
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 29.11.2012
Tidspunkt: 10:00

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

21.11.2012 

Frank M. Ingilæ
Ordfører 

������



������



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 152/2012 Godkjenning av innkalling
PS 153/2012 Godkjenning av saksliste

PS 154/2012 Godkjenning av protokoll fra 01.11.2012
PS 155/2012 Detaljregulering for E6 Tana bru: Vurdering av 

planforslag
2007/564

PS 156/2012 Klagebehandling - formannskapets vedtak i sak 
48/2011 gamme ved Njárgájávri.

2011/2295

PS 157/2012 Søknad om deling av grunneiendom gnr 30 bnr 6 -
jordlovsbehandling

2012/2410

PS 158/2012 30/6 - fradeling av parsell etter plan- og 
bygningsloven.

2011/2856

PS 159/2012 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016 2012/2228

PS 160/2012 Eiermelding for Tana kommune 2013 2012/2499
PS 161/2012 Møteplan 2013 2012/2706

PS 162/2012 Klage på plassering av bølgedemper i Torhop havn 2010/569
PS 163/2012 Søknad om dekking av hall-leie i ridehallen for 

medlemmer under 18 år
2012/2731

PS 164/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6

�����	



�����


������������������������������������

�����	�����������������������������

�����
��������������������������������������������



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Q12

Arkivsaksnr: 2007/564-45

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 155/2012 29.11.2012

Detaljregulering for E6 Tana bru: Vurdering av planforslag

Vedlegg

1 Detaljregulering for E6 Tana bru: Planbeskrivelse med bestemmelser 01.11.2012
2 Detaljregulering for E6 Tana bru: Plankart 01.11.2012

Rådmannens forslag til vedtak

Tana kommune er tilfreds med at det nå foreligger et planforslag til Detaljregulering for E6 
Tana bru, som er lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget har vært gjennom en omfattende 
prosess, der kommunen har vært sterkt involvert. Merknadene og synspunktene kommunen har 
fremført i planprosessen er fulgt opp i planarbeidet. Planforslaget ivaretar interessene til Tana 
kommune på en god måte, og kommunen har ingen ytterligere merknader til planforslaget. 

Saksopplysninger
Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til forslag til Detaljregulering for E6 Tana 
bru, og gi tilbakemelding om evt. endringer som bør innarbeides i planen, før den fremmes for 
sluttbehandling. Saken må ses på som en ”politisk kvalitetssikring” av planforslaget, før planen 
kommer tilbake til kommunen for sluttbehandling.

Bakgrunn
De første avklaringsmøtene for ny Tana bru der Tana kommune deltok, ble avholdt i 2005. 
Oppstart av arbeidet med reguleringsplan ble varslet i 2007, og et forslag til brumodell ble 
presentert for Tana kommune i et prosjektmøte 12.juni 2008. Et utkast til plankart forelå i 
slutten av 2008, og ble behandlet i fast utvalg for plansaker 22.01.2009. Innspillene som kom fra 
kommunen, innarbeidet vegvesenet i et revidert utkast til plankart som forelå i mars 2009. 
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Først høsten 2011 ble planarbeidet tatt opp igjen. Statens vegvesen satte store ressurser inn på å 
gjennomføre planprosessen i løpet av 2012. Tana kommune har vært representert i prosjekt-
gruppa for planarbeidet, for å ivareta kommunens interesser og bidra med lokalkunnskap. Det er 
også gjennomført flere møter mellom Statens vegvesen og Tana kommune, der rådmann og 
ordfører har deltatt.

Planforslaget
Planforslaget er vedlagt. Det inneholder en beskrivelse av bakgrunnen for planen, prosessen, 
rammebetingelsene og konsekvensutredninger, i tillegg til plankartet og bestemmelsene. 

Fra konsekvensutredningene er det verdt å merke seg at det nye veianlegget antas å få positiv 
effekt både i forhold til landskapet, der den nye brua ventes å gi større opplevelsesverdi, og 
friluftsliv, der tilgjengeligheten vil øke for de fleste områdene. 

I forhold til naturmiljø er det særlig i anleggsperioden det vil være negative effekter. Utløpet av 
Sieiddájohka vil legges i rør, deler av løpet til Sieiddájohka må plastres, og det vil kunne bli 
vibrasjoner i elvevannet ved pæling av fundamentet for brua. De negative virkningene er søkt 
begrenset gjennom tiltak i anleggsperioden, jf. s 36 – 38 i planbeskrivelsen.

Detaljreguleringen vil få økonomiske konsekvenser for Tana kommune. Kommunen må sikre 
seg eiendoms- eller bruksrett til deler av eiendommen gnr. 37 bnr. 1 og gnr. 37 bnr. 188. Disse 
arealene er i detaljreguleringen angitt som offentlig friområde. Kommunen har vært i kontakt 
med Direktoratet for naturforvaltning, og det er ventet at kommunen vil kunne få tilskudd 
gjennom den statlige ordningen for sikring av friluftsområder. Vegvesenet vil bistå med 
detaljplanlegging av området og ta kostnadene ved å reetablere de eksisterende anleggene, 
bla.atkomsten til båtutsettingsplassen og bålplassene. Administrasjonen har startet drøftinger 
med grunneier med tanke på kommunalt kjøp av de aktuelle delene av eiendommen.

Planen legger til rette for bygging av gang- og sykkelveg på «fjellsiden» av fylkesveg 890 mot
Berlevåg. Langs fylkesveger er det kommunen som må finansiere byggingen av gang- og 
sykkelveg. Kommunen må også dekke kostnadene ved å føre vann- og avløpsledninger over 
brua, dersom det fortsatt er en aktuell løsning.

Vurdering
Rådmannen er svært tilfreds med at det nå foreligger et planforslag for Detaljregulering for E6 
Tana bru, som er lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget har vært gjennom en omfattende 
prosess, der Tana kommune har vært sterkt involvert. Merknadene og synspunktene kommunen 
har kommet med, er fulgt opp i planarbeidet. På bakgrunn av dette mener rådmannen 
planforslaget ivaretar interessene til Tana kommune på en god måte, og ser ingen grunn til at 
kommunen skal komme med merknader til planforslaget. 
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Forside: Illustrasjon av ny Tana bru er tegnet av Torild Heimdal, Statens vegvesen.   
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SAMMENDRAG 
 

Målsettingen for prosjektet er å etablere veg- og trafikkløsninger over Tanaelva. Veg- og 
trafikkløsningene skal være tilpasset fremtidige kjøretøy og trafikkmengde, øke fremkommeligheten 
og bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.  

Utformingen av ny bru har vært et viktig tema i arbeidet. Eksisterende bru er et landemerke. 
Gjennom hele prosessen har det derfor vært et sterkt ønske fra kommunen om at ny bru skal 
erstatte rollen til eksisterende bru. Det har også vært ønskelig at konstruksjonen av brua skal gi 
assosiasjoner til samisk kultur. 

Den nye brua blir en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua skal ligge 100 
meter oppstrøms eksisterende bru. Eksisterende bru skal rives. 

Størrelsen på den nye brua vil harmonere bra med landskapets store dimensjoner. Med et tårn som 
rager 95 meter over havet vil brua markere tettstedet Tana bru på lang avstand i den relativt åpne 
dalen. Den nye brua knyttes til eksisterende vegnett med rundkjøring på både vest- og østsiden av 
elva. Fartsgrensen inn mot rundkjøringene og over brua blir 50 kilometer i timen. 

Detaljreguleringen legger også til rette for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett mellom 
sentrum og friluftsområdene på både vest- og østsiden av elva. Det statlig sikra friluftsområdet, mest 
kjent som «Fiskestanga», blir berørt av tiltaket. Området blir erstattet av et areal som ligger rett sør 
for dagens område.  

Som en følge av tiltaket blir det mellom ny E6 og eksisterende forretningsbebyggelse frigjort areal 
som kan brukes til sentrumsformål. I detaljreguleringen er dette arealet angitt til fremtidig 
forretnings- og kontorformål.  
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1. INNLEDNING 
 

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 utarbeidet et forslag til 
detaljregulering for E6 Tana bru i Tana kommune. Oppstart av arbeidet med reguleringsplan ble 
varslet allerede i 2007. I 2009 trådde ny plan- og bygningslov i kraft. Ny lov førte til at planarbeidet 
måtte varsles på nytt. Det ble gjort i mars 2012.  

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning er på høring og til offentlig ettersyn i 
tidsrommet 1. november til 20. desember 2012. Planforslaget består av planbeskrivelse, plankart og 
bestemmelser. Dokumentene er sammen med vedleggene tilgjengelig på Statens vegvesen sitt 
kontor i Vadsø og på Rådhuset i Tana kommune. I tillegg ligger dokumentene på vår nettside 
www.vegvesen.no/Vegprosjekter og på kommunens nettside www.tana.kommune.no. 

Den 6. desember er det informasjonsmøte om planforslaget. Møtet starter kl. 18:00 og skal være på 
Rådhuset i Tana bru. Samme dag blir det også informasjonsmøte for aktuelle sektormyndigheter på 
Statens vegvesen sitt kontor i Vadsø. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 20. desember 2012 til: 

Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 Bodø            

Merknader kan også sendes på e-post til firmapost-nord@vegvesen.no.  

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Margareth W. Sundfør på telefon 78 94 16 95 eller     
971 23 930.  
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2. BAKGRUNNEN FOR PLANEN 
 

2.1 Bakgrunn 
Tana bru er sentral for trafikken mellom Øst- Finnmark og Vest- Finnmark. Eksisterende bru ble 
bygget like etter andre verdenskrig. Brua er derfor i liten grad tilpasset dagens kjøretøy. Eksisterende 
bru er smal og slitt og den vil kreve store vedlikeholdskostnader i fremtiden. Dagens bru er en 
“flaskehals” for tungtransporten.  

 

2.2 Historikk – en kort gjennomgang av prosjektet fra 2005 til 2011 
Ny bru over Tanaelva sto for første gang i handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan for 
perioden 2006-2015. Som en forberedelse til det kommende planarbeidet tok Statens vegvesen 
initiativ til et møte i Tana bru 4. oktober 2005. På møtet deltok Tana kommune, Finnmark 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens 
vegvesen.  

Tilbakemeldingen fra deltakerne på møtet var samstemt. Ny bru må plasseres ved eksisterende bru. 
En annen lokalisering av ny bru er ikke aktuell blant annet på grunn av Tanaelva som verna vassdrag. 
På møtet ble det også avklart at eksisterende bru skal rives. 

Den 18. mai 2007 ble det varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan etter plan- og bygningsloven 
av 1985. I varslet om oppstart ble det opplyst at ny bru skal lokaliseres like oppstrøms eller 
nedstrøms eksisterende bru. 

 

 

Modell av skråstagsbru med ett tårn og sentrisk kabelplan. Foto: Statens vegvesen 
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På møte 12. juni 2008 ble det avklart hvilken type bru det skal jobbes videre med og hvor brua skal 
plasseres. Tana kommune, Statens vegvesen og Vegdirektoratet deltok på dette møtet. På møtet var 
det enighet om at ny bru skal være en skråstagsbru med ett tårn og ett kabelplan. Det var også 
enighet om at brua skal plasseres 50 meter oppstrøms eksisterende bru. Videre var det enighet om 
at brua skal knyttes til eksisterende vegnett med rundkjøringer på både vest- og østsiden av elva. Det 
skal være fortau på begge sider av brua, og eksisterende gang- og sykkelveg må føres inn mot 
fortauene. 

Det har senere vist seg at plassering av brua slik som beskrevet i referatet fra møtet 12. juni 2008 er 
100 meter oppstrøms, ikke 50 meter. Plassering av brua 100 meter oppstrøms for eksisterende bru 
medfører at tårnfundamentet på vestsiden av elva plasseres på øra utenfor utløpet til Sieiddájohka. 
På østsiden av elva vil landkaret bli liggende i det statlig sikra friluftsområdet «Brusletta» gnr. 37 bnr. 
118. Området er mest kjent som «Fiskestanga».  

I etterkant av møtet i juni 2008 blir NVE bedt om å vurdere om tårnfundamentet kan plasseres slik 
det var blitt enighet om. I brev datert 20. august 2008 gir NVE tilbakemelding om at de ikke kan se at 
plassering av tårnfundamentet på elveøra vil medføre vesentlige endringer i flom- og 
strømningsforhold, med unntak av lokale endringer rundt selve tårnfoten. Elveøra, hvor 
tårnfundamentet ønskes plassert, blir oversvømt under vårflommen. Enkelte år kan det være store 
iskrefter i dette området. Tårnfundamentet og tårnfoten må derfor dimensjoneres og utformes med 
tanke på dette.  

I 2009 ble det startet opp et forprosjekt som hadde som mandat å jobbe med utformingen av brua. 
Forprosjektet skulle opprinnelig avsluttes i 2009. I forbindelse med at planarbeidet startet opp igjen i 
2012 ble det avklart at forprosjektet videreføres og avsluttes i juni 2012. 

I forbindelse med oppstart av forprosjektet i 2009 ble det også inngått samarbeid med arkitekt Stein 
Halvorsen AS om utforming av brua. Etter hvert ble det klart at arkitekten ønsket andre løsninger enn 
det som allerede var bestemt. På et møte 6. januar 2010, mellom Tana kommune, Statens vegvesen 
og Vegdirektoratet, ble det slått fast at stadiet for de store endringer av brumodell er passert. Det er 
brumodellen som ble valgt i 2008 det skal jobbes videre med. Samarbeidet med arkitekten ble 
avsluttet i 2011. 

