

utmarksutøvere? 

- / Samarbeid mellom tilbydere av naturbasert turisme.  
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Sammendrag av folkemøtenes innspill til Utmarksplan for Tana 

kommune 
 

Dagens bruk av utmark 

• Meahccásteapmi (høsting av utmarksgoder) som kulturbærer og av betydning for livsopphold 

er vektlagt av befolkningen i Tana kommune. 

• Fiske (innlandsfisk og laksefiske), jakt, bær- og urtesanking. 

• Rekreasjon, husholdningshøsting og utmarksnæring. Reindrift viktig aktør i forhold til 

utmarksbruk. 

• Kultivering av spesielle fiskevann (eks. Smalfjordvannet). 

• Opplevelsesturisme (natur- og kulturbasert turisme sammen med fugletitting/fototurisme). 

• Det Gode Liv i Tana. 

• Kombinasjon av næring, husholdning og rekreasjon. 

Utfordringer 

• Gjeldende lover og regler (spesielt Motorferdselloven og dispensasjonsordning) som 

begrenser tilgangen til høsting av utmarksprodukter. 

• Økonomisk og bærekraftig utnyttelse av utmarksproduktene. 

• Vanskelig for vanlig publikum å få kjøpt utmarksprodukter samtidig som tilbydere har 

utfordringer med å få solgt slike produkter. 

• Mangler mottaksanlegg for utmarksprodukter.  

• Salg og markedsføring av utmarksprodukter. 

• Komplisert organisering av jakt (registrering/rapportering over nettet). 

• Bevare tradisjonskunnskap for høsting av utmark. 

• Tilrettelegging av rammevilkår for utmarksnæring. 

• Svekket informasjon om virkemiddelapparat for utmarksnæring og svekket rekruttering til 

utmarksnæring. 

Potensial for utmarksprodukter 

• Fiske, jakt, bær- og urtesanking. 

• Utmark som del av opplevelsesprodukt innen turisme (guiding og natur- og kulturbasert 

utmarksturisme). 

• Kultivering av utvalgte fiskevann for å forbedre kvaliteten og bærekraft av innlandsfisk. 

• Betjene scooterturister i Tanadalen, spesielt finske turister.  

Tiltak for Handlingsdel i Utmarksplanen 

• Bedre rammevilkår for utnyttelse av utmarksprodukter; tilgang til høsting av produktene, 

lemping av Motorferdselloven for utmark og dispensasjonsordninger, åpne barmarksløyper, 

gjennomgang av gammeforskriftene, gjeninnføre 5-km sonen, forbedre merking av 

ferdselsårer, bedre rammevilkår for oppsett av gammer og hytter, rettigheter til tilgangen av 

nærområdene i forhold til tradisjonell bruk og høsting av utmarksprodukter. 
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• Bedre rammevilkår for matproduksjon av utmarksprodukter; planlegge og realisere 

mottaksanlegg for utmarksprodukter samt designe opplegg for salg, markedsføring og 

distribusjon av slike produkter. 

• Utvikle merkevare for Utmarksprodukter Tana. 

• Tilby kontrollert opplevelsesturisme med guiding og transport med basis i natur- og 

kulturbasert turisme. 

• Fisketurisme hvor opplevelsen er en sentral del av en reiselivspakke.  

• Basecamp ved utvalgte fiskevann, opparbeide parkeringsplasser, rasteplasser og fugletårn for 

naturbasert reiseliv. 

• Planlegge og realisere en sentral for formidling av transport, utleie av utstyr og tilbud om 

lokal kunnskap i forhold til natur- og kulturbasert turisme. 

• Kunnskapsutvikling i forhold til behandling av vilt, bær og urter og kompetanseløft innen 

guiding i utmark. 

• Kultivering av utvalgte fiskevann og kartlegging av ressurser i fiskevann og tilrettelegging for 

kombinasjonsnæringer hvor utmarksnæring inngår som en del (eks. i forhold til duodji). 

• Samarbeid; Nettverksbygging internt blant utmarksutøvere for å kunne håndtere felles 

utfordringer for utmarksbruk. Samarbeid med Tana kommune, Fylkeskommunen, FeFo og 

Innovasjon Norge  og andre samarbeidsaktører med henblikk på å danne grunnlag for en 

bærekraftig høsting og utnyttelse av utmarksressursene i Tana kommune.  

 

Vurderinger av folkemøtenes innspill til tiltak for Handlingsdel i 

Utmarksplanen 
 

• Folkemøtene avdekker at folk i Tana bruker utmarka til ulike typer av høsting. Det dreier seg 

om husholdningshøsting, rekreasjonshøsting og næringshøsting. Disse forhold er knyttet til 

tradisjonell bruk av utmark. Når det gjelder vekting av bruksområdene anser folket at 

husholdningshøsting og rekreasjon er like viktig som næringshøsting. 

• Bruken av utmark i Tana er forbundet med ”meahccástepmi”, dvs. utmark anvendes til 

utmarksnæring, matauk, rekreasjon og opplevelser. Disse bruksområdene er tradisjonelt 

tilpasset ”birgejubmi”, dvs. bruken av utmark dreier seg om økonomiske, sosiale, 

kunnskapsmessige og åndelige aspekter i tillegg til bærekraftig høsting og utnyttelse av 

naturressursene. I det samiske perspektivet er det ikke et eksplisitt og klart skille mellom 

næring og matauk/hobby/rekreasjon når det gjelder bruk av utmark.  

• Verdiskapning av utmarksressursene ansees som en særskilt viktig del av utmarksbruken. 

Hertil inngår fiske (innlandsfisk og laksefiske), natur- og kulturbasert opplevelsesturisme 

samt jakt/fangst, bær- og urtesanking. Folkemøtene har pekt på at det er av stor betydning 

at denne verdiskapningen utvikles i forhold til bærekraftig utnyttelse av naturressursene. 

• Det fremgår i tilbakemeldinger fra folkemøtene at utfordringene for verdiskapningen er 

assosiert med økonomisk og bærekraftig utnyttelse av utmarksproduktene. I denne 

forbindelse pekes det spesielt på vanskeligheter for folk å kjøpe utmarksprodukter samtidig 
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som tilbydere har problemer med å få solgt produktene. Svekket salg og markedsføring av 

utmarksproduktene samt manglende mottaksanlegg har stor betydning for disse forhold. 

