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Kommunestyret 

20.09.2012 



Kontrollutvalgan IS

Tana kommune
Kommunestyret
Rådhusvn. 3
9845 TANA

MELDING OM VEDTAK — KONTROLLUTVALGETS SAK 21/12 — ÅPNE MØTER I
KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget har i møte 28. august 2012, sak 21/12 behandlet Åpne møter i kontrollutvalget
og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Kontrollutvalget innfører åpne møter fra og med 16. november i 2012
2. Møtene vil fortsatt være lukket når det behandles saker eller orienteringer der lov- og

regelverk tilsier taushetsplikt.

Vadsø 30. 08. 2012

Sissel Mietinen
sekretariatsleder

Adresse
Kontrollutvalgan IS
Henry Karlsensplass 1
9815 Vadsø

E-postadresse
kontrollutvalgan@ffk.no

Vår dato: 30. august 2012

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

Telefon
78 96 30 90



Fra: Mietinen, Sissel[sissel.mietinen@ffk.no]
Dato: 30.07.2012 10:20:03
Til: Gamvik kommune(Ekstern); Nesseby postmottak; Lebesby kommune(Ekstern); Båtsfjord kommune
(Ekstern); Vardø kommune(Ekstern); Postmottak - FFK; Tana Postmottak; Berlevåg kommune(Ekstern); 
postmottak@svk.no; Vadsø kommune(Ekstern)
Tittel: Protokoll fra møte i Styret for Kontrollutvalgan IS

Hei alle sammen
Vedlagt følger protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgan IS den 30. mai 2012 til orientering. Gjør for 
sikkerhets skyld oppmerksom på at protokollen må journalføres.
 
På grunn av tjenestereiser og ferieavvikling kommer protokollen noe sent. Vi beklager dette.
 
Sissel Mietinen
Sekretariatsleder
Kontrollutvalgan IS
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Styret for Kontrollutvalgan IS

MØTEPROTOKOLL

Sted: Fylkeshuset Vadsø, møterom 4 Møte: Lukket møte
Dato: 30. mai 2012 Tid: Klokken 13.00

Disse møtte
Agnar Mikkelsen, Lebesby kommune
Bjørg Guttorm, Nesseby kommune
Jan Kurt Kristiansen, Sør-Varanger kommune
Geir Kristiansen, Berlevåg kommune
Steinar B. Jensen -  Vardø kommune
Arne Th. Pedersen, Båtsfjord kommune
Kåre Breivik, Tana kommune
Arnfinn Bønå, Gamvik kommune – forfall pga dårlig vær
Robert Gærne, Finnmark fylkeskommune
Ingunn Mosand for Per Stene, Vadsø kommune 

Ellers møtte
Sissel Mietinen fra sekretariatet.

FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING 

Sak 1/12 – Konstituering
Sak 2/12 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3/11 – Orientering om protokoll siste styremøte
Sak 4/12 - Regnskap 2011
Sak 5/12 - Eventuelt

Leder Agnar Mikkelsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen, spesielt de som er nyvalgt.
Det ble bestemt at sak 1/ 12 flyttes og behandles til slutt, etter sak 5.
Det ble godkjent av Agnar Mikkelsen også representerer Gamvik kommune, etter fullmakt fra Gamviks leder.
Det ble godkjent at Ingunn Mosand representerer Vadsø, da både leder og nestleder hadde meldt forfall og kontrollutvalget 
i Vadsø hadde utpekt Mosand som representant. 

SAK 2/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble sendt styrets medlemmer og varamedlemmer elektronisk den 26. april 2012.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til styremøte 30. mai godkjennes

Vedtak, enstemmig
Som forslaget

SAK 3/12 ORIENTERING OM PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 7. SEPTEMBER 2011

Protokoll fra møtet 7. september 2011 ble sendt lederen for godkjenning 8. september.
Leder godkjente protokollen og den underskreven protokollen er mottatt ved sekretariatet 13. september 2011.

På grunn av nytt styre legges protokollen fram til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokollen fra styremøte 7. september 2011 tas til orientering
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Vedtak, enstemmig
Som forslaget

SAK 4/12 REGNSKAP 2011 – KONTROLLUTVALGAN IS

Budsjettforslaget for 2011 hadde en ramme på kr. 1.324.455  med en kostnadsrefusjon fra deltaker kommunene på kr 
828.396,- og en fylkeskommunal andel på kr. 496.059  inkl. husleiedekning.