 

2.3 Vegen videre – grunnlaget for arbeidet med detaljreguleringen 
Avklaringene som ble gjort i 2008, om lokalisering av bru og valg av brumodell, ligger til grunn for 
arbeidet med detaljreguleringen. Det vil si at vi har jobbet videre med prosjektet med utgangspunkt i 
at: 

� ny bru skal være en skråstagsbru med ett tårn og ett kabelplan 
� den skal plasseres 100 meter oppstrøms eksisterende bru  
� den skal knyttes til eksisterende vegnett med rundkjøringer på både vest- og østsiden av elva 
� brua skal ha fortau på begge sider og eksisterende gang- og sykkelveg må føres inn mot 

fortauene på brua 
� eksisterende bru skal rives  
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2.4 Målsetting for prosjektet 
Målsettingen for prosjektet er å etablere veg- og trafikkløsninger over Tanaelva som:  

� er tilpasset fremtidige kjøretøy og trafikkmengde  
� øker fremkommeligheten 
� bedrer trafikksikkerheten for gående og syklende 

 
 

2.5 Forskrift om konsekvensutredning 
Detaljreguleringen utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 
og 4 bokstav a) og d). Grunnen til det er at Tanaelva er et nasjonalt laksevassdrag, et verna vassdrag 
og at det i området er lokalisert kulturminner.  

Ved oppstarten av planarbeidet kunne vi ikke utelukke at detaljreguleringen kunne komme i konflikt 
med nasjonale interesser. Fylkesmannen mente likevel at det ikke var nødvendig å forelegge 
planprogrammet for Miljøverndepartementet slik det står i § 8 i forskrift om konsekvensutredninger.  

Fylkesmannen er å betrakte som «berørt myndighet» i henhold forskriften. Planprogrammet ble 
derfor ikke forelagt Miljøverndepartementet. 
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3. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført 27. januar 2012. På møtet ble det inngått avtale om 
at Statens vegvesen organiserer planprosessen og utarbeider forslag til detaljregulering, jf. § 3-7 i 
plan- og bygningsloven. 

Det er en tverrfaglig prosjektgruppe som har utarbeidet detaljreguleringen. Prosjektgruppa har 
bestått av personer fra Statens vegvesen Region nord og Vegdirektoratet. I tillegg har også 
kommunen vært representert. 

Varsel om oppstart med forslag til planprogram var ute på høring og til offentlig ettersyn i 
tidsrommet 1. mars til 15. april 2012. Mandag 26. mars var det informasjonsmøte om prosjektet. Det 
var mellom 15 til 20 personer som deltok på møtet.  

Vi mottok 14 innspill til varslet om oppstart med forslag til planprogram. Innspillene er oppsummert i 
kapittel 10. Tana kommune fastsatte planprogrammet 7. juni 2012.  

Den 4. mai 2012 hadde vi møte med NVE. Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune 
hadde vi møter med henholdsvis 23. mai og 26. juni 2012.  

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning er sendt på høring og ligger ute til offentlig 
ettersyn frem til 20. desember 2012. Den 6. desember er det informasjonsmøte om planforslaget. 
Møtet skal være på Rådhuset i Tana bru. Samme dag blir det også informasjonsmøte for aktuelle 
sektormyndigheter på Statens vegvesen sitt kontor i Vadsø. 

I den videre prosessen er det lagt opp til at kommunestyret i Tana kommune skal behandle 
planforslaget tidlig i 2013. 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 

4.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Regjeringen har utarbeidet et helhetlig dokument (T-1497) som handler om hva fylkeskommunene, 
kommunene og statlige myndigheter forventes å ta særlige hensyn til i planleggingen. For prosjektet 
E6 Tana bru er følgende forventninger fra regjeringen særlig aktuelle: 

� at det langs vassdrag tas særlig hensyn til allmenne interesser 
� at planleggingen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og naturmiljø, 

kulturminner, kulturmiljø- og landskapsverdier  
� at det legges til rette for en aktiv livsstil og økt friluftsliv ved å knytte sentrum, boligområder, 

skoler og barnehager til friluftsområder gjennom etablering av trygge og sammenhengende 
forbindelser for gående og syklende 

� at statlige, regionale og kommunale planprosesser som omhandler samferdsel samordnes, 
og at fylkeskommunene og kommunene har en aktiv rolle i statlig transportplanlegging 

 

4.2 Nasjonal transportplan 
Ny bru over Tanaelva var første gang omtalt i Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015. 

Prosjektet er nå inne i forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Forslaget til Nasjonal 
transportplan er de statlige transportetatenes og Avinors faglige anbefalinger til regjeringens arbeid 
med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Forslaget ble offentliggjort 29. februar 2012. 

Stortingsmeldingen planlegges lagt fram i begynnelsen av 2013. Den skal behandles av Stortinget i 
vårsesjonen 2013. 

I forslaget fra transportetatene og Avinor er det lagt opp til at prosjektet ligger inne med bevilgning i 
perioden 2018-2023 dersom dagens rammer videreføres. Dersom dagens rammer øker med 20 
prosent ligger prosjektet inne i perioden 2014-2017. Prosjektet ligger per i dag inne med en kostnad 
på 300 millioner.  

 

4.3 Planstatus for området 
 
4.3.1 Kommunal planstrategi 
Kommunen vedtok 21. juni 2012 kommunal planstrategi for perioden 2012-2015. I planstrategien er 
det blant annet foreslått å utarbeide en detaljregulering for gang- og sykkelveg på strekningen Seida 
– Skiippagurra. Oppstart av arbeidet er planlagt høsten 2013.  

 
4.3.1 Kommunedelplan 
Gjeldende kommunedelplan for Tana bru ble vedtatt i 1993. Arealene som blir berørt av 
detaljreguleringen for E6 Tana bru er i kommunedelplanen angitt som friområde, park, leir og 
turveger, samt landbruk-, natur- og friluftsformål. 
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Kommunen jobber for tiden med å revidere kommunedelplanen. Den reviderte kommundelplanen vil 
omfatte både vest- og østsiden av Tanaelva fra Luftjok i nord til Skiippagurra i sør. Det vil si at den vil 
omfatte et mye større område enn gjeldende kommunedelplan. Ny kommunedelplan legger blant 
annet til rette for etablering av gang- og sykkelveg på østsiden av elva fra Luftjok til Skiippagurra.  
 
4.3.2 Reguleringsplan 
Reguleringsplanen for Tana sentrum ble vedtatt 22. mai 2003. I reguleringsplanen er berørte 
områder angitt som forretning og kontor, park og friområder. 

 

 

Utsnitt av reguleringsplan for Tana sentrum. 
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4.4 Andre rammer og føringer 
 
4.4.1 Tanaelva som nasjonalt laksevassdrag og verna vassdrag 
Tanaelva er et nasjonalt laksevassdrag, jf. St.prp. nr. 32 Om vern av villaksen og ferdigstilling av 
nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. I de nasjonale laksevassdragene er det ikke tillatt med nye 
tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen.  

Tanaelva er varig verna i Verneplan II for vassdrag (1980). Rikspolitiske retningslinjer for verna 
vassdrag (T-1082) omfatter vassdragsbeltet. Det vil si hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og 
tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse.  

Retningslinjene omfatter også andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har 
betydning for vassdragets verneverdi. Tanavassdraget er det største uregulerte vassdraget i landet og 
flere sidevassdrag er nærmest urørt av tekniske inngrep. 
 
4.4.2 Vannforskriften 
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig 
helthetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Med vannforekomst menes det en 
avgrenset og betydelig mengde overflatevann, som for eksempel innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, 
fjord eller kyststrekning, eller deler av disse. 

Det er et mål i vannforskriften at overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forberedes og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. 

 
4.4.3 Rikspolitisk retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93) 
Hensikten med retningslinjen er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. I 
retningslinjene står det blant annet at vi bør unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder, 
inkludert særlig verdifulle kulturlandskap, vassdragsnære arealer, friluftsområder, verdifulle 
kulturmiljøer og kulturminner. 

 
4.4.4 Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark og planveileder 
Sametingets retningslinjer for vurdering av samiske hensyn ved endret bruk av utmark er hjemlet i    
§ 4 i finnmarksloven. Vurderingene skal foretas før det treffes avgjørelser i saker om endret bruk av 
utmark i Finnmark fylke.  

Formålet med retningslinjene er at offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen foretar en 
grundig og forsvarlig vurdering av virkningene av planen for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, 
næringsutøvelse og samfunnsliv før det treffes avgjørelse i saker om endret bruk av utmark. 
Retningslinjene skal sikre naturgrunnlaget for videre utvikling av samisk kultur, reindrift, 
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt en bærekraftig bruk og forvaltning av 
naturgrunnlaget på samenes egne premisser. 

Det planlagte tiltaket må vurderes opp mot den bruken samiske utmarksbrukere har av det aktuelle 
området, og de konsekvensene det vil få for denne bruken. Tradisjonell praksis og kunnskaper 
knyttet til bruken av utmark vil være en sentral del av grunnlaget for vurderingen. Det skal tas særlig 
hensyn til hvilke virkninger tiltaket vil få for tradisjonell samisk bruk av området. 
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Sametinget vedtok i 2010 en planveileder. Formålet med veilederen er blant annet å sikre at alle 
planer sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. I dette prosjektet er 
det særlig punkt 5 i veilederen om hensynet til samisk kultur som er aktuelt.  

 
4.4.5 Norsk arkitekturpolitikk og Vegvesenet sin strategi for god arkitektur 
I arkitektur.nå, som ble utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2009, er visjonen følgende: 

«God arkitektur skal bidra til høy livskvalitet, og gi attraktive, funksjonelle og universelt 
utformede byggverk og omgivelser. God arkitektur skal uttrykke felles kultur og identitet. 
Arkitekturen skal bidra til velferd, bærekraft og verdiskapning, og inspirere til å bevare og berike. 
Arkitekturpolitikken skal innrettes mot helhet og sammenheng i våre omgivelser.» 

I akritektur.nå er seks innsatsområder for regjeringens arkitekturpolitikk trukket frem. For dette 
prosjektet er særlig følgende innsatsområder aktuelle: 

� Byer og tettsteder skal utvikles med arkitektur av god kvalitet. 
� Staten skal være et forbilde. 
� Norsk arkitektur skal være synlig internasjonalt. 

Statens vegvesen har i strategi for god arkitektonisk kvalitet utdypet hva som ligger i regjeringens tre 
innsatsområder som er nevnt ovenfor. Blant annet skal våre transportanlegg i byer og tettsteder 
være av god arkitektonisk kvalitet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til å fremme god by- og 
stedsutvikling. Vi skal inspirere andre til god arkitektonisk kvalitet. Videre skal våre transportanlegg 
ha høy arkitektonisk kvalitet som bidrar til å skape et tydelig og positivt bilde av Norge. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
 

5.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 
Planområdet ligger ved tettstedet Tana bru i Tana kommune.  

 

 

Kartutsnittet viser Tana bru sin plassering i forhold til Vadsø og Kirkenes. 
 

 

Stiplet linje viser avgrensning av planområdet.  

Tana bru Vadsø 

Kirkenes 
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5.2 Eksisterende bru 
Dagens bru sto ferdig i august 1948. Brua er en myk hengebru med et hovedspenn på 195 meter. 
Høyden på tårnene er på rundt 30 meter over havet.  

Brua er smal og slitt. Den er i liten grad tilpasset dagens kjøretøy. 

 

5.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Arealet på vestsiden av elva består i hovedsak av bjørkeskog. Området bærer imidlertid preg av å 
være i bruk. Blant annet så er det det flere stier i området som fører ned mot elvebredden. 

Sieiddájohka går igjennom planområdet på vestsiden. Det går en anleggsveg fra E6, rett nord for 
Sieiddájohka, gjennom området og ned til elva. Denne vegen krysser elva en gang.  

Et kommunalt pumpehus er lokalisert innenfor området på vestsiden av Tanaelva.   

På østsiden av Tanaelva består planområdet i sør av dyrka mark og bjørkeskog. Det dyrka arealet 
grenser mot det statlig sikra friluftsområdet. Nord for friluftsområdet er det en båtutsettingsplass. 
Atkomsten til båtutsettingsplassen går gjennom friluftsområdet.  

Store deler av berørt areal benyttes i forbindelse med friluftsliv. Deler av berørt areal på østsiden av 
elva er dyrka mark. Østsiden av E6 består av bjørkeskog. 

 

 

Flyfoto med planavgrensning. Kilde: Norge i bilder 
 
Tilstøtende arealbruk på vestsiden av elva er forretning/kontorer, hotell, campingplass og friluftsliv. 
På østsiden av elva er tilstøtende arealbruk dyrka mark og friluftsliv. 
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5.4 Naturmangfold  
 
5.4.1 Biologisk mangfold 
Det er tidligere gjennomført to naturtypekartlegginger i Tana kommune. I disse undersøkelsene er 
det både sør og nord for planområdet kartlagt naturtyper med nasjonal og regional verdi, men ikke 
innenfor selve planområdet. I forbindelse med utarbeidelsen av detaljreguleringen ble det 
sommeren 2012 gjennomført en naturtypekartlegging innenfor planområdet.  

Det ble i kartleggingen gjort funn av rødlistearten myrflatbelg i et relativt stort område sør og nord 
for Tana bru. Myrflatbelg blir i Norsk rødliste (2010) regnet som nært truet (NT). Det er sannsynlig at 
det tidligere har vært en sammenhengende lokalitet knyttet til dyrket mark og fuktpreget skog, men 
at lokaliteten er blitt oppsplittet av veg, nydyrking og andre forstyrrelser. 

 

           

Myrflatbelg er en rødlisteart som er nært truet. Den er funnet i et relativt stort område på sørøstsiden av Tana 
bru. Bildet til høyre viser tanatimian som er en karakterart langs Tanavassdraget. Begge foto: Lars Smeland, 
Tana kommune. 