• Folkemøtene fokuserer i særdeleshet på gjeldende lover og regler, spesielt på 

Motorferdselloven for utmarkskjøring og dispensasjonsordninger. I denne forbindelse vil 

prosjektteamet peke på at kontrakten med oppdragsgiver ekskluderer ”gjennomgang av 

gjeldende lovverk som omfatter bruk av utmark. Til et slikt arbeid vil det være nødvendig å 

innhente juridisk kompetanse og er derfor ikke innbefattet i oppdraget”. 

• Folkemøtene peker på at det er et stort potensial for bærekraftig utnyttelse av 

utmarksproduktene. Det gjelder både fiske, jakt, bær- og urtesanking i forhold til 

husholdningshøsting, rekreasjonshøsting og næringshøsting. Ressursene er tilstede i 

kommunen, men det er utfordrende å utvikle verdiskapningen av produktene.  Potensial er 

det også innen opplevelsesturisme hvor naturproduktene inngår som en del av 

reiselivspakker. Med henblikk på kvalitetsforbedring av innlandsfisk betraktes kultivering av 

utvalgte fiskevann som et egnet tiltak for bærekraftig nyttiggjøring av innlandsfisk både 

innen utmarksnæring, husholdningshøsting og rekreasjonshøsting. 

• Foreslåtte tiltak fra folkemøtene i forhold til Handlingsdelen er sammensatt av aktiviteter 

som omhandler næring og annen høsting av utmark. Disse forslag vurderes i forhold til 

realisme for gjennomføring, bærekraftig bruk av naturressursene også på lang sikt samt 

forankring i forhold til Tanas befolkning og lokale, regionale og statlige virkemidler for bruk 

av utmark. Dette begrunnes med planeierens kapasitet, evne og muligheter for å iverksette 

tiltakene.     

• Prosjektteamet vil peke på at ordningen med frikommuneforsøket i Norge med henblikk på 

utmark opphørte i 1992. Denne ordningen omhandlet forvaltning av fisk, vilt og andre 

utmarksprodukter i forsøkets deltakende kommuner. 

• Videre vil prosjektteamet fremheve at i dagens samfunn vil den kulturelle og trivselsmessige 

verdien av å bruke utmarka i sitt eget nærområde bli av stadig større betydning i tillegg til 

husholdningshøsting, rekreasjonshøsting og næringshøsting. 

• Utmarksnæring drives i begrenset omfang. Også i landssammenheng er det et fåtall som 

utøver utmarksnæring som helårig virksomhet. Det finnes ikke statistikk over antall 

sysselsatte i utmarksnæring i samiske områder. Det er svært vanskelig å få fullstendig 

oversikt over antall utøvere da ingen offentlige organer har ansvar for å samle inn slik 

informasjon. 

• Tilgjengelighet for høsting av utmark i Tana er en forholdsvis stor utfordring samtidig som 

utmarka er av betydning for bosetting og kulturell identitet i bygdene i kommunen.   

• Det er forholdsvis mange scooterløyper i Tana kommune. Iht. kommunens hjemmeside er 

det totalt 29 løyper. Barmarksløyper er mer begrenset. 
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Prosjektteamets forslag til tiltak for Handlingsdel i Utmarksplanen 
 

Med bakgrunn i gjennomførte folkemøter, vurderinger av innspill fra folkemøtene, samhandling med 

MLU for Tana kommune og faglige analyser vil prosjektteamet foreslå følgende tiltak for 

Utmarksplanens Handlingsdel:  

Tiltak  Formål  Estimerte kostnader og 

finansieringsplan  

Tidsperspektiv  

1) Utforme en utviklingsplan for fisketurisme 

og næringsfiske som kombinasjonsnæring i 

forhold til andre næringer. (forprosjekt iht. 

PLP-modell). 

- Kultivering i utvalgte fiskevann for å forbedre 

fiskekvalitet, heve kompetansen blant utøvere 

og øke fangsteffektiviteten samt 

fiskeribiologiske undersøkelser. 

- Markedsanalyser/kartlegging. 

- Produkttilpasninger og 

merkevarebygging. 

- Markedsplan; Salg, markedsføring 

og distribusjon. 

- Utrede stabilt mottak for 

utmarksprodukter, gjerne i 

samarbeid med lokale 

matprodusenter. 

- Studiereise til område med drift 

innen fisketurisme og næringsfiske.  

Organisering av tiltaket 

Prosjekteier: Tana kommune 

Prosjektansvarlig: Oppnevnes av kommunen 

Styringsgruppe: Representanter fra 

bransjeaktører og kommunen 

Prosjektledelse: Oppnevnes av prosjekteier 

 

2) Forsøk med ny forvaltningsmodell 

Pilottiltak i samarbeid med Fylkesmannen i 

Finnmark, Direktoratet for naturforvaltning og 

Sametinget samt FeFo som faginstans og 

delfinansiør. Reinbeitedistrikter i Tana 

inviteres til deltakelse. Det utarbeides en 

”forvaltningsplan” for prøveprosjektet som har 

varighet på 3 år, samt egen handlingsplan for 

oppfølging av forvaltningsplanen. 

Etablering av arbeidsgruppe og styringsgruppe 

samt prosjektledelse og evaluering 

•  Lønnsom mat- og 

opplevelsesproduksjon med grunnlag 

i økt omsetning, nyskapning og 

bærekraft. 

•  Få frem et beslutningsgrunnlag for 

fremtidig lønnsom drift innen 

fisketurisme og næringsfiske. 

• Beskrive et hovedprosjekt for en 

samordnet satsing på 

næringsutvikling i Tana med grunnlag 

i fiskeressurser og 

opplevelsesturisme i kommunen. 

• Klargjøre finansiering av 

hovedprosjekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prøve ut nye forvaltningsmodeller 

som skaper større forutsigbarhet for 

utmarksbrukere og erfaring med 

utprøving av nye reguleringsformer 

som ivaretar krav til bærekraftig 

beskatning av utmarksressurser i 

Tana. 

• Forbedre dialog mellom 

utmarksbrukere og forvaltningen av 

utmark.  