Ansvar 120300 i fylkeskommunens regnskap for 2011viser :

ART Innhold i artene

Styrets 
vedtak 
budsjett 2011

Regnskap
2011 Avvik

1010 Fastlønn 905 000 921 572 +16 572
1040 overtid 0 6959 +69591

1080 godtgjørelse styret 74 600 20 259 -54 341
1090 Pensjoninnsk/trekkpl.forsikr. 76 355 86 754 +10 399
1100 kontormateriell 5 000 900 - 4 100
1102 faglitteratur 3 000 10 846 +7 846
1116 bevertn./servering 5 000 2 087 -2 913
1122 Velferdstiltak ansatte 10 000 1 881 -8 119
1132 Telefon 1 500 1 919 + 419
1150 Opplæring/kurs 90 000 104 670 +14 670
1160 utg/godtgj. Reiser,diett,bil mv Oppg.pl. 42 000 53 502 +11 502
1170 utg/godtgj. Reiser,diett,bil mv Oppg.pl. 40 000 15 036 -24 964
1171 Reiseutgifter tjenestereiser 0 25 998 +25 998
1172 Reiseutgifter kurs 0 18 879 +18 879
1190 Husleie 50 000 50 000 0
1199 Andre avgifter og kontingenter 17 000 16 543 -457
1270 Kjøp av andre tjenester 5 000 0 -5000
1429 mva som gir rett til mva.komp  0 6 094 +6 094
1620 salg av tjenester som ikke er mva pliktig 0 0 0
1710 sykelønnsrefusjon 0 0 0
1729 komp.mva påløpt i drift 0 -6 094 +6 094

Totale driftsutgifter 1 324 455 1 337 805 + 13 350
1750 refusjon fra kommuner -828 396 -909 7582 +81 362

Fylkeskommunens andel 496 0593 496 059 0

Feilbelastet overtid 6 599
Kommunenes dekn. av merforbruk 
2010, godskrives fylkeskommunen 40 397

Mindreforbruk 34 564

Regnskap for 2011 for Kontrollutvalgan IS viser et mindreforbruk totalt på kr. 34 564  som foreslås avsatt til bundet fond.

Forslag til vedtak:
Det fremlagte regnskap for 2011 for Kontrollutvalgan IS godkjennes. Mindreforbruk kr. 34 564 avsettes til bundet fond. 
Regnskapet oversendes eierkommunene til orientering

Vedtak, enstemmig
Som forslaget

                                               
1 Gjelder sekretariatets deltakelse i opptelling av stemmer ved kommunevalget. Feilpostert, skulle vært på 130200.
2 Merinntekt: kommunenes dekning av konferanseavgift, dekning merforbruk 2010 og ref. fra NKRF
3 Inkl. dekning av husleie
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SAK  5/12 ORIENTERING OM SEKRETARIATETS OPPGAVER OG ANSVAR OG STYRETS OPPGAVER

Sekretariatsleder orienterte styret om hvilke oppgaver og ansvar sekretariatet har og om styrets oppgaver i hht samarbeidets 
vedtekter.
Styret ba om at gjeldende vedtekter oversendes hvert enkelt medlem/varamedlem. 

Det ble også diskutert muligheten for å etablere et samarbeid i saker som gjelder alle medlemskommunene. Alle deltakerne 
var positiv til dette.  
Sekretariatet ble også oppfordret til å gjennomføre en “opplæringsrunde”  i alle kommunestyrene for å fortelle om 
Kontrollutvalg/sekretariat og revisjon. Dette ble gjort i forrige valgperiode og opplevd som positivt. Sekretariatet vil  
planlegge  dette i løpet av sommeren. 

SAK  1/12 KONSTITUERING

Kontrollutvalgan IS ledes av et styre, som velges for kommunestyreperioden på 4 år og har et medlem fra hver av 
samarbeidets kommuner. Styret består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som personlig varamann. 
Styret sitter inntil nytt styre er valgt.

Styret utpeker selv leder og nestleder, etter forslag fra kontrollutvalget i eierkommunene

Styrets oppgave er å påse at sekretariatet drives i samsvar med fastsatt formål, vedtekter, årsbudsjett og andre vedtak og 
retningslinjer fastsatt av kommunene.

Styrets leder, nestleder og en tillitsvalgt på vegne av de ansatte, er forhandlingsutvalg når det gjelder lønnsforhandlinger 
med de ansatte.