 

På bakgrunn av forekomsten av myrflatberg er det avgrenset to naturtypelokaliteter. Begge 
lokalitetene ligger innenfor eller delvis innenfor planområdet. Naturtypene som er kartlagt er 
naturtypen bjørkeskog med høgstauder (A) og artsrik vegkant (B). Begge lokalitetene har fått verdien 
lokalt viktige.  
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Flyfoto med avgrensning av planområdet og de to naturtypelokalitetene 
bjørkeskog med høgstauder (A) og artsrik vegkant (B). Kilde: Norge i bilder 

 

Tanaelva er Europas største lakseelv i kvantum. I utbredelsesområdet til den nordatlantiske laksen er 
Tanaelva den viktigste elva som produserer villaks. Naturforholdene langs elva tilbyr gode forhold for 
lakseyngel.  

Laksens hovedoppgang er fra begynnelsen av juni til midten av juli. Oppvandring av laks, som er på 
vei til gytefeltene og nedvandrende laks som skal ut til sjøen, kan imidlertid starte allerede i mai. 
Dette varierer fra sesong til sesong og er avhengig av isgangen i elva og av temperatur. De fleste 
oppvandrende laks er fisk som kommer tilbake til elva de er født i for å gyte for første gang. Noen av 
de er såkalte flergangsgytere som kommer for å gyte for annen, tredje eller til og med fjerde gang. 

Etter hovedoppvandringen om sommeren kommer det også opp noe laks i september og oktober. 
Størsteparten av disse sene vandrerne er ikke kjønnsmodne hunnlakser. Disse kalles gjeldlaks. Man 
antar at disse oppholder seg i elva hele det etterfølgende året og deltar i gytingen året etter.  

Gytingen i Tana foregår fra midt i september til midt i oktober.  Størstedelen av laksen blir etter 
gytingen igjen i vassdraget (vinterstøinger). Våren etter, før midten av juni, vandrer vinterstøingene 
ned vassdraget og ut i sjøen. Smolt (eldre lakseyngel fra 1 til 6 år) vandrer ned elva og ut i sjøen i 
perioden fra midten av juni til midten av juli. Faktorer som temperatur i elva, i sjøen, og i lufta, 
lysforhold, nedbørsmengde og vannføring påvirker når laksens vandringer starter. 

Genetikkdata fra Tana viser at det er rundt 30 genetisk unike laksebestander fordelt i vassdraget 
(Morten Falkegård, personlig meddelelse). En egen stamme av laks er lokalisert i området Tana bru 
til Skiippagurra. Deler av elva i dette området er «sandørken». Store deler av området er derfor 

A 
B 
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ubrukelig som gytehabiat. Gyteområde for stammen er nord for eksisterende bru og i 
Skiippagurrastryket.  

Sieiddájohka er en av fire viktige bekker for laksestammen som er lokalisert i området ved Tana bru 
til Skiippagurra (Morten Falkegård, personlig meddelelse). De andre tre bekkene er de to bekkene på 
hver side av Tanaelva i Seida, samt Korselva. 
 
Laksestammen er en av de stammene i vassdraget som har mest begrenset utbredelse. Stammen er 
derfor sårbar med tanke på de begrensede gytemulighetene, samt at deler av området i liten grad 
fungerer som habitat for ungfisk.  
 
Det er en del ungfisk i bekker som Sieiddájohka også på vinterstid, men den største tettheten er i 
juni, juli og i mesteparten av august. Selv om bekkene har et forholdsvis lite areal (i forhold til 
hovedelva), så er antallet ungfisk som er innom bekkene uforholdsmessig høyt. Hele sommeren er 
det trafikk inn og ut av bekkene, men hvor lenge hver ungfisk oppholder seg i bekken før den 
returnerer varierer mye. Noen ungfisker er i bekkene kontinuerlig i flere år, mens andre bare er 
innom noen dager. 
 
En av de viktigste funksjonene til små bekker som Sieiddájohka ser ut til å være som 
temperaturrefugier om sommeren. Hovedelva er utsatt for potensiell høy vanntemperatur, særlig 
ved lav vannstand og mye sol. Energikravene til ungfisken øker kraftig med stigende temperatur, og 
dette fører til at fisken må spise oftere. I hovedelva er det relativt lite mat tilgjengelig, og ungfisken 
vil raskt komme i en situasjon hvor den ikke finner nok mat til å kompensere for den høye 
temperaturen.  
 
I slike tilfeller er tilgang til bekker med lavere vanntemperatur og høyere mattilgang viktig. I tillegg til 
at fisken kan få problemer med å finne nok mat ved høy vanntemperatur i hovedelva, så vil den økte 
aktiviteten som følger med å måtte vandre rundt og lete etter mat, føre til at ungfisken er mer utsatt 
for predasjon. Dette vil den også kunne slippe unna i bekkene. 
 
På nettsiden Vann-Nett er det opplyst at det muligens er to fiskevandringshindre i Sieidájohka. De 
aktuelle stedene det kan være vandringshindre er ved kulvert ved kommunal veg og ved rester etter 
tidligere vannverksdam. Begge stedene ligger utenfor planområdet og lenger opp i bekken.  
 
 
5.4.2 Landskap 
Tana bru og Tanaelva inngår i Landskapsregion 41 Dalbygdene i Finnmark jf. Norsk institutt for skog 
og landskap. Noe av det som kjennetegner landskapets hovedform er de store elvedalene, med noen 
av landets største elver. Langs Tanaelva og langs enkelte av sideelvene er det lange strekninger med 
grunne og vide elvedaler. I nedre deler og mot utløpet har Tanaelva imidlertid høye og steile 
fjellvegger i overgangen mot et høyereliggende viddelandskap. 

I Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase er det ikke oppgitt at det er nasjonalt eller regionalt 
viktige kulturlandskap innenfor planområdet. Bortsett fra selve Tanaelva, med stor aktivitet på og 
ved elven, er det bare den dyrka marka på østsiden av elva som fremstår som et tydelig 
kulturlandskap. 

5.4.3 Geologi 
Norges geologiske undersøkelse sine berggrunnskart viser at hovedbergartene i området er 
sandstein og leirskifer. Løsmassekartene viser at løsmassetypen i området er elve- og 
bekkeavsetning.  
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Grunnundersøkelser gjennomført i 2010 og 2012 viser at vestsiden av Tanaelva består av 
elveavsetninger og at østsiden består av vanlige morenemasser.  

 

5.5 Kulturminner 
Sametinget og Finnmark fylkeskommune gjennomførte sommeren 2012 en befaring i området ved 
Tana bru. Under befaringen ble det ikke funnet noen nye kulturminnelokaliteter. Det ble imidlertid 
gjort kontrollbefaring av kjente kulturminnelokaliteter i området.   

Kulturminnelokaliteten (ID 115266), som ligger på vestsiden av elva, hadde fra tidligere av en 
uavklart vernestatus i Riksantikvarens kulturminnebase. Kultursporene viste seg å være groper/tufter 
og skytterstillinger fra 2. verdenskrig. Denne kulturlokaliteten har nå fått status ikke fredet i 
kulturminnebasen. 

På østsiden av elva, innenfor planområdet, er det tidligere gjort et løsfunn (ID 73813) av en jernøks 
fra sen vikingtid eller tidlig middelalder. Under befaringen i sommer ble det ikke funnet flere 
kulturminner eller kulturspor i området. Lokaliteten vil fremdeles ha status som uavklart og 
funnstedet vil være markert i kulturminnebasen. Siden det trolig dreier seg om et enkelt løsfunn 
regnes imidlertid ikke funnstedet som fredet etter kulturminneloven. 

Sør for Sieiddájohka ligger et fangstgropanlegg med 19 registrerte fangstgroper.  18 av fangstgropene 
er automatisk freda og 1 har status som uavklart. Denne kulturminnelokaliteten ligger utenfor 
planområdet. 

 

 

Kartutsnitt viser registrerte kulturminner innenfor planområdet. 

ID 115266 Status: ikke fredet, 
fra 2. verdenskrig 

ID 73813 
Status: uavklart, 
løsfunn (jernøks) 

ID 7487 Status: automatisk 
freda fangstgroper 
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Kilde: Riksantikvarens kulturminnebase 

5.6 Nærmiljø og friluftsliv 
Eiendommen «Brusletta» gnr. 37 bnr. 118, på østsiden av elva, er et statlig sikra friluftsområde. 
Friluftsområdet er i henhold til matrikkelen 6,4 dekar. Området ble sikret i 1993. Området er mest 
kjent som rasteplassen «Fiskestanga».  

Navnet «Fiskestanga» kommer av at det i 1993 ble satt opp en 12 meter høy fiskestang på 
eiendommen. Flua på fiskestanga er bygd av materialer fra den gamle brua som ble sprengt av 
tyskerne i 1944. Restene av den gamle brua ble liggende på bunnen av elva frem til 1992/1993. Da 
ble mesteparten av restene av brua hentet opp. 

Området er populært og mye i bruk, spesielt i forbindelse med laksefiske. Friluftsområdet er 
tilrettelagt med toalett, gapahuker, bord, benker og parkering. Kommunen har driftstilsyn med 
området. Staten ved Direktoratet for naturforvaltning er grunneier. 

 

 

Det statlig sikra friluftsområdet med den 12 meter høye «Fiskestanga» i bakgrunnen.  
Foto: Margareth W. Sundfør, Statens vegvesen. 

 
Noen lokale fisker i området på østsiden, men mest tilreisende. I deler av området, fra eksisterende 
bru og 150 meter sørover, er det også tillatt for tilreisende å fiske med sluk fra land. Rett nord for 
friluftsområdet er det en båtutsettingsplass. Atkomst til båtutsettingsplassen går igjennom 
friluftsområdet.  

Båtutsettingsplassen er den eneste ved Tana bru. Andre båtutsettingsplasser i området ligger fire 
kilometer nord- og sørover, henholdsvis i Seida og Skiippagurra. 
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Innenfor planområdet, men på vestsiden av elva, er det flere stier og en gammel anleggsveg. Stiene 
og anleggsvegen gjør det relativt enkelt å bevege seg i området. Området er tilrettelagt med bru, 
trapper og toalett. Et par steder er det også satt ut bord og benker. Flere bålplasser er etablert i 
området. 

Deler av elva innenfor planområdet benyttes til fiske fra båt. Den mest aktive perioden er i juni og 
juli. Det er rundt 20 til 25 båter som driver fiske i dette området. Det er ikke alle båtene som bruker 
hele området. En del av dem snur og drar oppover elva igjen når de nærmer seg de mer rolige 
områdene rett sør for eksisterende bru.  

Elva er forøvrig en viktig ferdselsåre. En rekke båter passerer i forbindelse med at de skal til 
fiskeplasser nord eller sør for planområdet.  

 

 

Kartutsnittet viser planområdet og hvor det statlig sikra friluftsområde  
“Fiskestanga” ligger. Kilde: Naturbase 

 

5.7 Naturresurser 
Totalt er det ved Tana bru rundt 27 dekar overflatedyrka mark som benyttes til grasproduksjon. Den 
dyrka marka ligger på østsiden av elva. I underkant av 8 dekar av den dyrka marka blir berørt av 
planen. 

Det er ikke skogsdrift i området. 

I dag er det ingen som fisker laks for salg. Laksefiske i Tanaelva er likevel viktig for mange. Blant 
annet er laksefiske en viktig del av den samiske kulturen. 

Statlig sikra 
friluftsområde 
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5.8 Næring 
Tanavassdragets fiskeforvaltning er et lokalt forvaltningsorgan som ble etablert i 2011. En av 
oppgavene for forvaltningsorganet er blant annet å forvalte inntektene fra salg av fiskekort. Fiskekort 
kan kjøpes på utsalgssteder i området.  

Det er et par bedrifter som tilbyr fisketurer både langs land og fra elvebåt i området ved Tana bru. 
Spesielt den ene bedriften har en del aktiviteter innenfor planområdet. Aktivitetene er knyttet til 
laksefiske. Høysesongen er juni og juli. 

Arealet på østsiden av elva, inkludert det statlig sikra friluftsområdet, benyttes i liten grad av 
bedriftene. Området på vestsiden benyttes noe mer, i hovedsak av den ene bedriften.  

 

5.9 Barns interesser 
Det er ikke tilrettelagt for gående og syklende i dag. For å komme til elva, både på vest- og østsiden, 
er det i dag nødvendig å krysse E6.  

 

5.10 Trafikkforhold 
Over brua er antall biler per døgn 2210 (ÅDT 2011). For perioden 2010 til 2030 er det for Finnmark 
forventet en trafikkvekst for personbil på rundt 7 prosent. Det vil si at det i 2030 er forventet at antall 
biler over brua per døgn er rundt 2400.  

Per i dag er andelen tungtransport over brua på 18 prosent. Det vi si i underkant av 400 biler i 
døgnet. 

Bredden på vegen over elva er oppgitt til å være 5 meter. Farten i området er i dag 60 kilometer i 
timen. Det er ikke registret trafikkulykker på brua de siste fire årene. Eksisterende bru med 
tilførselsveger er ikke tilrettelagt for gående og syklende. 

På vestsiden av elva går det en snøskuterløype som krysser E6 rett sør for Elva hotell. Deretter følger 
den E6 sørover før løypa, rett før Sieiddájohka bru, går ned mot elva. Løypa benyttes også av 
hundekjørere. 

 

5.11 Teknisk infrastruktur 
Telenor har en kabel i eksisterende bru. Denne er lagt på nordsiden av brua. Ishavslink har en 
fiberkabel. Den ligger på sørsiden av brua.  

Varanger KraftNett AS har høyspentkabler i veigrøft på vestsiden av elva. I punktet hvor ny vei treffer 
eksisterende kan det bli behov for å flytte disse avhengig av endelig veiløsning.  

Varanger KraftUtvikling AS har trekkrør med fiber i eksisterende bru. 