 

Prosjekteringskostnader        kr. 140.000 

ekskl. mva. 

Styringsgruppe                         kr.  20.000 

ekskl. mva. 

Studiereise                                kr.  40.000 

Sum                                            kr 200.000 

Finansiering;  

Tilskudd fra Landbruks- og 

matdepartementet                kr. 150.000 

Egenandel                                kr.   50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader eksl. mva. 

Styringsgruppe og  

arbeidsgruppe                         kr.   70.000 

Prosjektledelse, rapportering  

og informasjonsformidl.        kr. 320.000 

Reise- og møteutgifter           kr.   60.000 

Evalueringsprosess                 kr.   50.000 

Sum                                           kr. 500.000 

 

Finansiering: 

Fylkesmannen i Finnmark     kr. 125.000 

DirNat                                       kr. 125.000 

Sametinget                              kr. 125.000 

FeFo                                          kr. 125.000 

Sum                                           kr. 500.000 

1. kvartal 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektet foreslås 

gjennomført over 

en 3- års periode 

med oppstart primo 

2013.  
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Planutkast: Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune Side 16 
 

Tiltak  Formål  Estimerte kostnader og 

finansieringsplan  

Tidsperspektiv  

3) Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i 

høsting av utmarksprodukter i Tana 

4-årig prosjekt. 

Verdiskapningspotensiale i matnæringen med 

grunnlag i utmarksprodukter i Tana er høyere 

enn det som realiseres i dag. 

Fellesutfordringene for tilbydere er manglende 

markedsorientering, presentasjon og salg, 

produksjon/videreforedling og 

produktutvikling. Tilgjengeligheten av råvarer 

og foredlede produkter er også utfordrende. 

Produksjon, markedsføring og distribusjon er 

kritiske suksessfaktorer for verdiskapningen. 

- Styrke nettverket blant 

lokalmatprodusenter i Tana. 

- Forsterke kompetanse innen 

foredling av lokal mat og råvarer. 

- Få frem gode leverandører som 

leverer lokal kvalitetsmat av 

utmarksprodukter.  

-  Øke produksjon, 

produktmangfoldet og 

verdiskapning innen 

utmarksprodukter i Tana. 

 

4) Utvikling i utmarksnæringer med fokus på 

videreforedling av utmarksprodukter og 

kompetanseheving innen fangst/høsting, 

produksjon og salg av utmarksprodukter 

Samarbeid med utmarksutøvere, kommunen, 

Sametinget og Innovasjon Norge. Utvikle 

aktivitetsplan for innsatsområdene.  

 

 

 

 

 

5) Kartlegge antall utmarksutøvere i Tana 

samt utøvernes høsting av utmarka (omfang 

av høsting av utmarksprodukter).  

 

Økt tilgjengengelighet og salg av 

utmarksprodukter i Tana. 

Lønnsom produksjon og salg av 

utmarksproduktene innen matsegmentet. 

Få lokale matprodukter mer kjent og tilgjengelig 

for det lokale, regionale, nasjonale og 

internasjonale marked. 

Delmål; Økt markedsføring og egnede 

distribusjonsløsninger, etablere gode 

logistikkløsninger, sikre høy kvalitet og 

sporbarhet på varer med grunnlag i 

utmarksprodukter i Tana. 

Økt markedskunnskap i produsentleddet. 

Formålene realiseres i samarbeid med Tana 

Videregående skole, matprodusenter, utmarks-

utøvere i Tana og prosjekteier Tana kommune 

samt finansielle partnere.  

 

 

 

 

 

 

 

Økt foredling og verdiskapning i Tana kommune 

gjennom bedre utnyttelse av utmarksprodukter. 

Være med på å holde på sysselsetting i 

bygdesamfunn i Tana.  

 

 

 

 

 

 

 

Danne en oversikt over volumet av 

utmarkshøsting, spesielt når det gjelder 

utmarksnæring.  

 

Kostnader ekskl. mva. 

Nettverkssamlinger 

og konferanser                        kr. 200.000 

Styringsgruppe                        kr.   70.000 

Reisekostnader (oppfølging)kr.   75.000 

Prosjektledelse                       kr. 600.000 

Sum                                           kr. 945.000 

Finansiering: 

Finnmark  

Fylkeskommune                     kr. 378.000 

Fylkesmannens  

landbruksavdeling                  kr. 256.000 

Innovasjon Norge                   kr. 256.000 

Egenandel                                kr.   55.000 

Sum                                           kr. 945.000 

   

 

 

 

 

 

 

Prosjekteringskostnader med 

referansegruppe, prosjektledelse og 

rapportering ekskl. mva.        kr. 150.000 

Finansiering:  

Sametinget VPS/Utvikling i 

utmarksnæring                       kr.    45.000 

Innovasjon Norge                   kr.    60.000 

Egenandel                                kr.    45.000 

Sum                                           kr. 150.000 

 

 

 

Kartlegging og  

rapportering                              kr. 40.000 

Finansiering: Egenandel 100 % med 

Tana kommune som prosjekteier.  

2013- 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kvartal 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. kvartal 2012 
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Planutkast: Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune Side 17 
 

Tiltak  Formål  Estimerte kostnader og 

finansieringsplan  

Tidsperspektiv  

6) Planlegge etablering av samisk 

kompetansesenter for 

utmarkshøsting, lokalisert i Tana. 

Fase 1: Vurdere behovet 

Fase 2: Dersom det er behov for et 

slikt senter, skisseres senterets 

omfang, organisering, eierskap, drift 

og økonomi for langsiktig eksistens.  

Vurdering av å danne et eget fysisk 

senter eller å innlemme senterets 

funksjoner innen eksisterende 

virksomheter som nettverksetablering. 

Prosjekteier: Tana kommune 

 

 

 

 

 

7) Gjennomgang av 

gammeforskriftene og evaluere 5-km-

sonen (i samarbeid med FeFo ).  

Forbedre merking av ferdselsårer i 

utmark med info. om sted, avstand, 

topografi, historikk etc. samt bygge 

fugletårn for fugletitting i forhold til 

naturbasert reiseliv 

 

 

 

8) Utrede sentral for formidling av 

transport, utleie av utstyr, og tilbud 

om lokal kunnskap og guiding samt 

Basecamp ved utvalgte fiskevann i 

forhold til natur- og kulturbasert 

reiseliv.  