Forslag til vedtak
Som leder av styret i Kontrollutvalgan IS velges _______.
Som nestleder av styret i Kontrollutvalgan IS velges _______.

Som en konsekvens av ovennevte valg er, er _________________________ og _______________________ i tillegg til en 
tillitsvalgt forhandlingsutvalg ved lønnsforhandlinger med de ansatte. 

Behandling/ Vedtak:

Agnar Mikkelsen ba om å bli avløst av helsemessige årsaker.

Berlevågs representant foreslo Arne Th. Pedersen , Båtsfjord som leder. Det var ingen andre forslag og Arne Th. Pedersen, 
Båtsfjord ble enstemmig valgt som leder i Kontrollutvalgan IS for denne valgperioden.

Sør – Varangers representant foreslo Kåre Breivik som nestleder. Det var ingen andre forslag og Kåre Breivik ble 
enstemmig valgt som nestleder i Kontrollutvalgan IS for denne valgperioden.

Som forhandlingsutvalg ved forhanlinger om lønn er dermed Arne Th. Pedersen og Kåre Breivik enstemmig valgt.

Møtet ble avsluttet klokken 14.30

Agnar Mikkelsen(Sign)
styreleder Sissel Mietinen(sign)

sekretær
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Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune.

MØTEPROTOKOLL Referent: Sissel Mietinen

Dato: 28. august 2012    Tid: Klokken 12.00
Sted: Tana rådhus, kommunestyresalen Møte: Lukket møte

Disse møtte:
Leder Kåre Breivik, medlem Anja Aslaksen, medlem Leif Sundelin og varamedlem Oddvar 
Pedersen.
Ordfører Frank Ingilæ og Rådmann Jørn Aslaksen var invitert, men var ikke til stede.
Ellers møtte
Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan IS.
Geir Andreassen fra Finnmark kommunerevisjon IKS

Følgende saker var til behandling:
18/12 Godkjenning av innkalling og saksliste
19/12 Godkjenning av protokoll forrige møte
20/12 Referater 
08/12 Rapport om gjennomført eierskapskontroll – Indre Finnmark 

utviklingsselskap AS – utsatt sak
21/12 Åpne møter i kontrollutvalget
22/12 Plan for selskapskontroll 2012 - 2015
23/12 Orienteringer/nye saker

Utvalget spiste lunsj på SMAK fra kl. 12.00 til 12.45. Behandling av sakene startet kl. 13.00

Behandlinger av saker:

Sak 18/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets forslag til vedtak
Innkalling og saksliste til møte 28. august 2012 godkjennes.

Vedtak, enstemmig:
Innkalling til møtet 28. august 2012 godkjennes med følgende tilleggssaker under sak 23:

B) byggeregnskap/prosjektregnskap flerbrukshallen
C) Prosjektregnskap havneutbygginger i kommunen
D) Gjennomføring av kommunestyrevedtak om gatelys i Austertana

Sak 19/12 Godkjenning av protokoll 1. juni 2012
Protokollen fra møtet 1. juni er sendt medlemmene pr. e – post 4. juni 2012 for gjennomgang. Det er 
ikke kommet merknader til denne. 

Sekretariatets forslag til vedtak
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 1. juni 2012 godkjennes.
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Vedtak, enstemmig:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 1. juni 2012 godkjennes.

Sak 20/12 Referater

Sekretariatets forslag til vedtak
Referatene tas til orientering. 

Vedtak, enstemmig: 
Administrasjonen bes gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget på fylkesmannens tilsynsrapport 
vedr. kommunens arbeid med elevenes psykososiale miljø – Seida skole, pkt. 4 – skolens individuelt 
rettet arbeid §9 a – 3 andre ledd og brukermedvirkning §§ 9 a – 5, 9 a – 6 og kap.11. Erklæring om at 
lovbruddene er rettet og dokumentasjon på utarbeide tiltak i hht påleggene er gitt en frist til 1. mai 
2012 fra fylkesmannens side.

Øvrige referat tas til orientering.