 

�����	�



Detaljregulering for E6 Tana bru 
 

24 
 

5.12 Støyforhold 
Det er ikke utarbeidet støysonekart for området. Bakgrunnen for det er blant annet at antall biler per 
døgn (ÅDT) er relativt lavt, samt at støyømfintlig bebyggelse ikke ligger tett på planområdet.  

 

5.13 Flom og isgang 
 
Det er ikke utarbeidet flomsonekart for Seidastryket. På bakgrunn av Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) sin rapport 9/2006 «Flomsonekart, Delprosjekter Bonakas, Seida og Polmak» 
kan vi imidlertid anta at vannstanden ved Tana bru vil være på rundt 12,8 meter ved 500-årsflom. 
Forskjellene på vannstanden mellom 200-årsflom og 500-årsflom er ikke stor. Kanskje kun rundt 30 
cm.  

Eksisterende bru har kotehøyde på 14, 8 meter i underkant av brubjelke. Det vil si rundt 2 meter over 
500-årsflommen.  

Tanavassdraget er et «vårflomvassdrag». Det kan likevel være isgang i vassdraget til andre tider av 
året. Vinterisgang (stålis) kan være tøffere enn vårisgang (slusj).  

 

 

Det første bildet er tatt 11. mai 2012. Det andre bildet er tatt 19. mai 2012. Begge foto: Tom Erik Malin, Statens 
vegvesen. 

 

5.14 Vind 
Kjeller Vindteknikk har vurdert vindforholdene ved Tana bru. Tanadalen ligger i nord-sør retning.  Det 
vil si at det blåser fra sør og nord, mens det er mindre vind fra nordøst, øst og vest. Det er liten 
sannsynlighet for sterk vind i området. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANEN 
 

6.1 Planlagt arealbruk 
Detaljreguleringen legger til rette for etablering av ny bru over Tanaelva med tilhørende 
rundkjøringer og veger på vest- og østsiden av elva. Planen legger også til rette for etablering av 
blant annet område for kombinert forretning og kontor, friområder, fortau og gang- og sykkelveger.  

 
6.1.1 Planområdet er delvis planlagt i to nivå 
Deler av planområdet er planlagt i to vertikalnivå, henholdsvis på grunnen/vannoverflaten og over 
grunnen. I henhold til § 9 i kart- og planforskriften kan en arealplan inneholde ett eller flere 
vertikalnivåer.  

Etter vår vurdering er det i denne detaljreguleringen ikke nødvendig å ha separate kartutsnitt for å 
sikre at planen er entydig og enkel og forstå. Følgende områder er planlagt i to nivå: 

� Deler av friluftsområdet i sjø og vassdrag (vannoverflaten) og veg/bru (over grunnen).  
� Deler av friområde 3 (grunnen) og veg/bru (over grunnen). 

 
6.1.2 Arealer angitt til fremtidig bebyggelse (forretning/kontor) 
Mellom ny E6 trasé og eksisterende forretningsbebyggelse, vil det bli frigjort et betydelig areal som 
kan brukes til sentrumsformål. Tana formannskap vedtok i sitt møte den 7. juni 2012 følgende 
innspill til reguleringsarbeidet:  

«Arealet som frigjøres mellom ny E6–trasé og FV 98 bak Tanatorget og Sparebank1 Nord 
Norge, skal avsettes til forretnings- og kontorformål.» 

Målet med et nybygg er å styrke og utvide forretningssentrum ved Tana bru, og framheve tettstedet 
positivt mot E6. Det vil derfor være krav om at bygget har estetiske kvaliteter som hever inntrykket 
av Tana bru sentrum. Bestemmelsen om at bygg skal tegnes av arkitekt, skal forstås som et krav om 
sivilarkitektfaglig kompetanse i utformingen av nybygg. 

Det er tatt høyde for at det på sikt kan etableres en gang- og sykkelvei langs E6 mot Karasjok ved å ha 
en tilstrekkelig byggegrense mot E6. Innenfor byggegrensa langs E6, skal det etableres et 
grøntområde på 10 meter som opparbeides parkmessig. 

 
6.1.3 Områdebestemmelser 
I bestemmelsene er det tatt inn en områdebestemmelse om midlertidige anlegg- og riggområder. 
Hjemmelen for bruk av arealer til ulike formål over tid er hjemlet i plan- og bygningsloven                    
§ 12-7 nr. 1. Bestemmelsen må klart angi hvilket tidspunkt som gjør at det midlertidige 
anleggsområdet opphører og skravuren kan fjernes fra planregisteret.  

I bestemmelsen til planen står det at innen ett år etter at anleggsarbeidet er avsluttet skal områder 
som er benyttet som midlertidige anlegg- og riggområder istandsette, revegeteres og tilbakeføres til 
opprinnelig formål.  
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6.1.4 Rekkefølgebestemmelser 
Det er i planen angitt en rekkefølgebestemmelse for støy i bygge- og anleggsperioden.  
Bestemmelsen sier at før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det være vurdert og gjennomført 
tiltak for å redusere ulempene med støy fra anleggsarbeidet. 

Det er også angitt en rekkefølgebestemmelse for fjerning av dagens bru og deler av E6. Arbeidet med 
å fjerne brua med brufundamenter og deler av E6 skal igangsettes innen ett år etter av ny bru med 
tilstøtende veger er ferdigstilt. 

 
6.1.5 Unntak for krav om byggesaksbehandling for offentlige veganlegg 
Offentlige veganlegg som bygges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i vegloven er så langt 
tiltaket er detaljert avklart i reguleringsplan delvis unntatt bestemmelsene for byggesaksbehandling, 
jf. § 4-3 i forskrift om byggesak. 

For bruer er det på plankartet ikke praktisk å fastlegge mer enn bruas plassering og utstrekning. I 
bestemmelsene til planen er det derfor angitt at ny bru skal bygges som skråstagsbru med ett 
asymmetrisk tårn og ett sentrisk kabelplan. Videre står det at brua skal bygges etter vedlagt 
brutegning (K101). Mindre justeringer av tegningene kan gjøres i samråd med Statens vegvesen.  

Langs Sieiddájohka er det nødvendig å bygge to støttemurer for å hindre masseutglidning, jf. kapittel 
6.6. Sannsynligvis vil det i disse områdene også være nødvendig å plastre for å hindre erosjon. 
Foreløpige tegninger (V110, V120, V130) for utforming av støttemurer er vedlagt planen. Detaljer 
rundt utforming av tiltakene blir endelig avklart i arbeidet med byggeplan. Tiltakene skal godkjennes 
av Tana kommune og Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Også langs E6 og fylkesveg 890 er det nødvendig med geotekniske tiltak i vegskråning, jf. kapittel 6.6. 
Foreløpige tegninger (V210, V220) for utforming av tiltakene er vedlagt.  Detaljer rundt utforming av 
tiltakene blir endelig avklart i arbeidet med byggeplan.  

Alle tegningene er samlet i et illustrasjonshefte som er vedlagt planen. 

 
6.1.6 Hensynssoner 
Det er i plankartet angitt en sikringssone rundt høyspentledning som går gjennom deler av 
planområdet. 

Vi har også vurdert å angi sikringssoner for frisikt ved vegkryss. Dette viste seg imidlertid ikke å være 
nødvendig fordi frisiktsonene blir liggende innenfor areal som i plankartet er angitt til vegformål. Det 
vil derfor ikke fare for gjengroing eller tiltak som kan hindre sikten. Frisikt er derfor kun markert med 
streksymbol i plankartet.  

 
6.1.7 Utløpet av Sieiddájohka legges midlertidig i rør 
Nedre deler av utløpet til Sieiddájohka vil bli lagt i rør i anleggsperioden. Duk legges i bunn med ett 
eller to rør og masse over. Duk, rør og masse skal fjernes når anleggsarbeidet er avsluttet. Ved å 
legge elva i rør sikres vi atkomst til øra hvor tårnfundamentet skal fundamenteres.  

I området hvor ballastkassen skal plasseres skal det fjernes så mye masse at vi vil komme ned på nivå 
med utløpet av Sieiddájohka og øra. Vi har vurdert muligheten for å lage en midlertidig bru over til 
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øra, men vi har kommet frem til at det ikke er plass til en bru her. Løsningen er derfor å legge deler 
av elva i rør slik som beskrevet ovenfor. Leggingen av elva i rør må gjennomføres på en slik måte at 
det ikke oppstår flomfare eller at det dannes vandringshinder for fisk. Dette vil også være et tema i 
arbeidet med ytre miljøplan. 

Et alternativ for atkomst til øra er å benytte en anleggsveg som tar av fra E6 rett sør for Sieiddájohka 
bru. Dette ble vurdert i en tidlig fase av planarbeidet. Det viste seg etter hvert at det ikke var aktuelt 
å benytte anleggsvegen. Bakgrunnen for det var blant annet at den må oppgraderes, i tillegg krysser 
også anleggsvegen Sieiddájohka, samt at den går gjennom et område med fangstgroper som er 
automatisk freda.  

For beskrivelse av sikringstiltak i skråning mot Sieiddájohka se kapittel 6.6.  

 
6.1.8 Kjøreveger 
Det er tilrettelagt for kjøreveger slik det er vist i plankartet. Langs vegene på begge sider av Tanaelva 
settes det opp rekkverk mot Tanaelva og Sieiddájohka. Detaljer rundt utforming og plassering blir 
avklart i byggeplan. 

Det skal bygges en rundkjøring på hver side av elva. Diameter på rundkjøringene er fra vegskulder til 
vegskulder 42 meter. God avbøying er en av flere løsninger for å sikre lavt fartsnivå gjennom 
rundkjøringen og dermed øke sikkerheten.  

Rundkjøringen på østsiden av elva tilfredsstiller kravet til avbøying, jf. håndbok 263 Geometrisk 
utforming av veg- og gatekryss. På vestsiden av elva ser det ut til at den ene armen i rundkjøringen 
ligger på grensen til «bør-kravet» om 80 meter radius i avbøyningskurven. I detaljreguleringen er det 
satt av nok areal til at nødvendige justeringer av rundkjøringen kan vurderes i byggeplanen.  

På grunn av bratte skråninger på østsiden av elva er det aktuelt med geotekniske tiltak langs 
fylkesveg 890 og E6, jf. kapittel 6.6.  

 
6.1.9 Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt 
Det er tilrettelagt for gang- og sykkelveger og fortau innenfor planområdet.  

Sentrum og friluftsområdene bindes sammen ved at det er lagt til rette for kryssing av brua, E6 og 
fylkesveg 98 og 890. Til sammen er det i planen lagt opp til 6 krysningspunkter. 

I henhold til håndbok 270 Gangfeltkriterier kan gangfelt vurderes etablert dersom kriteriet om mer 
enn 20 kryssinger i makstimen er oppfylt og at antall bilder per døgn (ÅDT) er større enn 2000. Antall 
kryssinger i makstimen betyr den timen i løpet av døgnet hvor antallet kryssende er størst. Innenfor 
planområdet er ÅDT 2210 (tall fra 2011). Antall kryssinger er sannsynligvis langt lavere enn kriteriet 
om mer enn 20.  

Tilrettelegging av kryssing med gangfelt og skilt kan, på strekninger som ikke oppfyller kriteriet om 
mer enn 20 kryssinger i makstimen, virke mot sin hensikt. Bakgrunnen for det er at gangfelt og skilt 
gir fotgjengerne en falsk trygghet. Fotgjengerne tror at passering er trygt på grunn av oppmerket 
gangfelt og skilt. Bilistene er imidlertid uoppmerksomme fordi det er såpass sjelden gående og 
syklende benytter gangfeltet.  
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For planområdet vil det si at det ved 5 av de 6 kryssingspunktene i planen blir det lagt til rette for 
kryssing uten skilt og oppmerka gangfelt. Ved krysningspunktet på fylkesveg 98 etableres det 
gangfelt og settes opp skilt. Bakgrunnen for det er at selv om antallet kryssinger sannsynligvis heller 
ikke her oppfyller kriteriet, så er likevel antallet kryssinger langt høyere enn for de andre 
krysningspunktene. I tillegg ligger dette krysningspunktet i nær tilknytning til sentrum. 

De 5 andre krysningspunktene tilrettelegges med nedsenket kantstein, men altså ikke med 
oppmerket gangfelt og skilt. Behov for belysning vil bli vurdert i arbeidet med byggeplanen. 
Krysningspunktene blir i hver ende av brua nært rundkjøringene, en på brua rett over hovedløpet til 
elva og to nært rundkjøringen på østsiden (nord og sør for rundkjøringen). 

  
6.1.10 Avkjørsler 
Avkjørsel fra E6 til anleggsveg, rett nord for Sieiddájohka bru, stenges. På østsiden av elva, sør for ny 
bru etableres det en avkjørsel til friområdet og båtutsettingsplassen. 

 

6.2 Forutsetninger og standardvalg 
Følgende forutsetninger ligger til grunn for prosjektet: 

� Tanaelva sin status som nasjonalt laksevassdrag, verna vassdrag og lakseelv skal ikke 
reduseres. 

� Ingen inngrep (utfylling) skal gjøres i elva. 
� Ny bru med tilhørende veg- og trafikkløsninger skal dimensjoneres for fremtidig belastning 

med tanke på både naturforhold som strøm, flom, isgang og trafikkmengde. 
� Trafikksikkerhet for gående og syklende over brua skal ivaretas. 
� Området skal fortsatt være attraktivt for allmenheten etter at prosjektet er avsluttet. 

 

 

Figuren viser tverrprofil S1 med en vegbane på 7,5 meter. Kilde: Håndbok 017 Veg- og gateutforming 
 

Som standard på vegene er det valgt dimensjoneringsklasse S1 gitt i kapittel C2 i figur C.1 i håndbok 
017. Dimensjoneringsklasse S1 vil si en vegbredde på 7,5 meter inkludert vegskulder på begge sider 
på 0,75 meter.  Bredden på vegbanen blir 6 meter. 