 

 

En avklaring for grunnlag for et samisk 

kompetansesenter for 

utmarkshøsting. 

Overordnet målsetting er å øke 

bærekraftig utnyttelse av 

utmarksressurser i Tana samt å bidra 

til nyttiggjøring av utmarksressurser i 

andre samiske områder.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbedre rammevilkår for lokal 

høsting av utmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvikle rammevilkår for 

kombinasjonsdrift med henblikk på 

utmark og reiseliv  

 

Fase 1:  

Prosjekteringskostnader           kr. 50.000 

ekskl. mva. 

Finansiering:  

Egenandel 100 %  

 

Fase 2: 

Prosjekteringskostnader inkl. 

styringsgruppe og referansegruppe  

ekskl. mva.                                kr. 400.000  

Finansiering: 

Sametinget                                kr. 150.000 

Kunnskapsdepartementet      kr. 150.000 

Egenandel                                  kr. 100.000 

Sum                                            kr. 400.000 

 

 

Møte- og reisekostnader        kr.   30.000 

Arbeidskostnader                    kr.   70.000 

Sum                                            kr. 100.000 

eksl. mva. 

Finansiering:  

FeFo                                            kr.   50.000 

Egenandel                                  kr.   50.000 

 

 

Utredningskostnader              kr. 150.000 

eksl. mva. 

Finansiering:  

Innovasjon Norge                     kr.   75.000 

Sametinget                                kr.   50.000 

Egenandel                                  kr.   25.000 

 

Fase 1: 4. kvartal 2013 

Fase 2: 1.kvartal/2. kvartal 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kvartal 2013/1. kvartal 2014 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kvartal 2015  
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Planutkast: Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune Side 18 
 

Tiltak  Formål  Estimerte kostnader og 

finansieringsplan  

Tidsperspektiv  

9) Nettverksbygging blant 

utmarksutøvere for å håndtere felles 

utfordringer for utmarksbruk. 

Samarbeid mellom Tana kommune, 

utmarksbrukere, Fylkeskommunen, 

FeFo, Sametinget og Innovasjon 

Norge.  

 

 

 

 

 

10) Evaluering av regler for 

kommunens primærnærings- og 

næringsfond 

Danne grunnlag for bærekraftig 

høsting og utnyttelse av 

utmarksressursene i Tana. 

Siktemålet er å sammenfatte 

strategier for løsning av felles 

utfordringer med henblikk på bruk og 

høsting samt foredling av 

utmarksgoder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilpasse regelverket i forhold til 

gjeldende behov innen primær- og 

øvrige næringer i kommunen 

Prosjekteringskostnader inkl. 

styringsgruppe og referansegruppe 

samt reisekostnader               kr. 300.000  

Finansiering: 

Fylkeskommunen                    kr.    75.000 

FeFo                                           kr.    75.000 

Innovasjon Norge                   kr.    75.000 

Sametinget                               kr.    50.000 

Egenandel                                 kr.   25.000 

 

 

 

 

Arbeids- og møtekostnader   kr.   50.000 

Finansiering: 

100 % egenandel 

1. og 2. kvartal 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. kvartal 2012/1. kvartal 2013 

 

Oppsummering og anbefalinger 
 

Denne rapporten er utferdiget på oppdrag av Deanu gielda - Tana kommune.  

Miljø-, Landbruks-, og Utmarksutvalget (MLU) for kommunen har vært premissleverandør for 
planprosessen. 

Rapporten er et planutkast (høringsutkast) i forhold til utmarksplan for Deanu gielda - Tana 
kommune. Det foreslås at planen rulleres hvert år i planperioden. 

Formålet for denne utredningen har vært å fremstille et beslutningsgrunnlag for kommunen når det 
gjelder satsing for verdiskapning i forhold til utmark i kommunen.  

Utredningen tar utgangspunkt i handlingsrettede tiltak for denne verdiskapningen. I denne 
forbindelse er det fokusert på prosessbasert arbeidsform ved at initiativtaker aktivt har deltatt i 
arbeidet og at det er avholdt åpne folkemøter i kommunen med henblikk på å få frem innbyggernes 
synspunkter og innspill til planen.   

Da dette planutkastet er et dokument som av oppdragsgiver sendes på høring, forutsetter 
prosjektteamet at oppfølgingen skjer i henhold til kommunens praksis og rutiner for saksbehandling. 

Prosjektteamet anbefaler en fasedelt realisering av tiltakene i utmarksplanen. Denne anbefalingen er 
basert på premissleverandørens og folkemøtenes innspill til planen i tillegg til prosjektteamets egen 
vurdering.  
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Planutkast: Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune Side 19 
 

Fasedelt tiltaksrealisering 
 

Anbefaling av fasedelt tiltaksrealisering sammenfattes slik: 

Fase 1 
Tiltak Tidsperspektiv Estimerte kostnader Finansieringsplan 

Kartlegge ant. utmarksutøvere i Tana og 
omfang av utmarksutøveres høsting 

3. kvartal 2012 Kr. 40.000 Egenandel 100 % 

Evaluering av regler for kommunens 
primærnærings- og næringsfond 

4. kvartal 2012/1. kvartal 
2013 

Kr. 50.000 Egenandel 100 % 

Utvikling i utmarksnæringer med fokus på 
videreforedling av utmarksprodukter og 
kompetanseheving innen fangst/høsting, 
produksjon og salg av utmarksprodukter 
 

1.kvartal 2013 Kr. 150.000 Sametinget                             
Innovasjon Norge 
Egenandel  
Sum 

45.000                                    
60.000 
45.000 

                                                   
150.000 

Utforme en utviklingsplan for fisketurisme og 
næringsfiske som kombinasjonsnæring i 
forhold til andre næringer. (Forprosjekt iht. 
PLP-modell) 
-Prosjektetablering, gjennomføring, 
prosjektorganisering og oppfølging av 
finansiering. 

1. kvartal 2013 Kr. 200.000 Landbruks- og matdept.                 
Egenandel                                        
Sum  

150.000                                                   
50.000     

200.000 

Forsøk med ny forvaltningsmodell 
-Prosjektetablering, gjennomføring, 
prosjektorganisering og 
finansieringsoppfølging. 