Sak 08/12 Eierskapskontroll Indre Finnmark utviklingsselskap
 AS

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget oversender rapporten om eierskapskontroll i Indre Finnmark Utviklingsselskap AS 
til kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak:

Deanu gielda/ Tana kommune bør utarbeide eierskapsstrategier som fremkommer i anbefalingene fra 
KS Eierforum, herunder:

o Eierskapsmelding, som kommunens overordnede styringsinstrument for utskilte 
virksomheter/selskap.

o En klar og presis eierstrategi for oppfølging av selskapene hvor eiers forventninger til det 
enkelte selskap formuleres.

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

Vedtak, enstemmig:
Kontrollutvalget oversender rapporten om eierskapskontroll i Indre Finnmark Utviklingsselskap AS 
til kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak:

Deanu gielda/ Tana kommune bør utarbeide eierskapsstrategier som fremkommer i anbefalingene fra 
KS Eierforum, herunder:

o Eierskapsmelding, som kommunens overordnede styringsinstrument for utskilte 
virksomheter/selskap.

o En klar og presis eierstrategi for oppfølging av selskapene hvor eiers forventninger til det 
enkelte selskap formuleres.

o Gjennomføre, som en del av folkevalgtopplæringen, obligatoriske kurs og/eller 
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av utskilt 
virksomhet.
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o Kontrollutvalget ber kommunestyret påpeke brudd på bestemmelsene om lovbestemt 
kjønnsbalanse for selskapet styrende organer.

o Kontrollutvalget vil prioritere en oppfølging ved at det gjennomføres forvaltningskontroll i 
selskapet, i samarbeid med de øvrige eierkommunene og Finnmark fylkeskommune.

Sak 21/12 Åpne møter i kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget innfører åpne møter fra og med neste møte i 2012
2. Møtene vil fortsatt være lukket når det behandles saker eller orienteringer der lov- og 

regelverk tilsier taushetsplikt.

Vedtak, enstemmig:
1. Kontrollutvalget innfører åpne møter fra og med neste møte i 2012
2. Møtene vil fortsatt være lukket når det behandles saker eller orienteringer der lov- og 

regelverk tilsier taushetsplikt.

Sak 22/12 Plan for selskapskontroll 2012 - 2015

Sekretariatets forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2012 – 2015 Tana kommune med følgende 
forslag til prioriteringsliste:

Selskap Prioritet i 
planen

Kontroll år Type kontroll

1 2012 Eierskapskontroll
2 2013 Eierskapskontroll
3 2014 Eierskapskontroll
4 2015 Eierskapskontroll

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.

Vedtak, enstemmig
Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2012 – 2015 Tana kommune med følgende 
forslag til prioriteringsliste:

Selskap Prioritet i 
planen

Kontroll år Type kontroll

ØFAS ANS 1 2012 Eierskapskontroll
Indre Finnmark Utviklingsselskap 1 2013 Forvaltningskontroll
SEG AS 2 2013 Eierskapskontroll
Tanahall AS 3 2014 Eierskapskontroll
Varanger Kraft AS 4 2015 Eierskapskontroll

Plan for selskapskontroll oversendes kommunestyret til behandling med følgende anbefaling til 
vedtak:
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1. Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll for 2012 – 2015 og til 
kontrollutvalgets prioriteringsliste.

2.
Selskap Prioritet i 

planen
Kontroll år Type kontroll

ØFAS ANS 1 2012 Eierskapskontroll
Indre Finnmark utviklingsselskap 1 2013 Forvaltningskontroll
SEG AS 2 2013 Eierskapskontroll
Tanahall AS 3 2014 Eierskapskontroll
Varanger Kraft AS 4 2015 Eierskapskontroll

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.

Sak 23/12 Orienteringer/ Nye saker

A. Revisor Geir Andreassen orienterte om arbeidet med overordnet analyse og la fram et utkast 
til analysen. Saken ble diskutert og det ble bestemt at det arrangeres et møte med 
gruppeledere i kommunestyret for å få eventuelle innspill/ ønsker fra politisk nivå. Møtet 
avholdes den 27. september på rådhuset. Sekretariatet har ansvaret for den praktiske delen for 
gjennomføringen av møtet. Revisjonens utkast kan brukes som utgangspunkt i møtet.

B. Byggeregnskap/prosjektregnskap flerbrukshallen.
Utvalget er orientert av revisor om at det ikke er lagt frem eget anleggsregnskap for 
vedkommende idrettsanlegg i tråd med bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet (V-0732)
Det er lagt frem en oversikt i form av en summert liste med medgåtte kostnader og tilhørende 
bilag. Revisjonen kan derfor ikke fastslå at de medgåtte kostnadene tilhører prosjektet.
Sekretariatet får i oppgave å utforme et skriv til kommunestyret vedrørende saken. 