Det er planlagt fortau på begge sider av brua. Fortauet skal være 2,5 meter bredt inkludert en 
kantsteinsone på 0,5 meter. Det blir ikke rekkverk mellom fortau og vegbane. 

Bredden på gang- og sykkelvegene er fra rundt 3 til 3,5 meter. Endelig bredde på gang- og 
sykkelvegene og avstanden mellom disse og kjørevegen blir avklart i byggeplanen.   
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Fartsgrensen skal være 50 kilometer i timen inn mot rundkjøringene og over brua.  

 

6.3 Utforming av ny bru 
Ny bru er planlagt som en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua skal bygges 
i stål. Bakgrunnen for utformingen av brua er ønsket om: 

� en bru som assosieres med Tana og samisk kultur 
� en bru som oppfattes som slank og fremstår som ren og enkel 
� en bru som egner seg til lyssetting 

 

Ny Tana bru. Tegnet av Torild Heimdal, Statens vegvesen. 
 

Total lengde på ny bru blir 260 meter. Hovedspennet er på 180 meter. Bakspennet (tårnfot til 
ballastkasse) blir på 44 meter, mens spennet fra søylefundament til landkar blir på 15 meter.  

Høyden på tårnet blir drøye 95 meter over havet. Bredden på brua blir i underkant av 15 meter. 

 

6.4 Fravik fra vegnormal 
Som nevnt planlegges ny bru med sentrisk kabelplan. Sentrisk kabelplan deler i praksis vegbanen i to. 
Dette er ikke i henhold til tverrprofilen for dimensjoneringsklasse S1 gitt i kapittel C2 i figur C.1 i 
håndbok 017. I tillegg til sentrisk kabelplan er vegbredden planlagt å være 7 meter inkludert en 
veiskulder på hver side på 0,5 meter. Dette er heller ikke i samsvar med dimensjoneringsklasse S1. 

Det har derfor vært nødvendig å søke om fravik. Søknaden ble innvilget av Vegdirektoratet i august 
2012. 

�����	�



Detaljregulering for E6 Tana bru 
 

30 
 

 

 

 

 

Eksempel på tverrsnitt av brukasse med sentrisk kabelforankring. Kjørebane og ett fortau på hver side av 
kabelplanet. Total bredde på brua blir i underkant av 15 meter. Kilde: Forprosjekt ny Tana bru.  

 

I Vegdirektoratet sin behandling av søknaden ble det lagt vekt på at det er en total bredde på 6 
meter på hver side av kabelplanet. Ved eventuell stenging av den ene kjørebanen (for eksempel i 
forbindelse med vedlikehold), så kan tovegstrafikk avvikles på motsatt side ved å ta i bruk fortauet.  

Videre skriver vegdirektoratet at det hadde vært sikrere om fortauet for gående og syklende hadde 
vært adskilt fra vegen med et rekkverk, men dette hadde vanskeliggjort tovegstrafikk på den ene 
siden ved stenging av en vegbane. Med en trafikk per døgn på rundt 2400 i 2030 og fartsgrense på 50 
kilometer i timen anses imidlertid ikke risikoen for gående og syklende å bli uforholdsmessig stor. 

Kryssing av vegbanen på tvers av brua anses som en større risiko. Fotgjengere kan risikere å 
«forsvinne» mellom forankringsklossene for kablene. Kryssing vil skje selv om det settes opp rekkverk 
mellom kabelplan og vegbane. Vegdirektoratet mener derfor at det bør legges til rette for sikker 
kryssing av brua en eller flere steder. 

 

6.5 Bygging av ny bru 
Det er ikke muligheter for å forankre brua i fjell på vestsiden av elva. Det må derfor bygges en 
ballastkasse til forankring av bakkablene. Ballastkassen bygges i betong og fylles med stein. 

Brukasse og tårn bygges i stål i passe seksjonsstørrelser. De fraktes på lekter til kai og videre til 
byggeplassen for montering. Foreløpige undersøkelser viser at Smalfjord kai kan være aktuell for 
ilandføring av stålkonstruksjonene. Transportetappen fra aktuell kai, med vegkurvatur og eventuelle 
overgangsbruer, og til Tana bru vil være avgjørende for stålkonstruksjonens seksjonsstørrelse.  

Sentrisk kabelplan Fortau 2,5 meter  

Kjørebane 3,5 meter 
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Byggingen av brua vil sannsynligvis foregå over to år med fundamenteringsarbeid (spunting og 
peling) og støp av peler og ballastkasse det ene året og montasje av tårn, kabler og brukasse året 
etter.  

 

6.6 Geotekniske tiltak 
 

6.1.1 Ny bru 
På brinken hvor ballastkassen skal plasseres er det gjort boringer ned til rundt 44 meter uten å treffe 
berg. På øra ved utløpet av Sieiddájohka er det gjort boringer ned til 65 til 80 meters dybde uten å 
treffe berg. Alle sonderingene viser faste til middels faste masser. 
 
På østsiden av elva er det blant annet gjort boringer ned til 20 til 25 meter. Ved høydekote -12 meter 
ble det truffet berg. Undersøkelsene viser at massene er velgraderte, og at de består av sandig siltig 
grusig materiale. 
  
Det anbefales sålefundamentering for ballastkassen og landkaret på østsiden. For tårnfundamentet 
på øra og søylefundament på østsiden anbefales peling. 
 
 
6.6.2 Kjøreveger og gang- og sykkelveger 
På vestsiden av elva består grunnen av tykke elvesedimenter. Berg er ikke registrert på denne siden 
av Tanaelva. Dypeste grunnboring er utført ned til 70 meter. Løsmassene er i all hovedsak sand med 
varierende grad av grus og silt innblandet. Alle vegstrekningene, som skal utbedres på denne siden, 
innehar gamle bære- og forsterkningslag som er noe telefarlig.    

I området på østsiden av Tanaelva, er det relativt grunt til berg, i hovedsak fra 1,5-8 meter. Ved 
elvebredden er det registrert berg rundt 20 meter under terreng.  Området har stor variasjon i 
løsmassene. Fra et tynt lag steinholdig morene i nord til sandig siltig leirig materiale i sør.  Mot sør er 
grunnforholdene sterkt lagdelt. Vegen mot Berlevåg, fylkesveg 890, innehar gamle bære- og 
forsterkningslag som er noe telefarlig.  Dagens veg mot Kirkenes innehar både telefarlig og ett alt for 
tynt bære- og forsterkningslag mot en undergrunn som er meget telefarlig.    

Geotekniske tiltak for nye tilførselsveger på vestsiden av elva innebærer i hovedsak skrånings- og 
elvesikring mot Sieiddájohka.  Det er to partier som er kritisk, nord-øst for eksisterende bru over 
Sieiddájohka samt et område vest for planlagt ballastkasse.  

På begge steder svinger Sieiddájohka inn mot ny veg og skråningshelningen her er bratt. Det er 
behov for å bygge opp nye og sikrere skråninger med slakere helning fra 1:1,75 til 1:2. Skråningene 
bygges opp med grove og telesikre masser som dekkes med 20 centimeter humusholdige masser. For 
å unngå for store endringer i bekken, må det bygges opp støttemurer langs bekken på disse 
strekningene. Plastring er også aktuelt. 

På østsiden av elva skal det bygges ny gang- og sykkelveg langs E6 mot Kirkenes. Plastring skal her 
etableres i alle skjæringsskråninger. Det anbefales 0,8 meter tykt plastringslag bestående av 60 
centimeter sprengstein og 20 centimeter humusholdige masser.  Også på strekningen videre på 
fylkesveg 890 mot Berlevåg er det nødvendig å plastre skråningene. Her er det mindre telefarlige 
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masser og noe mindre vannførende lag. Det anbefales å legge minimum 40 centimeter grus som 
plastring mot overflate- og grunnvannserosjon.  

På grunn av store skjæringer på østsiden, langs E6 og fylkesveg 890, er det flere steder aktuelt å 
bygge støttemurer.  

6.7 Flom og isgang 
Laveste kotehøyde for ny bru er for underkant av brukasse på 14, 9 meter. Det vil si at ny bru får en 
kotehøyde som er noe høyere enn eksisterende bru. Eksisterende bru har en kotehøyde på 14, 8 
meter ved underkant av brubjelke. Det antas at vannstanden ved Tana bru blir på rundt 12, 8 meter 
ved 500-årsflommen. 

Tanavassdraget er et «vårflomvassdrag». Det kan likevel være isgang i vassdraget til andre tider av 
året. Vinterisgang (stålis) kan være tøffere en vårisgang (slusj). Dette vil det bli tatt hensyn til i 
arbeidet med dimensjonering av tårnfoten og tårnfundamentet. 

 

6. 8 Erstatning av eksisterende statlig sikra friluftsområde 
Det statlig sikra friluftsområdet «Brusletta», mest kjent som «Fiskestanga», er eid av Direktoratet for 
naturforvaltning. Ved overføring av statlig eiendom mellom statsetater er det ikke krav om 
erstatningsareal. Statens vegvesen har heller ikke hjemmel i vegloven til å erverve areal til 
friområder. Vi kan imidlertid gjennom detaljreguleringen tilrettelegge for etablering av et nytt 
friområde.  

I planen er det lagt til rette for et nytt friområde rett sør for dagens område. Angitt friområde 
inkluderer båtutsettingsplassen. 

Kommunen kan, gjennom tilskuddsordningene til Direktoratet for naturforvaltning, søke om midler 
til sikring av friområdet. 

 

6.9 Massehåndtering 
Aktuelle steder for mellomlagring av masser er følgende områder i nærheten av Tana bru: 

� Steintaket til Norges vassdrags- og energidirektorat 
� Massetak ved Tana bru (drives av Tommy Olsen) 
� Anlegget til ØFAS på Gassanjárga 

Alle disse områdene er per i dag regulert til massetak.  

Andre alternativ er et massetak mot Lišmajohka rundt 4 kilometer unna planområdet. Det er også et 
gammelt massetak ved Fossebakken som eies av Finnmarkseiendommen. Eventuell 
overskuddsmasse fra byggingen av ny bru og veg kan for eksempel benyttes her til å planere og 
avslutte massetaket.  

Vi har ikke vært i kontakt eierne av massetakene. Det er derfor ikke avklart om områdene i tilfelle 
kan benyttes. 
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Innenfor planområdet kan også arealer angitt til friområde benyttes for lagring av masser. 

 

6.10 Universell utforming 
Utforming av blant annet fortau og gang- og sykkelveger skal følge prinsippene i håndbok 278 
Universell utforming av veger og gater. 

 

6.11 Riving av eksisterende bru 
Rivningen av eksisterende bru skal igangsettes inne ett år etter at ny bru er ferdigstilt, jf. kapittel 
6.2.3 om rekkefølgebestemmelser.  

Vanlig måte å rive bruer på er å starte på midten av brua og så jobbe innover mot hver side. 
Prinsippet for rivingen, er at riveavfallet i størst mulig grad demonteres og sorteres i de respektive 
avfallsrestriksjonene direkte på stedet. Materialene skal disponeres i henhold til utarbeidet 
avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse, jf. kapittel 9 om ytre miljø i byggteknisk forskrift.  
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7 VIRKNINGER AV PLANEN 

 

7.1 Nasjonale og regionale rammer og føringer 
 

7.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Planen legger til rette for at allmennheten fortsatt skal ha tilgang til elva ved Tana bru. Blant annet er 
det på østsiden lagt til rette for at et nytt friområde kan etableres rett sør for dagens område. Planen 
legger også opp til at boligområdene og sentrum knyttes tettere til friluftsområdene i området ved at 
det er planlagt sammenhengende forbindelser for gående og syklende. 

Planen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk, naturmiljø, kulturminner og 
landskapsverdier. 

 
7.1.2 Tanaelva som nasjonalt laksevassdrag og verna vassdrag 
Ny bru over Tanaelva skal i utgangspunktet ikke føre til tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. 
Vi kan likevel ikke utelukke at laksen blir berørt og at tiltaket i et begrenset omfang er negativt for 
laksen.  

Dette gjelder spesielt laksestammen i området Tana bru og Skiippagurra. For den lokale 
laksestammen er Sieiddájohka er en av fire bekker som er viktig som oppvekstområde for lakseyngel.  

Vi kan heller ikke utelukke at laks som oppholder seg i området ved Tana bru, eller som vandrer opp 
og ned elva, blir berørt i anleggsperioden.  

 
7.1.3 Vannforskriften 
Det kan bli aktuelt å plastre deler av Sieiddájohka. Dette er særlig aktuelt i områdene nær de 
foreslåtte støttemurene. Plastring kan for eksempel føre til endra strømforhold. Dette kan igjen gjøre 
at de berørte områdene blir mindre egnet som oppvekstområde for ungfisk.  

Deler av utløpet av Sieiiddájohka skal også legges i rør i anleggsperioden. Det viktige her er at det 
legges et stor nok rør, samt at det ikke etableres vandringshindre i bekkeløpet. 

Etter Statens vegvesen sin vurdering vil disse tiltakene ikke være så omfattende at de fører til at 
dagens økologiske og kjemiske tilstand i bekken forringes, jf. § 4 i vannforskriften. Dette forutsetter 
imidlertid at sluttføringen av anleggsarbeidet ikke fører til at det etableres vandringshindre. Når det 
gjelder utforming av støttemurene og eventuell plastring så skal Norges vassdrags- og 
energidirektorat og kommunen godkjenne tiltakene. Tiltak i bekken skal gjennomføres i den perioden 
aktiviteten i bekken er minst.  