Oppstart primo 2013, 
gjennomføres over en 3-
års periode     

Kr. 500.000 Fylkesmannen i Finnmark 
DirNat      
Sametinget   
Fefo  
Sum                                   

125.000                                                  
125.000 
125.000 
125.000                                                  
500.000 

Vurdere behovet for samisk kompetansesenter 
for utmarkshøsting, lokalisert i Tana 

4. kvartal 2013 Kr. 50.000 Egenandel 100 % 

 

Fase 2 
Tiltak Tidsperspektiv Estimerte kostnader Finansieringsplan 

Gjennomgang av gammeforskriftene, 
evaluering av 5-km-sonen, forbedring av 
ferdselsårer i utmark 

4.kvartal 2013/1.kvartal 
2014 

Kr. 100.000 FeFo                                                  
Egenandel                                       
Sum  

50.000                                                  
50.000 

100.000 

Samisk kompetansesenter for utmarkshøsting, 
lokalisert i Tana: 
- Skissere omfang, organisering, eierskap, drift 
og økonomi for langsiktig eksistens 
-Vurdering av å danne eget fysisk senter eller å 
innlemme senterets funksjoner innen 
eksisterende virksomheter 

1. kvartal 2014/2. kvartal 
2014 

Kr. 400.000 Sametinget                                      
Kunnskapsdept.                             
Egenandel  
Sum   

150.000                                      
150.000 
100.000                                                
400.000 

Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i 
høsting av utmarks-produkter i Tana. 
-Prosjektetablering, gjennomføring, 
prosjektorganisering og oppfølging av 
finansiering 

2013-2016 Kr. 945.000 Finnmark Fylkeskommune             
Fylkesmannens landbruksavd.      
Innovasjon Norge  
Egenandel   
Sum                           

378.000 
256.000 
256.000                                       

55.000 
945.000                                    

 

Fase 3 
Tiltak Tidsperspektiv Estimerte kostnader Finansieringsplan 

Utrede sentral for formidling av transport, 
utleie av utstyr, og tilbud om lokal kunnskap og 
guiding samt Basecamp ved utvalgte fiskevann i 
forhold til natur- og kulturbasert reiseliv 

1.kvartal 2015 Kr. 150.000 Innovasjon Norge                    
Sametinget                              
Egenandel  
Sum 

75.000                                
50.000  
25.000                            

150.000 

Nettverksbygging blant utmarksutøvere for å 
håndtere felles utfordringer for utmarksbruk 

1.og 2.kvartal 2016 Kr. 300.000 Finnmark Fylkeskommune    
FeFo                                          
Innovasjon Norge                   
Sametinget  
Egenandel 
Sum  

75.000                              
75.000 
75.000 
50.000                 
25.000                 

300.000   
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Nærmere beskrivelse av overnevnte tiltak fremgår i kapittel ”Prosjektteamets forslag til tiltak for 
Handlingsdel i Utmarksplanen”. 

 

Sammenfatning av estimerte utviklingskostnader og finansieringsplan 
 

 Totale estimerte utviklingskostnader ekskl. mva. over 5 år  kr. 2.885.000 

 Totale estimerte utviklingskostnader pr. år i 5 år   kr.    577.000 
 

 Ekstern finansiering totalt for årene 2012- 2016   kr. 2.395.000 

 Egenandel totalt for årene 2012-2016     kr.    490.000 

 Egenandel pr. år i 5 år       kr.      98.000 

Kommunens egenandel for finansiering av de ulike tiltak er utregnet med grunnlag i erfaringsmessige 

beregninger basert på empiri. 
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Litteraturhenvisninger 
 

• www.ssb.no  

• www.tana.kommune.no  

• www.skatteetaten.no  

• www.samediggi.no  

• www.arbediehtu.no  

• www. innovasjonnorge.no  

• www.fefo.no  

• www.ffk.no  

• Friluftsloven 

• Lov om motorisert ferdsel i utmark 

• Lov om merverdiavgift (2009-06-19, nr. 58) 

• Edvardsen, Hanne (2000): Bruk og ikke.bruk av utmarka. Konsekvenser for vegetasjon, i 

Utmark i Salten- Endringer og utfordringer, NF-rapport nr. 32/2000. 

• Asplan Viak (2009): Vurderinger av behovet for et kompetansesenter for utmarksnæringer. 

• Riseth, Solbakken og Kitti (2010): Naturbruk i Kautokeino. Fastboendes bruk av meahcci i 

Kautokeino og konsekvenser ved etablering av naturvernområder. 

• Riseth, Jan Åge (2009): Modernization and pasture degradation. VDM Verlag Dr. Mȕller. 

• Schanche, Audhild (2002): Meahcci- den samiske utmarka. 

• Sametingets melding om utvikling av utmarksnæringer (2007). 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01

Arkivsaksnr: 2011/2904-7

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 32/2012 06.06.2012
Kommunestyret 54/2012 21.06.2012

Arctic Trail III - Vurdering av løypetraseer opp fra Tanaelva.

Vedlegg:
 Kart over Skiippagurra trasé.

Saksprotokoll saksnr. 32/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 06.06.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag som Miljø-, landbruks- og utmarksutvalgets 
innstilling:

Miljø- landbruks- og utmarksutvalget anbefaler alternativ Skiippagurra og oversender saken til 
kommunestyret for vedtak.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Miljø- landbruks- og utmarksutvalget anbefaler alternativ Skiippagurra og oversender saken til 
kommunestyret for vedtak.

Mearrádus: Mearrádusevttohus gielddastivrii
Biras-, eanadoallo- ja meahcástanlávdegoddi evttoha molssaeavttu Skiippagurra, ja sádde ášši 
viidásat gielddastivrii mearrideapmái. 
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Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget tar saken til orientering.
Alternativ 2: Miljø- landbruks- og utmarksutvalget anbefaler alternativ Skiippagurra og 
oversender saken til kommunestyret for vedtak.