C. Havneutbygginger i kommunen. Sekretariatet får i oppgave og innhente prosjektregnskap for 
de ulike havneutbygginger fra oppstart frem til d.d.

D. Gatelys i Austertana. Sekretariatet får i oppdrag å innhente kommunestyrets vedtak 
vedrørende gatelys i Austertana. Det skal være gjort flere vedtak vedr. dette, bl.a. i ulike 
trafikksikkerhetsplaner.

Møte ble hevet kl 15.35

Neste ordinære møte fastsatt til 16. november 2012

Kåre Breivik / sign Sissel Mietinen /sign
Kontrollutvalgsleder sekretariatsleder



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Møterom 1 Rådhuset
Dato: 19.06.2012
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Olav E. Johansen Leder
Gerd Åse Dervo Nestleder
Per Holm Varsi Medlem
Ruth Johansen Medlem
Johanne Løvoll Smette Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Aslaug Iversen

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 40/2012 Godkjenning av innkalling
PS 41/2012 Godkjenning av saksliste

PS 42/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15. mai 2012
PS 43/2012 Den internasjonale eldredagen 2012 - Opprettelse av 

komit?.
2012/1119

PS 44/2012 Møteplan for 2. h.å. 2012 2012/195

PS 45/2012 Brukerråd 2012/1668
PS 46/2012 KID - prosjekt 2012 - Transportprosjekt "Over 

dørstokken"".
2012/990

PS 47/2012 Referatsaker/Orienteringer 2012 2012/6

RS 1/2012 Vedrørende aldersdiskriminering 2012/199
RS 2/2012 Forskning på aldersdiskriminering i samfunnet 2012/199

RS 3/2012 Oversendelse av uttalelse vedrørende mammografi for 
personer over 70 år

2012/199

PS 48/2012 Praksis ved timebestilling hos fastlegen 2012/1771

PS 40/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 40/2012  i Eldrerådet - 19.06.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.



PS 41/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 41/2012  i Eldrerådet - 19.06.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes med følgende tilleggsak:

Praksis ved timebestilling hos fastlegen.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:

Sak 48/2012 - Praksis ved timebestilling hos fastlegen.

PS 42/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15. mai 2012

Saksprotokoll saksnr. 42/2012  i Eldrerådet - 19.06.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll av 15. mai 2012 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 15. mai 2012 godkjennes.

PS 43/2012 Den internasjonale eldredagen 2012 - Opprettelse av komit?.

Saksprotokoll saksnr. 43/2012  i Eldrerådet - 19.06.2012 

Behandling
Polmak og Tana menighetsråd har svart positivt på eldrerådets henvendelse om å samarbeide om 
markeringen av Den Internasjonale eldredagen.



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

Olav Johansen og Johanne Løvoll Smette velges til komiteen fra eldrerådet. 
 Olav Johansen velges som leder.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Olav Johansen og Johanne Løvoll Smette velges til komiteen fra eldrerådet.  
Olav Johansen velges som leder.

PS 44/2012 Møteplan for 2. h.å. 2012

Saksprotokoll saksnr. 44/2012  i Eldrerådet - 19.06.2012 

Behandling

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

Det avholdes møter på følgende datoer i 2. h.å. 2012:

10. september
29. oktober
23. november

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det avholdes møter på følgende datoer i 2. h.å. 2012:

10. september
29. oktober
23. november.



PS 45/2012 Brukerråd

Saksprotokoll saksnr. 45/2012  i Eldrerådet - 19.06.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen la frem følgende forslag:

Saken behandles i neste møte. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken behandles i neste møte.

PS 46/2012 KID - prosjekt 2012 - Transportprosjekt "Over dørstokken"".

Saksprotokoll saksnr. 46/2012  i Eldrerådet - 19.06.2012 

Behandling

Saken ble drøftet.

Votering

Vedtak

PS 47/2012 Referatsaker/Orienteringer 2012

Saksprotokoll saksnr.47/2012  i Eldrerådet - 19.06.2012 

Behandling

Leder orienterte om:

Tjenesteavtaler mellom Helse Finnmark HF og Tana kommune i forhold til 
samhandlingsreformen.