I Tanaelva skal det ikke gjennomføres tiltak. Dagens økologiske og kjemiske tilstand vil derfor ikke 
endres i elva, jf. § 4 i forskriften. 
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7.1.4 Samordnet areal- og transportplanlegging 
Deler av to lokaliteter med rødlistearten myrflatbelg (nært truet) blir nedbygd. Begge lokalitetene er 
klassifisert som lokalt viktige. Vassdragsnære områder blir i liten grad påvirket blant annet på grunn 
av at tiltaket ikke fører til inngrep/utfylling i Tanaelva.  

Deler av friluftsområder på både vest- og østsiden av elva blir nedbygd som følge av tiltaket. På 
østsiden av elva blir deler av området til friluftsliv erstattet av et nytt areal til friområde. Også på 
vestsiden av elva vil det blir frigitt areal til friområde når eksisterende bru fjernes.  

 
7.1.5 Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark og planveilederen 
Fiske etter laks er viktig for samiske utmarksbrukere. Tiltaket vil imidlertid ikke få konsekvenser for 
mulighetene for å drive fiske fra verken land eller fra elvebåt.  

Det er i utformingen av brua lagt vekt på at ny bru skal gi assossiasjoner til samisk kultur, jf. kapittel 
7.1.6.  

 
7.1.6 Norsk arkitekturpolitikk 
Eksisterende bru er et landemerke. Gjennom hele prosessen har det vært et sterkt ønske fra 
kommunen om at ny bru skal erstatte rollen til eksisterende bru. Det har også vært ønskelig at 
konstruksjonen av brua skal gi assosiasjoner til samisk kultur. 

Utforming av ny bru som ei skråstagsbru gir større rom for å benytte et karakteristisk formspråk i stor 
skala uten at dette går på bekostning av rasjonell bæring i hovedkomponentene. «Lavvo-formen» er 
kanskje den formen som flest kobler til samisk kultur. Den tradisjonelle samiske lavvoen er bygd opp 
av komponenter hentet i naturen. Rette linjer og perfekt symmetri er fraværende. Dette er 
bakgrunnen for valget av det asymmetriske tårnet. 

I mørketiden vil lyssettingen av konstruksjonselementene i stor grad bestemme vår opplevelse av 
brua. Et snødekt landskap vil forsterke effektene. Valget av sentrisk kabelplan gir en harmonisk og 
ryddig linjeføring. Dette blir særlig merkbart når brua lyssettes. 

 

7.2 Kommunale planer i området  
Detaljreguleringen erstatter deler av gjeldende kommunedelplan for Tana bru og reguleringsplanen 
for Tana sentrum. Detaljreguleringen er i hovedsak i tråd med gjeldende planer for området. 

 

7.3 Naturmangfold 
 
7.3.1 Kunnskapsgrunnlaget  
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en fagrapport for naturmiljøet innenfor 
planområdet. Tanavassdraget er blant annet et nasjonalt laksevassdrag. Hovedfokus i fagrapporten 
er derfor laks. På bakgrunn av kjent litteratur og muntlige kilder tar fagrapporten blant annet for seg 
tidspunkt for vandring, tidspunkt for gyting, gyteområder og viktige oppvekstområder. I forbindelse 
med utarbeidelsen av fagrapporten er også vegetasjonen innenfor planområdet undersøkt.  

�����
�



Detaljregulering for E6 Tana bru 
 

36 
 

Det er tidligere gjennomført to naturtypekartlegginger i Tana kommune. I disse undersøkelsene er 
det både sør og nord for planområdet kartlagt naturtyper med nasjonal og regional verdi, men ikke 
innenfor selve planområdet. I forbindelse med planarbeidet ble det gjennomført en 
naturtypekartlegging. I denne kartleggingen ble det gjort funn av rødlistearten myrflatbelg i et 
relativt stort område.  

Myrflatbelgen blir i Norsk rødliste (2010) regnet som nært truet (NT). På bakgrunn av forekomsten av 
myrflatbelg er det avgrenset to naturtypelokaliteter, henholdsvis bjørkeskog med høgstauder og 
artsrik vegkant. Begge lokalitetene er lokalt viktige. 

Tana bru og Tanaelva inngår i Landskapsregion 41 Dalbygdene i Finnmark, jf. Norsk institutt for skog 
og landskap. Når det gjelder geologi viser Norges geologiske undersøkelser sine berggrunnskart at 
hovedbergartene i området er sandstein og leirskifer. Løsmassekartene viser elve- og 
bekkeavsetning. 

For mer informasjon om naturmangfoldet i planområdet viser vi til kapittel 5.4 i planbeskrivelsen. 
Planarbeidet utløser også krav om utarbeidelse av konsekvensutredning. En oppsummering av 
konsekvensutredningen for aktuelle tema er tatt inn i kapittel 8. Fullstendig konsekvensutredning er 
vedlagt planbeskrivelsen. 

Statens vegvesen anser kunnskapen om naturmangfoldet innenfor planområdet som god. Kravet i 
naturmangfoldloven § 8 om «et godt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet» anses dermed som 
oppfylt.  

  
7.3.2 Føre-var-prinsippet 
Vi anser kunnskapen om naturtyper, laks og effekter av tiltaket i planområdet som god. Det 
foreligger en del kunnskap om hvilken effekt bygging av veg og bru har på natur. Byggingen kan føre 
til tap og eller oppdeling av leveområder.  

Det finnes imidlertid ikke større studier av effektene på natur som følge av bygging av veg i Nord-
Norge. Vi mener likevel å ha relativt god kunnskap om det kartlagte naturmangfoldet i planområdet 
og effekter av tiltaket. 

Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre alvorlig skade på økosystem, naturtyper, arter og 
landskap. Vi kan imidlertid ikke utelukke at tiltaket i en viss grad, og spesielt i anleggsperioden, kan 
føre til en negativ påvirkning av naturmangfoldet. Avbøtende tiltak vil holde påvirkningen på et 
rimelig nivå. 

Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt i denne saken. 

 
7.3.3 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
All laks som skal opp i Tanavassdraget for å gyte må passere Tana bru. I forbindelse med 
fundamenteringen av tårnfundamentet på øra ved utløpet av Sieiddájohka kreves det spunting og 
peling. Det er kjent at fisk er var for vibrasjoner og lyd. I verste fall kan laksen velge å ikke gå opp 
elva. 
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Øra som tårnfundamentet skal fundamenteres på oversvømmes kun i flomperioder. Det vi si at i 
anleggsperioden vil området være tørrlagt. En del masse vil derfor befinne seg mellom 
anleggsområdet og elva. Hvor mye lyd og vibrasjoner som i tilfelle vil nå elva vet vi ikke.  

Vi må derfor vurdere ulike driftsmetoder. Et tiltak kan være å unngå spunting og peling i perioden 
hvor hovedoppgangen av laks er størst (juni og juli), eventuelt at det benyttes maskiner og utstyr 
som det er dokumentert at er lite støyende.   

På bakgrunn av at vi i anleggsperioden skal bruke en av de to nevnte driftsmetodene vurderer vi det 
slik at forvaltningsmålet for den totale laksebestanden i vassdraget opprettholdes, jf. 
naturmangfoldloven § 5. 

I området Tana bru til Skiippagurra er det en egen lokal laksestamme. Denne laksestammen er en av 
de laksestammene i vassdraget som har den mest begrensa utbredelsen. Det vil si at den er sårbar 
fordi den har begrenset med gytemuligheter og oppvekstområder.  

Tiltaket vil sannsynligvis i liten grad påvirke gyteområdene for laksestammen. Gyteområdene for 
stammen er nord for dagens bru og i Skiippagurrastryket. Det vil si at gyteområdene ligger utenfor 
planområdet. Sieiddájohka er imidlertid en av fire viktige bekker for laksestammen. Den er viktig som 
oppvekstområde for ungfisken. 

Som følge av tiltaket skal det bygges støttemurer to steder langs Sieiddájohka. Mesteparten av 
støttemurene skal bygges i god avstand fra bekken. Det vil si at det ikke vil være nødvendig å gå ut i 
bekken i forbindelse med byggingen av støttemurene. Et par steder vil det sannsynligvis være 
nødvendig med plastring i bekken. Behovet og omfanget av eventuell plastring er foreløpig ikke 
avklart. Dette vil først bli endelig avklart i forbindelse med utarbeidelsen av byggeplanen. 

En eventuell plastring kan blant annet endre strømforholdene i deler av bekken. Noe som igjen kan 
gjøre at deler av bekken blir mindre egnet som oppvekstområde. Det er imidlertid tre andre bekker i 
området som også er viktige som oppvekstområder for ungfisk. Etter vår vurdering er det derfor ikke 
fare for at tiltak i Sieiddájohka vil gjøre det vanskelig å opprettholde forvaltningsmålet for den lokale 
laksebestanden, slik det er fastsatt i naturmangfoldloven § 5.  

Det er en del ungfisk i bekkene også på vinterstid, men tettheten er størst i perioden juni, juli og 
august. Bygging av støttemurer og eventuell plastring skal derfor utføres i forkant eller i etterkant av 
denne perioden. 

I forbindelse med anleggsarbeidet blir nedre deler av Sieiddájohka lagt i rør. Dette området er i 
utgangspunktet bare et transittområde for fisken. Det viktige her blir derfor at det legges et stort nok 
rør, samt at det ikke etableres vandringshindre i bekkeløpet ved avslutning av arbeidet. 

Eksisterende bru over Tanaelva skal rives. Brua blir mest sannsynlig revet ved at arbeidet startes på 
midten av brua og at det jobbes innover mot hver side som beskrevet i kapittel 6.11. Tanaelva vil 
derfor ikke bli berørt av rivingen. 

Deler av de to naturtypelokalitetene vil bli berørt av inngrepet. Begge lokalitetene er avgrenset på 
bakgrunn av forekomsten av myrflatbelg. Forslag til avbøtende tiltak er tilbakeføring av toppmasser 
etter avsluttet anleggsarbeid, noe hogst og tynning i områdene som ikke blir direkte berørt av 

�����





Detaljregulering for E6 Tana bru 
 

38 
 

inngrepet, samt merking og inngjerding av deler av lokalitetene. På bakgrunn av dette mener vi at 
det er mulig å opprettholde forvaltningsmålet for arten slik det er fastsatt i naturmangfoldloven § 5.  

Når det gjelder landskapet så er det en forutsetning for prosjektet at eksisterende bru skal rives. I 
følge konsekvensutredningen for landskapsbildet vil ikke bygging av ny bru medføre store 
konsekvenser for landskapet. Endringen vil i hovedsak bidra positivt til landskapsbildet. 

Vi kjenner ikke til at det skal igangsettes andre tiltak i området. Dagens bru sto ferdig i 1948. Restene 
av brua, som ble sprengt under 2. verdenskrig, ble hentet opp av elva i 1992 og 1993. Deler av 
området hvor myrflatbelgen vokser ble gravd opp så sent som i 2005. Det ser ut til at arten har 
etablert/reetablert seg i områdene. Myrflatbelgen ser derfor ut til å være robust ovenfor inngrep.  

Når det gjelder Sieiddájohka er det muligens to fiskevandringshindre lenger opp i bekken. De aktuelle 
stedene er ved kulvert ved kommunal veg og ved rester etter tidligere vannverksdam.  

Med unntak av de mulige vandringshindrene i Sieiddájohka er det ikke etter det vi vet andre tiltak 
som påvirker det samme landskapet, de samme bestandene, artene og naturtypene i området. 
Prinsippet i naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning er dermed 
vurdert og tillagt vekt.  

 
7.3.4 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Som nevnt i kapitel 7.3.3 skal det i forbindelse med anleggsarbeidet vurderes ulike driftsmetoder. 
Tiltakene som er nevnt kan føre til at deler av anleggsarbeidet blir mer tidkrevende og kostbart.  

Statens vegvesen har som tiltakshaver fremskaffet kunnskap om naturmangfold og mulige effekter 
av tiltaket på naturmangfoldet i planområdet, jf. forskrift om konsekvensutredninger og 
naturmangfoldloven § 11. 

 
7.3.5 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
På grunn av at Tanavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag og et verna vassdrag har det vært en 
forutsetning for prosjektet at det ikke skal gjøres inngrep i hovedelva. Dette er blant annet 
bakgrunnen for lokaliseringen av brua. 

Tiltaket vil kunne medføre skade på naturmangfoldet. For å holde påvirkningen på et minimum er det 
i det videre arbeidet nødvendig å vurdere ulike driftsmetoder som tidspunkt for aktivitet, bruk av 
maskiner og andre avbøtende tiltak. 

Vurdering av ulike maskiner er særlig aktuelt i forbindelse med fundamenteringen av 
tårnfundamentet på øra ved utløpet av Sieiddájohka. Dersom bruk av mer støysvake maskiner ikke er 
aktuelt, så må det unngås spunting og peling i den perioden oppgangen av laks er størst. Det vil si i 
juni og juli. 

Tettheten av ungfisk i Sieiddájohka er størst i juni, juli og store deler av august. Bygging av 
støttemurer og eventuell plastring må derfor unngås i denne perioden.  

Når det gjelder myrflatbelgen er det aktuelt å gjerde inn området hvor det ikke er nødvendig å bygge 
ned arten. Det vil si deler av det framtidige friområdet. Friområdet skal benyttes til midlertidig 
anlegg- og riggområde.  
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Myrflatbelgen vokser i ytterkanten av den sørlige delen av området. Dette gjør det enklere å 
avgrense området hvor det ikke skal gjøres inngrep. Særlig området mellom elva og enga sør for ny 
bru er aktuelt for inngjerding. Det er også viktig å tilbakeføre toppmassene etter at anleggsarbeidet 
er avsluttet. Arten vil da kunne reetableres seg. 

Ulike driftsmetoder som tidspunkt for aktivitet, bruk av maskiner og avbøtende tiltak som 
inngjerding av rødlisteart blir nærmere fastsatt i arbeidet med planen for ytre miljø. Tema som skal 
videreføres i planen for ytre miljø er listet opp i kapittel 9. 