Saksopplysninger
Fylkesmannen har i møter med Nesseby og Tana kommuner i Nesseby den 23.04.12 uttrykt krav 
om at løypa må gå korteste vei til Skiippagurra. I forbindelse med referatsak 7/2012 i møte i 
MLU den 07.05.12, kom politikerne med et ønske om at det vurderes løype opp fra Tanaelva 3 
steder – Korselva, Skiippagurra og Luftjok. Det ble også bedt om at bygdelag og nære naboer 
informeres om saken og bes om å gi tilbakemelding.

Vurdering
Saken har vært gjennom en grundig prosess med både høring og nabovarsling og vedtak i 
kommunestyret da søknaden ble behandlet i KST og sendt fylkesmannen.

Alternative traseer som har vært vurdert i saksbehandlingen er Korselva, Skiippagurra og 
Luftjok. Administrasjonen vurderer alternativene som følger slik nå:

Korselva
Tidligere vurdering av Korselva som alternativ oppstigning fra Tanaelva gjaldt å følge Korselva. 
Dette er ansett som ikke mulig av sikkerhetsmessige årsaker. Kvaliteten på elveisen varierer fra 
år til år. Når elva fryser på høy vannstand om høsten så faller den sammen på vinteren. Hvis 
dette skjer under motorferdsel sa kan det være svært farlig. Dette er årsaken til at 
Finnmarksløpstraseen er flyttet bort fra Korselva. For Finnmarksløpet er det anlagt ny trase som 
ikke følger elva men krysser den lenger oppe i Korselvdalen. Traseen er fremforhandlet med 
reinbeitedistrikt 7 og vil neppe tillates som en åpen snøscooterløype fordi den går gjennom 
viktig vinterbeiteområde for distrikt 7.

Skiippagurra
Traseen går fra Tanaelva opp langs veien ved Berit og Dagfinn Jensens eiendommer. Over deres 
eiendommer 37/177 og 37/48. Videre over Skiippagurrabekken til kommunens eiendom 37/73 
(renseanlegget) etter kommunal vei ved renseanlegget til fylkesvei 895 (Polmakveien). Over 
denne og videre opp langs kommunenes eiendom til Skiippagurraveien. På veiskulder langs 
Skiippagurraveien på kommunens eiendom 37/120 over Skippagurraveien til kommunenes 
eiendom 37/136 (Sivilforsvarets lager). Derfra videre til kommunens eiendom 37/55 og over 
denne østover til omsøkt trase vis a vis innkjøringen til hyttefeltet på gamleveien over 
Seidafjellet til kommunegrensen til Nesseby.
Denne traseen betinger anlegg av bredere veiskulder langs Skiippagurraveien, ca. 80 meters 
lengde, for å unngå at scootertrafikken skjer på veien. Traseen berører bare 2 grunneiere hvorav 
den ene er kommunen. Berit og Dagfinn Jensen har stilt seg positive til dette trasevalget.
Da traseen forrige gang var til vurdering så oppsto det protester fra Skiippagurra bygdelag. 
Protestene var knyttet til at skuterløypa var forutsatt å følge veibanen og at den ville være til 
ulempe for barn som ventet på skolebussen på det arealet som siden er blitt kommunens 
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eiendom og som leies ut som lager for Sivilforsvaret. Ved å utvide veiskulderen mot 
Skiippagurrabekken så vil man kunne oppnå skuterløype ved siden av vegen.
Denne alternative traseen vil også tilfredsstille Seidafjellet hytteforenings forventning om å få 
tilrettelagt snøskuterløype mellom hyttefeltet og Tanaelva. Traseen vil også gi befolkningen i 
boligfeltet i Skiippagurraveien løypetilknytning til Tanaelva. Det samme gjelder for 
Skiippagurra familiecamping. 

Luftjok
En alternativ trase fra Luftjok til Varangerbotn er vurdert i forbindelse med saksbehandlingen av 
Arctic Trail II. Alternativet er utelukket dels fordi det vil berøre viktige viltområder og viktige
turområder med mange skiløyper hvor det i dag praktisk talt ikke er motorferdsel med unntak av 
løypetråkking. En alternativ løypetrasé langs Luftjohka til Varangerbotn vil berøre viktige 
vinterbeiteområder for elg. En slik alternativ trasé fra Luftjok vil kreve ny behandling av hele 
traseén og vil ytterligere forsinke etablering av Arctic Trail traseen.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2011/1968-23

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 96/2012 07.06.2012
Kommunestyret 55/2012 21.06.2012

Budsjettregulering

Saksprotokoll saksnr. 96/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Årsbudsjettet for 2012 reguleres med følgende beløp:
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
10XX Økning i utgifter pol.nivå 100 000
11xx Turistinformasjon 75 000
1500 Lønnsøkning og advokathonorar 260 000
1600 Økonomi, seniortiltak 70 000
1820 Feil budsjettert premieavvik 2 100 000
5060 Stilling omplassert 150 000
9040 Feil utregnet minsteavdrag 1 500 000

Til disposisjon 445 000
Finansiering
Alle Lavere pensjon enn budjett -420 000
1800 Gruppeliv budsjettert feil -700 000
1800 Vakant stilling -150 000
5030 Barnevern -300 000
5060 Ressurskrevende brukere -1 400 000
6040 Budsjettert med for høy lønn -120 000
6100 Vakant stilling -70 000
6110 Budsjettert med for høy lønn -20 000
6050 Stilling med 20 % permisjon -90 000
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9000 Økt skatteinngang -500 000
9050 Fond oppreisning -430 000
9050 Mindre lønnsvekst -500 000

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Årsbudsjettet for 2012 reguleres med følgende beløp:
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
10XX Økning i utgifter pol.nivå 100 000
11xx Turistinformasjon 75 000
1500 Lønnsøkning og advokathonorar 260 000
1600 Økonomi, seniortiltak 70 000
1820 Feil budsjettert premieavvik 2 100 000
5060 Stilling omplassert 150 000
9040 Feil utregnet minsteavdrag 1 500 000

Til disposisjon 445 000
Finansiering
Alle Lavere pensjon enn budjett -420 000
1800 Gruppeliv budsjettert feil -700 000
1800 Vakant stilling -150 000
5030 Barnevern -300 000
5060 Ressurskrevende brukere -1 400 000
6040 Budsjettert med for høy lønn -120 000
6100 Vakant stilling -70 000
6110 Budsjettert med for høy lønn -20 000
6050 Stilling med 20 % permisjon -90 000
9000 Økt skatteinngang -500 000
9050 Fond oppreisning -430 000
9050 Mindre lønnsvekst -500 000