Følgende referatsaker ble referert:



RS 1/2012 – Uttalelse fra Nedre Eiker kommune om mammografi for personer over 70 år.
RS 2/2012 – Uttalelse fra Troms fylkeskommune – Forskning på aldersdiskriminering i 
samfunnet.
RS 3/2012 – Uttalelse fra Vadsø kommune om aldersdiskriminering.

Votering

Vedtak

Sakene tar til orientering.

RS 1/2012 Vedrørende aldersdiskriminering

RS 2/2012 Forskning på aldersdiskriminering i samfunnet

RS 3/2012 Oversendelse av uttalelse vedrørende mammografi for personer 
over 70 år

PS 48/2012 Praksis ved timebestilling hos fastlegen

Saksprotokoll saksnr. 48/2012 i Eldrerådet - 19.06.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes rådmannen som bes om å orientere eldrerådet om gjeldende praksis.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken sendes rådmannen som bes om å orientere eldrerådet om gjeldende praksis.



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 10.09.2012
Tidspunkt: 10:00 – 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Gerd Åse Dervo Nestleder
Per Holm Varsi Medlem
Ruth Johansen Medlem
Johanne Løvoll Smette Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Olav E. Johansen LEDER

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Hjørdis Pedersen Olav E. Johansen

Merknader
Kjell Nilssen orienterte under sak 53/2012 – Anbudsprosessen for omsorgsboliger 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Aslaug Iversen Sekretær
Kjell Nilssen Rådmann

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________
Gerd Åse Dervo
Leder



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 49/2012 Godkjenning av innkalling
PS 50/2012 Godkjenning av saksliste

PS 51/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.06.12
PS 52/2012 Plan for fortetting av forretningsbebyggelsen i Tana 

bru sentrum - eldrerådets uttalelse
2011/2722

PS 53/2012 Referatsaker/orienteringer 2012/2226

PS 49/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 49/2012 i Eldrerådet - 10.09.2012 

Behandling

Leder Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 50/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 50/2012 i Eldrerådet - 10.09.2012 

Behandling

Leder Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak

Sakslista godkjennes.

PS 51/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.06.12

Saksprotokoll saksnr. 51/2012 i Eldrerådet - 10.09.2012 

Behandling

Leder Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Protokoll av 19.07.2012 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 19.07.2012 godkjennes.

PS 52/2012 Plan for fortetting av forretningsbebyggelsen i Tana bru sentrum 
- eldrerådets uttalelse

Saksprotokoll saksnr. 52/2012 i Eldrerådet - 10.09.2012 

Behandling

Leder Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Tana eldreråd registrerer at det foregår arbeid med planer for fortetting av sentrum. Eldrerådet kjenner 
ikke detaljene i saken. Man vil derfor uttale seg på generelt grunnlag.

Eldrerådet mener det er viktig:

a. At det tas hensyn til universell utforming slik at eldre og andre med bevegelseshemming kan   
bevege seg på best mulig måte sommer og vinter.

b. At antall parkeringsplasser nær butikkene i sentrum ikke reduseres, men heller økes siden økning i 
antall tilbud vil øke behovet for parkeringsplasser.

c. At dersom noen forretningsbygg må bygges i to eller flere etasjer, forutsetter eldrerådet at det 
monteres heis, slik at alle kan ha adgang til forretninger/kontorer.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana eldreråd registrerer at det foregår arbeid med planer for fortetting av sentrum. Eldrerådet kjenner 
ikke detaljene i saken. Man vil derfor uttale seg på generelt grunnlag.

Eldrerådet mener det er viktig:

a. At det tas hensyn til universell utforming slik at eldre og andre med bevegelseshemming kan   
bevege seg på best mulig måte sommer og vinter.

b. At antall parkeringsplasser nær butikkene i sentrum ikke reduseres, men heller økes siden økning i 
antall tilbud vil øke behovet for parkeringsplasser.

c. At dersom noen forretningsbygg må bygges i to eller flere etasjer, forutsetter eldrerådet at det 
monteres heis, slik at alle kan ha adgang til forretninger/kontorer.

PS 53/2012 Referatsaker/orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 53/2012 i Eldrerådet - 10.09.2012 

Behandling

Rådmann Kjell Nilssen orienterte om følgende:

 Anbudsprosessen for omsorgsboliger –
Konsekvenser utsettelsen vi få for eldre.