Best mulig lokalisering og driftsmetoder er vurdert for å unngå og avgrense skader på naturmiljøet, 
jf. kravet i naturmangfoldloven § 12. 

 

7.4 Kulturmiljø 
Det er ingen kulturminner innenfor planområdet som kommer i konflikt med tiltaket. De 
kulturminnelokalitetene som er registret innenfor området er ikke fredet. 

Kulturminnet fra 2. verdenskrig (ID 115266) vil bli nedbygd. Det er i dette området ny bru og E6 vil 
komme på vestsiden av elva. Det er også sannsynlig at funnstedet for jernøks (ID 73813) vil bli 
berørt/nedbygd av tiltaket. 

Rett sør for Sieiddájohka er det et fangstgropanlegg. Denne kulturminnelokaliteten er automatisk 
fredet. Ved varsel om oppstart av planarbeidet lå deler av dette kulturminne innenfor planområdet. 
Avgrensningen av planområdet er senere endret. Nå er avstanden mellom planområdet og 
kulturminnets sikringssone på rundt 20 meter. På bakgrunn av dette mener vi at det ikke er 
nødvendig å gjøre tiltak, som for eksempel merking av fangstgropene, i anleggsperioden. 

 

7.5 Nærmiljø og friluftsliv 
Et sammenhengende gang- og sykkelvegnett mellom sentrum og friluftsområdene på vest- og 
østsiden av elva bedrer tilgangen til områdene. Planen tilrettelegger også for en økning av områder 
til friluftsliv. Dette gjelder spesielt på østsiden av elva.   

På deler av dagens statlig sikra friluftsområde bygges ny bru. Dette området erstattes av et nytt areal 
sør for ny bru. Det nye området har stort sett de  samme kvalitetene som dagens område. Nytt areal 
inkluderer også båtutsettingsplassen. Dagens areal er på drøye 6 dekar. Nytt areal blir på til sammen 
rundt 16 dekar. 

Laksefiske er viktig for de som bor i området. Tilgangen til elva vil ikke bli endret av tiltaket.   

 

7.6 Barns interesser 
Sammenhengende gang- og sykkelveger sikrer trygg ferdsel slik at friluftsområdene kan benyttes av 
ulike aldersgrupper. Friluftsområdene gir også gode muligheter for samhandling mellom barn, unge 
og voksne. Størrelsen på arealene gir i tillegg rom for fysisk utfoldelse. 
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7.7 Trafikkforhold 
Planen bedrer trafikkforholdene i området ved at det blant annet skal bygges en bru som ikke lenger 
vil være en flaskehals for tungtrafikken. Gang- og sykkelveger, samt fortau over brua bedrer 
forholdene for gående og syklende.  

Dagens kryss på østsiden av elva, ved brua, erstattes av en rundkjøring. Rundkjøringen blir sannsynlig 
en bedre løsning sammenlignet med dagens kryssløsning. 

Fartsgrensen reduseres fra 60 kilometer i timen til 50 kilometer i timen. Dette er også med på å gjøre 
det tryggere for de som går og sykler.  

Dagens skuterløype krysser E6 rett sør for Elva hotell. I planen er det tilrettelagt for at det i den 
nordlige delen av friområdet på vestsiden etableres en trase som sikrer atkomst til elva for 
snøskutere og hundekjørere på vinteren. Dette gjør at det blir en mindre kryssing av E6 for skutere 
og hundekjørere.     

 

7.8 Støy 
Etter vår vurdering vil ikke tiltaket føre til vesentlige endringer av støyforholdene i området 
sammenlignet med dagens situasjon. En positiv effekt av tiltaket er at E6 på vestsiden av elva delvis 
trekkes lenger bort fra støyømfintlig bebyggelse. Vi har også lagt vekt på at ny bru med tilhørende 
veg- og tilførselsveger i liten grad vil føre til økt trafikk utover forventet trafikkvekst for Finnmark. 

 

 7.9 Naturresurser 
Innenfor planområdet er det 8 dekar overflatedyrka mark som benyttes til grasproduksjon. Dette 
arealet er i planen angitt som fremtidig offentlig friområde. Tapet av arealet er lite ønskelig for 
bonden som driver arealet, men tapet anses ikke som avgjørende for den videre driften. 

 

7.10 Næringsinteresser 
Ny veg over brua får ett kjørefelt i hver retning. Brua er også dimensjonert slik at flere tunge kjøretøy 
kan passere brua samtidig. Ny bru blir derfor ingen «flaskehals» for tungtransporten i fremtiden. 

Utbyggingen vil sannsynligvis ikke få konsekvenser for de som driver med turisme i området. 
Turismen er i hovedsak knyttet til laksefiske. Tiltaket vil heller ikke få konsekvenser for salg av 
fiskekort.  

 

7.11 Risiko og sårbarhet 
Det ble gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 5. oktober 2012. Deltakere i prosessen var 
kommunen, uttrykningsetatene og Statens vegvesen. 
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Risiko- og sårbarhetsanalysen tar for seg trafikant- og personsikkerhet, samt miljøforhold i 
detaljreguleringen. Analysen ble gjennomført for selve brua og for tilhørende veg- og 
trafikkløsninger. 

Det skal bygges et nytt veganlegg. Anlegget bygges etter gjeldende standard som tar hensyn til 
ulykker og hendelser. Nytt anlegg blir i risiko- og sårbarhetsanalysen definert som ukomplisert og at 
anlegget vil gi en bedre ulykkes- og hendelsessituasjon sammenlignet med dagens anlegg. Fullstendig 
rapport er vedlagt planen.   

 

7.12 Teknisk infrastruktur 
Fiberkabler og andre kabler som i dag går gjennom eksisterende bru vil bli flyttet over i ny bru. Det 
kan også bli nødvendig å flytte høyspentkabler i dagens veg.   

Det vil bli tilrettelagt for kabelføringer i bru ved å legge trekkrør på elektrobru innvendig i brukassen. 
Antallet trekkrør som skal føres over brua vil bli nærmere avklart i detaljprosjekteringen av brua. 

Normalt sett er det kabeleier sitt ansvar å flytte kablene.  

Tana kommune ønsker å føre vann- og avløpsledninger over brua i fremtiden, jf. vedtak i Tana 
formannskap 7. juni 2012. Fra kommunens side er det ønskelig at vann- og avløpsledninger med 
dimensjon d=160mm (rør) integreres i brukonstruksjonen. Ved bygging av brua avsluttes rørene i 
kum på både vest- og østsiden av brua.  

I utgangspunktet er det ikke ønskelig med vann- og avløpsledninger inne i brukassen på grunn av fare 
for lekkasje og oppsamling av vann. Dersom det blir aktuelt bør derfor vann- og avløpsledninger 
isteden prosjekteres som en integrert del av designet til brua.  

 

7.13 Omklassifisering av veg 
På østsiden av elva vil E6 på strekningen fra dagens bru og sør til ny bru bli foreslått omklassifisert til 
fylkesveg. Strekningen som er aktuell for omklassifisering er på i underkant av 100 meter. Det vil bli 
gjennomført en formell høring av forslaget. 

 

7.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Detaljreguleringen vil få økonomiske konsekvenser for Tana kommune.  

For å få gjennomført planen må kommunen sikre seg eiendoms- eller bruksrett til deler av 
eiendommen gnr. 37 bnr. 1 og til gnr. 37 bnr. 188. Arealene er på henholdsvis 2,8 dekar og 7,8 dekar. 
Disse arealene er i detaljreguleringen angitt som offentlig friområde. 

Planen legger til rette for bygging av gang- og sykkelveg på «fjellsiden» av fylkesveg 890 mot 
Berlevåg. Langs fylkesvegen er det kommunen som må finansiere byggingen av gang- og sykkelveg.  
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Tana kommune ønsker å føre vann- og avløpsledninger over brua i fremtiden, jf. vedtak i Tana 
formannskap 7. juni 2012. I arbeidet med detaljprosjektering av brua ses det på mulighetene for å 
integrere vann- og avløpsledningen i brukonstruksjonen. 

 

7.15 Avveining av virkninger  
Tiltaket vil ha en negativ virkning på naturmiljøet. Dette gjelder i hovedsak Sieiddájohka på grunn av 
bygging av støttemurer og mulig plastring i bekken. Tiltaket kan endre strømforholdene i bekken og 
dermed gjøre deler av bekken mindre attraktiv som oppvekstområde for lakseyngel. I tillegg vil deler 
av leveområdet for rødlistearten myrflatbelg bli nedbygd. Det skal imidlertid ikke gjøres inngrep i 
Tanaelva. 

Omfanget av de negative virkningene for naturmiljøet anses som relativt små sett i forhold til de 
positive virkningene tiltaket vil få for samfunnet. Vi legger her blant annet vekt på økt 
fremkommelighet for trafikken og bedre trafikksikkerhet for de som går og sykler i området.  

I tillegg vil tiltaket i hovedsak bidra til en positiv opplevelse av landskapsbildet. Størrelsen på ny bru 
vil harmonere bedre med landskapets store dimensjoner, sammenlignet med dagens bru. Brua vil, 
med det høye tårnet, markere tettstedet Tana bru fra lang avstand i den relativt åpne U-dalen. Også 
for nærmiljø og friluftsliv vil tiltaket være positivt. Blant annet på grunn av at arealet som skal 
erstatte det statlig sikra friluftsområdet er langt større enn dagens areal. 

Denne avveiningen av virkningene av tiltaket forutsetter at arbeidet i anleggsfasen gjennomføres på 
en god måte. Det vil blant annet si at driftsmetoder som omfatter tidspunkt for aktivitet og andre 
avbøtende tiltak gjennomføres i anleggsperioden. Det forutsetter også at terrenginngrepene gjøres 
mest mulig skånsomt.  
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8 KONSEKVENSUTREDNING 
 

8.1 Kort om metode 
Med utgangspunkt i viktige miljø- og samfunnsforhold gir konsekvensutredningen en beskrivelse og 
vurdering av virkningene som planen kan få for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen er 
begrenset til tema hvor det forventes vesentlige virkninger. 

Konsekvensutredningen er gjennomført etter Statens vegvesen sin håndbok 140 
Konsekvensanalyser. Utredningen omfatter kun ikke-prissatte konsekvenser. Det vil si at 
konsekvensene ikke beregnes i kroner og ører, men at de vurderes etter en ni-delt skala som går fra 
meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens. 

I de neste kapitlene er det gitt en oppsummering av konsekvensutredningen for de ulike temaene. 
Fullstendig konsekvensutredning for hvert enkelt tema er vedlagt planen. 

 

8.2 Landskapsbilde 
Landskapet omkring tettstedet Tana bru samsvarer godt med regionens karakteristiske 
landskapstrekk; grunne og vide elvedaler, stor elv, frodige elvekanter og skogkledde lier, veger langs 
elva samt et typisk tettsted. Det er ikke registrert større inngrep i landskapet som reduserer 
kvaliteten av landskapsopplevelsen. På samme måte er det ikke registret særtrekk som forsterker 
opplevelsen i det lokale landskapet. 

Det vil si at området ved Tana bru har vanlige gode kvaliteter og avviker ikke spesielt fra det 
omkringliggende landskapet. Som vernet vassdrag er nærområdene til elva viktige, men isolert sett 
er de ikke i seg selv spesielt verdifulle, verken i regional eller nasjonal målestokk. Med andre ord 
betyr det at inngrep i landskapet ikke trenger å være et problem for opplevelsen av landskapsbildet, 
avhengig av omfanget. 

Dagens bru byr i dag ikke på nevneverdige opplevelser for de reisende. Ny bru med tilhørende veger 
kan endre på dette blant annet fordi tiltaket vil åpne opp for utsikt mot elva. De reisende vil få 
anledning til å oppleve brua før de kjører over den. Brua vil få en arkitektonisk utforming, samt at 
brua vil kunne bli sett på som et landemerke for tettstedet Tana bru.  

Totalt vurderes det at ny bru med tilhørende vegsystem vil føre til en liten positiv konsekvens (+). 
Endringen vil i hovedsak bidra positivt til opplevelsen av landskapsbildet. 

Det er i vurderingen lagt vekt på at en ny bru, slik den er foreslått, ikke vil endre de fysiske formene i 
landskapet. Den nye brua skal også ligge nært dagens bru slik at lokaliseringen ikke vil forandre 
landskapsbildet nærmest Tana bru noe særlig. Størrelsen på ny bru vil også harmonere bedre med 
landskapets store dimensjoner. Med sitt høye tårn vil brua markere tettstedet Tana bru på lang 
avstand i den relativt åpne U-dalen. 
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Illustrasjonen viser dagens bru og ny bru. Tegnet av Torild Heimdal, Statens vegvesen. 
 

8.3 Kulturmiljø 
Dette temaet blir lite berørt av planarbeidet. Konsekvensene for kulturmiljøet anses derfor som 
ubetydelig (0). Det er ikke utarbeidet en konsekvensutredning for temaet. Se for øvrig kapittel 7.4 om 
planens virkning for kulturmiljø. 

 

8.4 Naturmiljø 
Det skal ikke gjøres noen inngrep i Tanaelva i forbindelse med tiltaket. Tiltaket vil ikke endre laksens 
muligheter til å vandre opp eller ned Tanavassdraget. Det samme gjelder en eventuell gyting 
innenfor planområdet. 

Kantene ned mot Sieiddájohka er bratte. Bekkeløpet er per i dag stabilt, men dette kan endre seg i 
forbindelse med bygging av ny bru. For å hindre masseutglidning vil det sannsynligvis bli bygget et 
par støttemurer langs bekken. Det kan også bli nødvendig å plastre i deler av bekken hvor 
støttemurene bygges. Inngrep som støttemurer og plastring kan endre strømforholdene i bekken. 
Dette kan igjen føre til at bunnforholdene endres og at bekken blir mindre egnet som 
oppvekstområde for lakseyngel. 