Rådmannens forslag til vedtak
Årsbudsjettet for 2012 reguleres med følgende beløp:
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
10XX Økning i utgifter pol.nivå 100 000
11xx Turistinformasjon 75 000
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1500 Lønnsøkning og advokathonorar 260 000
1600 Økonomi, seniortiltak 70 000
1820 Feil budsjettert premieavvik 2 100 000
5060 Stilling omplassert 150 000
9040 Feil utregnet minsteavdrag 1 500 000

Til disposisjon 445 000
Finansiering
Alle Lavere pensjon enn budjett -420 000
1800 Gruppeliv budsjettert feil -700 000
1800 Vakant stilling -150 000
5030 Barnevern -300 000
5060 Ressurskrevende brukere -1 400 000
6040 Budsjettert med for høy lønn -120 000
6100 Vakant stilling -70 000
6110 Budsjettert med for høy lønn -20 000
6050 Stilling med 20 % permisjon -90 000
9000 Økt skatteinngang -500 000
9050 Fond oppreisning -430 000
9050 Mindre lønnsvekst -500 000

Saksopplysninger
I kommuneloven §45 om årsbudsjettet heter det i nr 2 at ”Kommunestyret og fylkestinget vedtar 
selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra
formannskapet eller fylkesutvalget.”

Meldte behov for budsjettregulering i driftsbudsjettet for 2012

Flere Pensjon
Vi har budsjettert med 22,61 % til  DnB. De melder at prisen vil bli 22,21 %. Dette frigir 
417 777 for 2012.

10xx Politisk nivå
44 % av lønn/sosiale utgifter er brukt pr 14. mai. Det er noe høyt. KST i mai og i juni. En 
forventer omtrent samme aktivitet i andre halvår. 

11xx Informasjon- og service
Det er ønske om å ha kommunalt drevet turistinformasjon. Kostnad 75 000.

1500 Ledelse
Lønnstigningen har vært underbudsjettert med ca 200 tusen. Tana har sammen med flere andre 
kommuner engasjert advokat for å søke erstatning fra Evry etter innføring av erv. Honoraret er 
beregnet til kr 60 tusen. 

1600 Økonomi
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En medarbeider har fått nedsatt stillingsprosent som følge av seniortiltak. Arbeidsmengden er 
ikke endret. Det vil være urealistisk å tro at det er mulig å tilsette noen i 20 % stilling, men en 
kan bruke midlene til å engasjere noen i perioder. Kostnad 70 000.

1800 Personal
Gruppeliv er budsjettert med 708 640. Dette blir trukket direkte på virksomhetene. Budsjettet er 
blitt ”hengende igjen”.
Vakant stilling fra april til høsten. 

1820 Premieavvik
Vi har budsjettert med inntekt fra premieavvik med 6,5 mill. Det som ikke er tatt hensyn til da er 
at premieavviket skal amortiseres over 15 år (10 år). Utgiften som skal amortiseres blir større for 
hvert år som går. I fjor utgjorde årets inntektsføring av premieavvik 5,3 mill. Amortisering av 
tidligere års premieavvik var på 2,3 mill. Nettoinntekt 3 mill. I år har Dnb en prognose på 7,4 
mill. Klp’s prognose er på 700 tusen. Spk har prognose på negativt avvik med 1 mill. 
Til amortisering er ca 2,7 mill. Det vil si at vi kan regne med en inntekt på ca 4,4 mill. Svikt i 
forhold til budsjett 2,1 mill.

2440 Private barnehager
Det har kommet innspill fra politisk hold å vurdere å øke det kommunale tilskuddet utover de 91 
% vi i dag yter. Hvert prosentpoeng økning koster rund 50 000. Det er ikke satt av midler til 
formålet i denne reguleringen. 

4000 Pleie- og omsorg felles
Utgifter til samhandlingsreformen ble budsjettert samlet under ansvar 4000 og det ble bestemt at 
det skulle fordeles når vi visste mer om hvordan utgiftene ville komme. Dette er gjort 
administrativt med 2,5 mill til legestasjonen og 300 tusen til sykeavdelingen. Det gjenstår 743 
tusen til senere fordeling

5030 Barnevern
Kommunen søkte og fikk statlige midler til en 50 % stilling i barnevernet i 2011. Vi har nå fått 
melding fra Fylkesmannen at kommunen får kr 309 000 også for 2012. Dette er ikke budsjettert 
for 2012 da det ikke var kjent om kommunen ville få refusjon for 2012.

5060 Botjenesten
Vi har budsjettert med refusjon for ressurskrevende brukere på 4,2 mill i 2012. Nærmere 
beregninger viser at tilskuddet vil være på 5,6 mill. En ansatt er omplassert til botjenesten. 

6040 Miljøvern
Vikar har lavere lønn enn den opprinnelige stillingen det er budsjettert med. Fylkeskommunen 
refunderer mer lønn en budsjettert. 

6050 Arealplanlegging og tilrettelegging. 
En ansatt har 20 % permisjon mens lønna er budsjettert med 100 %.

6100 Kultur, ledelse og felles
Vakant deltidsstilling ½ års virkning

6110 Kulturskole
Vikar har lavere lønn enn den opprinnelige stillingen det er budsjettert med. 
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80xx Anleggsdrift 
OKU og FSK har ønsket at det skal skiltes bedre i kommunen. Det er ikke satt av midler til 
formålet i denne reguleringen. 

9000 Rammetilskudd og skatteinntekter 
Beregnet eiendomsskatt ser ut til å stemme med det som kommer inn.
Børre Stolp sitt regneark for rammetilskudd og skatteinntekt viser en økning på 500 tusen for 
Tana. Dette tallet er det en viss usikkerhet knyttet til. Usikkerheten går på skatteinntekten og om 
den vil holde seg som prognosen. 

9030 Renteutgifter
Beregninger viser at 1 % økning i renta vil for Tana kommune bety 1 mill i renteøkning. I dag er 
pt renta på 2,75. Vi har budsjettert med pt rente på 3,5 %. Stiger renta utover dette, vil det være 
behov for regulering. Holder renten seg under 3,5 % vil det bli en reserve. Ekspertene mener at 
renta vil stige utover høsten. 
Utbytte fra Varanger kraft er vedtatt til 5 mill. Det samme som vi har budsjettert med. 