Leder orienterte om følgende:

 Forberedelser til den internasjonale eldredagen den 3. oktober 2012

Votering

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2012/1430-4 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgstyret 9/2012 13.09.2012 

 

Nytt valgoppgjør - SV 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Med hjemmel i valglovens § 14-2 foretar valgstyret nytt valgoppgjør slik: 

Torstein Emanuelsen rykker inn som varamedlem nr. 4 for Sosialistisk Venstreparti i 

kommunestyret fra dags dato og ut kommunestyreperioden 2011 – 2015. 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til sak om supplering etter Laura Kjølås som er registrert flyttet fra kommunen 

02.08.2012, og som da således har tapt sin valgbarhet. Kommunestyret skal i møte 20.09.12 

foreta suppleringer etter Kjølås.  

 

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 samme dag som Kjølås er registrert 

flyttet. De resterende varamedlemmene i kommunestyret for SV rykker likeså opp en plass.  

 

I henhold til valgloven § 11-12 (3) skal hver liste så vidt mulig tildeles så mange 

vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre. Jf. valgloven § 14-2 nr 2 skal 

valgstyret foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom ordfører finner 

dette nødvendig.  

 

Ved valgoppgjøret fikk SV ett medlem og det ble kåret fire varamedlemmer i kommunestyret. 

Suppleringen skjer ved opprykk til vararepresentantplass ut fra den rangerte liste etter siste 

kommunestyrevalg: 

 

 Pers.stemmer Ny rangering 

Torstein Emanuelsen 7 6 

Tonje Kristine Halvari 6 7 

Carole Karlsson 2 8 

http://lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#16
http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-011.html#11-12
http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-014.html#14-2


Jan Peder Svendsen 2 9 

Johan Levi Ugelvik 2 10 

 

Nytt valgoppgjør med ny kåring av varemedlemmer nr. 4 for resten av valgperioden gir en slik 

helhetlig framstilling i kommunestyret for SV: 

 

Medlem 

1. Per Magne Lille 

 

Varamedlemmer  

1. Astrid Johanna Kjølås 

2. Lisbeth Isaksen 

3. Marit Bruland Varsi 

4. Torstein Emanuelsen  

 

 

Vurdering 

 

 

 



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2012/2218-2 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgstyret 10/2012 13.09.2012 

 

Nytt valgoppgjør - FrP 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Med hjemmel i valglovens § 14-2 foretar valgstyret nytt valgoppgjør slik: 

Gudmund Øien rykker inn som varamedlem nr. 4 for Fremskrittspartiet i 

kommunestyret fra dags dato og ut kommunestyreperioden 2011 – 2015. 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til sak om suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP) – FSK-sak i møte 13.09.12. 

 

Etter samtale med Sabbasen opplyser hun at hun er registrert flyttet til Sverige 9. august 2012, 

og hun har da således tapt sin valgbarhet. Kommunestyret skal i møte 20.09.12 foreta supplering 

etter Sabbasen i HOU.  

 

Eli Sabbasen er valgt inn i kommunestyret for FrP som 3. varamedlem. Når det gjelder 

kommunestyret så følger det av kommuneloven § 16 nr 2 at varamedlem nr. 4, Ingar Eikeland, 

rykker opp en plass. I henhold til valgloven § 11-12 (3) skal hver liste så vidt mulig tildeles så 

mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre. Jf. valgloven § 14-2 nr 

2 skal valgstyret foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom ordfører 

finner dette nødvendig.  

 

Ved valgoppgjøret fikk FrP ett medlem og det ble kåret fire varamedlemmer i kommunestyret. 

Suppleringen skjer ved opprykk til vararepresentantplass ut fra den rangerte liste etter siste 

kommunestyrevalg: 

 

 Pers.stemmer Ny rangering 

Gudmund Øien 8 6 

Simone Pettersen 7 7 

Viktor Skjærvik 6 8 

http://lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#16
http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-011.html#11-12
http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-014.html#14-2
http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-014.html#14-2


Hans J. Eriksen 5 9 

Laila A Siri Dervo 5 10 

 

Nytt valgoppgjør med ny kåring av varemedlemmer nr. 4 for resten av valgperioden gir en slik 

helhetlig framstilling i kommunestyret for SV: 

 

Medlem 

1. Rebeke Tapio 

 

Varamedlemmer  

1. Arnt Pettersen 

2. Birger Dervo 

3. Ingar Eikeland 

4. Gudmund Øien 

 

 

Vurdering 

 

 

 