9040 Avdragsutgifter
Det er vedtatt maksimal avdragsutsettelse i budsjett 2012 som ble 6 mill. Da dette vedtaket ble 
gjort hadde vi bare tall fra 2010 tilgjengelig. Tall fra regnskap 2011 viser at minsteavdrag er på 
7,5 mill. 

9050 Avsetninger og tap
Siste utbetaling for oppreisning tidligere barnehjemsbarn er gjort. Det står igjen på 
disposisjonsfond i balansen kr 437 334.
Vi har budsjettert med lønnsvekst på kr 3,9 mill. Signaler gitt så langt er at oppgjøret blir lavere 
enn dette.

Vurdering

Foreslått regulering dekker de oppståtte endringene i årets første fire måneder. Det er ikke lagt 
inn nye tiltak i forslaget. 

Rentenivået er det grunn til å tro vil holde seg under 3,5 % men vi velger å ikke ta dette inn i 
denne reguleringen men se nærmere på det til høsten. 

Momskompensasjon fra investeringsregnskapet er budsjettert med kr 4,7 mill. Prognosen viser 
at dette vil holde. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/1430-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 97/2012 07.06.2012
Kommunestyret 56/2012 21.06.2012

Suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV)

Vedlegg
1 Sammensetning aktuelle utvalg

Saksprotokoll saksnr. 97/2012 i Formannskapet - 07.06.2012 

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

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV), gjeldende fra 1. 
august 2012 og for resten av valgperioden 2011-2015:

1. Som 2. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for 
grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR) velges: ………………………………………………

2. Som ny leder av helse- og omsorgutvalget velges: …………………………………………
(Ny leder blir også fast medlem av politirådet)

3. Som fast medlem i valgnemnda velges: …………………………………………

4. Som fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS velges: 
………………………………………..

5. Som 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa) velges: 
………………………………………..

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV), gjeldende fra 1. 
august 2012 og for resten av valgperioden 2011-2015:

1. Som 2. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for 
grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR) velges: ………………………………………………

2. Som ny leder av helse- og omsorgutvalget velges: …………………………………………
(Ny leder blir også fast medlem av politirådet)

3. Som fast medlem i valgnemnda velges: …………………………………………

4. Som fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS velges: 
………………………………………..

5. Som 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa) velges: 
………………………………………..

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Laura Kjølås (SV), gjeldende fra 1. 
august 2012 og for resten av valgperioden 2011-2015:

1. Som 2. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret (for 
grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR) velges: ………………………………………………

2. Som ny leder av helse- og omsorgutvalget velges: …………………………………………
(Ny leder blir også fast medlem av politirådet)

3. Som fast medlem i valgnemnda velges: …………………………………………

4. Som fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS velges: 
………………………………………..

5. Som 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa) velges: 
………………………………………..

Saksopplysninger
Laura Kjølås (SV) har gitt beskjed til kommunen at hun skal flytte til Hammerfest fra og med 1. 
august 2012. Fra samme dato har Kjølås bekreftet at hun også vil få registrert sin flytting til 
folkeregistret. 
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Det følger av kommunelovens § 14 om valgbarhet at;
1. Ved valg til 
 formannskap (…) 
 faste utvalg
 kommunedelsutvalg
 kontrollutvalg
 kommuneråd (…) 
 kommunale(…) nemnder opprettet i medhold av andre lover

gjelder følgende regler:
a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til 

kommunestyre (…), og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som 
bosatt i vedkommende kommune (…). 

2. Den som har tapt sin stemmerett (…) for vedkommende kommune (…), er utelukket fra 
valg til også andre folkevalgte organer enn nevnt i nr. 1

Kjølås har for inneværende valgperiode følgende verv:
- Fast medlem i kommunestyret for SV
- 2. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret for grupperingen 

AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR
- Leder av helse- og omsorgutvalget (for grupperingen AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR)
- Fast medlem i valgnemnda 
- Medlem av politirådet (som leder av HOU) 
- Fast representant til representantskapet til Norasenteret IKS 
- 3. varamedlem til Øst Finnmark regionråd (fra posisjonsgruppa)

Kommuneloven § 15 nr. 1 har bestemmelser om den som taper sin valgbarhet: 
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 

dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen (…) for to år 
eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

Kommuneloven § 16 nr. 2 – 6 har videre bestemmelser om opprykk og nyvalg. 

2. Hvis medlemmer av kommunestyret (…) trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 
organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 

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

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 
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5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, (…) eller et 
annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret (…)blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret (…) 
selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra 
den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet (…) kan delegeres til formannskapet eller 
fylkesutvalget. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret (…), som velger 
vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg 
i henhold til nr. 5 siste punktum.

Det er derfor nødvendig å foreta suppleringsvalg etter Kjølås som da vil gjelde fra 1. august 
2012. I følge delegasjonsreglement pkt. 3.9 er det formannskapet som innstiller til 
kommunestyret ved suppleringsvalg. 

Når det gjelder kommunestyret så følger det av kommuneloven § 16 nr 2 at 1. varamedlem for 
SV, Per Magne Lille, rykker opp som fast representant fra 1. august 2012. De resterende
varamedlemmene i kommunestyret for SV rykker likeså opp en plass. Jf. valgloven § 14-2 nr 2
skal valgstyret foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom (…)
ordfører finner dette nødvendig.

Vurdering
Kommunestyret må foreta suppleringsvalg etter at Laura Kjølås (SV) gjeldende fra 1. august 
2012. Rådmannen minner om det må ta hensyn til kjønnsbalansen ved suppleringsvalgene. Til 
kommunestyret er det ikke nødvendig å foreta eget suppleringsvalg da det følger av 
kommuneloven at varamedlem trer inn i den nummerorden de er valgt.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-36

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 57/2012 21.06.2012

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 10/2012 Møteprotokoll KUT - 1.6.2012

RS 11/2012 Møteprotokoll ELD 190312

RS 12/2012 Møteprotokoll ELD 150512
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