På østsiden av Tanaelva er det kartlagt to lokaliteter med rødlistearten myrflatbelg (nært truet). 
Tiltaket vil føre til at deler av begge lokalitetene vil gå tapt. Det er foreslått avbøtende tiltak for å 
begrense skadene på spesielt den ene lokaliteten. 

Totalt vurderes det at tiltaket vil få en middels negativ konsekvens (--) for naturmiljøet. De negative 
konsekvensene er knyttet til Sieiddájohka og de to lokalitetene med myrflatbelg på østsiden av elva.  
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Tiltak i Sieiddájohka kan få konsekvenser for bekken som oppvekstområde for lakseyngel. Det er 
imidlertid tre andre bekker som også benyttes som oppvekstområde for den lokale laksestammen. 
Tiltak i Sieiddájohka kan igjen få konsekvenser for den lokale laksebestanden, men ikke for den totale 
laksebestanden i vassdraget. 

Deler av begge lokalitetene med myrflatbelg vil bli nedbygd. Dersom det brukes stedegne masser ved 
tilbakeføring av områdene er det sannsynlig at arten på sikt vil reetablere seg i de områdene som blir 
berørt av inngrepene. 

 

8.5 Nærmiljø og friluftsliv 
Store deler av planområdet brukes i dag til friluftsliv i forbindelse med blant annet laksefiske. 
Vestsiden av Tanaelva benyttes i hovedsak av lokale, mens østsiden benyttes av både lokale og 
tilreisende.  

 

 

Tanaelva med parkeringsplassen på det statlig sikra friluftsområdet «Fiskestanga» i bakgrunnen.  
Foto: Margareth W. Sundfør, Statens vegvesen. 

 

I 1993 ble det statlig sikra friluftsområdet på østsiden av elva opprettet. Dette området er mest kjent 
som «Fiskestanga». Etter at området ble opprettet har bruken av friluftsområdet på vestsiden av elva 
gått ned. Begge områdene er imidlertid tilrettelagt med blant annet toaletter, benker og bålplasser. 
På østsiden er det i tillegg tilrettelagt for parkering.  

På østsiden av elva, rett nord for «Fiskestanga», er det mulighet for å sette ut elvebåter. Dette er den 
eneste båtutsettingsplassen i Tana bru. Andre båtutsettingsplasser ligger 4 kilometer nord og sør for 
Tana bru, i henholdsvis Seida og Skiippagurra. 
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Arealet til friluftsliv på vestsiden reduseres en del som følge av utbyggingen. På østsiden vil store 
deler av det statlig sikra friluftsområdet bli nedbygd. På bakgrunn av dette vedtok formannskapet i 
Tana kommune 7. juni 2012 at det skal reguleres et nytt areal til friområde på deler av eiendommen 
(gnr. 37 bnr. 188). Nytt areal ligger sør for dagens område. Kommunen er også klar på at 
eksisterende båtutsettingsplass (gnr. 37 bnr. 1) skal opprettholdes. Arealet til båtutsettingsplassen 
skal inngå i friområdet.  

Ny bru med tilførselsveger får ingen innvirkning på fisket fra elvebåt og ferdselen på elva. De beste 
fiskeplassene fra land er oppgitt til å ligge nord- og sør for planområdet. De blir derfor heller ikke 
berørt av utbyggingen. 

Totalt vurderes det at bygging av ny bru med tilhørende tilførselsveger vil få en liten positiv 
konsekvens (+). Det er i vurderingen lagt vekt på at arealet til friområde på østsiden av elva vil øke 
etter utbyggingen. Samtidig vil utbyggingen gi flere gang- og sykkelveger i området, samt at det blir 
fortau over brua. Dette gjør også at tilgjengeligheten til områdene, både på vest- og østsiden av elva, 
blir bedre for gående og syklende.  

 

8.6 Naturressurser 
Dette temaet blir lite berørt av planarbeidet. Konsekvensene for naturressursene anses derfor som 
ubetydelige (0). Det er ikke utarbeidet en konsekvensutredning for temaet. Se for øvrig kapittel 7.10 
om planens virkning for naturressurser. 

 

8.7 Sammenstilling av konsekvensene av utbyggingen 
Sammenstillingen av konsekvensene for de ulike fagtemaene viser at ny bru over Tanaelva med 
tilførselsveger gi en liten positiv konsekvens (+). Det er i vurderingen lagt vekt på at utbyggingen vil 
være positiv for både landskapsbildet og nærmiljø og friluftsliv.  

Bakgrunnen for vurderingen er at ny bru, slik den er foreslått, ikke vil endre de fysiske formene i 
landskapet. Den nye brua skal også ligge 100 meter oppstrøms eksisterende bru. Lokaliseringen av ny 
bru vil derfor i liten grad ikke forandre landskapsbildet nærmest Tana bru. Størrelsen på ny bru vil 
også harmonere bedre med landskapets store dimensjoner, sammenlignet med eksisterende bru. 
Med sitt høye tårn vil brua markere tettstedet Tana bru på lang avstand i den relativt åpne U-dalen.  

Når det gjelder nærmiljø og friluftsliv vil utbyggingen føre til at områdene på både vest- og østsiden 
av elva blir mer tilgjengelige for gående og syklende. I tillegg vil arealet til friområdet på østsiden av 
elva øke ved utbyggingen. 

For naturmiljøet vil utbyggingen derimot være negativ. Bakgrunnen for det er at deler av lokalitetene 
med rødlistearten myrflatbelg vil bli nedbygd som følge av tiltaket. I tillegg vil tiltaket kunne få 
negative konsekvenser for Sieiddájohka som oppvekstområde for lakseyngel. 

Myrflatbelgen er klassifisert som nært truet. Den ser imidlertid ut til å være en robust art. Så fremt 
det benyttes stedegne masser i tilbakeføringen av områdene som blir berørt, så vil sannsynligvis 
arten over tid reetablere seg, i hvert fall i deler av berørt område. Sieiddájohka er en av fire bekker 
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som er viktig som oppvekstområde for den lokale laksestammen, men bekken er mindre viktig for 
den totale laksebestanden i vassdraget. 

På bakgrunn av det som står ovenfor vektes de negative konsekvensene av tiltaket for naturmiljøet 
noe mindre enn de positive konsekvensene for landskap og nærmiljø og friluftsliv. 

 

 

 Tabellen viser en sammenstilling av konsekvensene av utbyggingen. 

  

Tema Konsekvens
Landskapsbilde liten positiv (+)
Kulturmiljø ubetydelig (0)
Naturmiljø middels negativt (--)
Nærmiljø og friluftsliv liten positiv (+)
Naturresurser ubetydelig (0)
Samlet vurdering liten positiv (+)
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9 GJENNOMFØRING AV PLANEN 
 

9.1 Framdrift og finansiering 
Utbyggingen skal finansieres av Staten. I henhold til forslag til Nasjonal transportplan for perioden 
2014-2023 ligger prosjektet inne med en kostnad på 300 millioner kroner. Nasjonal transportplan 
2014-2023 behandles i Stortinget våren 2013. 

I forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt opp til at prosjektet ligger inne med 
bevilgning i perioden 2018-2023 dersom dagens rammer videreføres. Dersom dagens rammer øker 
med 20 prosent ligger prosjektet inne i perioden 2014-2017.  

Endelig klarsignal for oppstart av prosjektet gis gjennom behandlingen av de årlige statsbudsjettene. 
Grunnlaget for å gi prosjektet bevilgning i statsbudsjettet er at det foreligger en vedtatt 
reguleringsplan.  

Anleggsperioden vil sannsynligvis strekke seg over minst to år. 

 

9.2 Utbyggingsrekkefølge 
På østsiden av elva legges det i planen opp til at det skal bygges gang- og sykkelveger til friområdet 
og til stopplommen rett nord for ny bru. I tillegg er det i planen lagt til rette for gang- og sykkelveg på 
«fjellsiden» av E6 mot Seida og Skiippagurra.  

Bygging av gang- og sykkelveg til friområdet og stopplommen inngår i arbeidet med bygging av ny 
bru med tilførselsveger. Når det gjelder bygging av gang- og sykkelvegen på «fjellsiden» av E6 så vil 
den utbyggingen sannsynligvis ikke inngå i dette prosjektet, men i et eget prosjekt. Det vil si at 
utbyggingen av gang- og sykkelvegene på østsiden sannsynligvis vil bli trinnvis og at det i første 
omgang kun er gang- og sykkelvegene til friluftsområdet og stopplommen som vil bli bygd.  

 

9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Trafikken skal gå på eksisterende bru og E6 mens ny bru og tilførselsveger bygges. Det er regulert et 
bredt belte til trafikkareal. Ved behov kan dette arealet benyttes til omlegging av vegen. Vegen kan 
bli stengt i forbindelse med blant annet sprengning. 

Tanaelva er en viktig ferdselsåre for flere. I perioder kan også området under brua bli stengt for 
ferdsel, jf. punktene under kapittel 9.4. 

 

9.4 Tema som tas med videre i planen for ytre miljø 
Før det utarbeides konkurransegrunnlag for byggefasen skal det utarbeides en plan for ytre miljø, jf. 
håndbok 151 Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter. Planen skal sikre at føringer og 
krav for det ytre miljøet blir ivaretatt og innarbeidet i konkurransegrunnlaget.  
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9.4.1Naturmiljø 
 

� Fundamentering på øra ved utløpet av Sieiddájohka 
I forbindelse med fundamenteringen av tårnfundamentet må det spuntes og peles. Spunting og 
peling på øra kan føre til at støy og vibrasjoner når vannmassene. Det er kjent at fisk er var for støy 
og vibrasjoner. Spunting, og spesielt peling må derfor unngås, spesielt under hovedoppgangen av 
laks som er i juni og juli. Oppgangen av laks kan starte allerede i mai.  

Et alternativ til restriksjoner på tidspunkt for spunting og peling er å velge støysvakt utstyr. Den 
lydmessige forskjellen mellom beste og dårligste maskintype kan være betydelig, jf. veilederen til 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i anleggsperioden.  

I arbeidet med planen for ytre miljø må det vurderes om støynivået i anleggsperioden skal kartlegges 
ved hjelp av beregninger. 

� Gyting i fra midten av september til midten av oktober 
Den lokale laksestammen ved Tana bru til Skiippagurra gyter nord for dagens Tana bru og i 
Skiippagurrastryket. I utgangspunktet så er det ikke laks som gyter innenfor eller i nær tilknytning til 
planområdet. Problemstilling tas likevel med i arbeidet med planen for ytre miljø. 

� Utløpet av Sieiddájohka i rør 
Utløpet av Sieiddájohka er i utgangspunktet bare et transittområde for fisken. Det viktige blir å legge 
et stort nok rør, samt å ikke etablere vandringshinder når anleggsarbeidet avsluttes.  

� Sikringstiltak i og langs Sieiddájohka 
Det skal bygges to støttemurer i skråning mot Sieiddájohka. Mesteparten av de to støttemurene skal 
plasseres såpass langt fra bekken av det ikke er nødvendig å stå i bekken under arbeidet. Det kan 
også bli aktuelt å plastre noen av områdene. Aktiviteten i bekken er størst i juni, juli og mesteparten 
av august. Arbeid nært eller i bekken i denne perioden må da unngås. 

� Rødlistearten myrflatbelg 
Når det gjelder myrflatbelgen så er det viktig at de områdene som ikke skal nedbygges blir ivaretatt. 
Dette gjelder spesielt området som i detaljreguleringen er angitt som friområde og som i 
anleggsperioden skal benyttes til anlegg og rigg. De områdene hvor myrflatbelgen vokser og som det 
er ønskelig å bevare må markeres i terrenget med bånd/gjerde. 

Dersom det brukes stedegne masser er det sannsynlig at arten på sikt vil reetablere seg i de 
områdene som blir berørt av inngrep. 

Andre tiltak for å bevare arten er noe hogst/tynning i de områdene den vokser i, men som ikke blir 
berørt av tiltaket. 

� Gyrodactylus salaris 
Det er per i dag ikke gyrodactylus salaris i Tanavassdraget. I forbindelse med byggearbeidet må det 
derfor stilles krav om desinfisering av anleggsutstyret i anbudsdokumentene. 

� Krav til bevaring av vegetasjon og revegetering  
Øverste jordlag skal tas vare på og legges tilbake på samme sted etter avsluttet anleggsarbeid. Ved 
store inngrep skal landskapet rekonstrueres.  
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Det er ønskelig å bevare noen oretrær innenfor planområdet på østsiden av elva. 

Både rigg- og marksikringsplan og istandsettingsplan skal utarbeides før bygge- og anleggsarbeidet 
settes i gang. 

 
9.4.2 Nærmiljø og friluftsliv 
 

� Tilgangen til elva og friluftsområdene  
Tilgangen til friluftsområdene både på vest- og østsiden av elva vil være begrenset i anleggsperioden. 
Selv om de beste fiskeplassene langs land er sør- og nord for planområdet, blir sannsynligvis 
ulempene for allmennheten store.  

På østsiden vil dagens statlig sikra friluftsområde bli brukt til midlertidig rigg- og anleggsområde. Det 
samme gjelder det framtidige friområdet. Det vil si at tilgangen til friluftsområdene på østsiden av 
elva vil bli svært begrenset i anleggsperioden. På vestsiden vil det være noe enklere for allmennheten 
å komme ned til elva.  

Mulighet for parkering i tilknytning til friluftsområdene vil også være begrenset i anleggsperioden.  

� Båtutsettingsplassen 
Det blir sannsynligvis ikke mulig å bruke båtutsettingsplassen i anleggsperioden. Fortøyning av 
elvebåter kan sannsynligvis heller ikke skje innenfor planområdet i anleggsperioden. 

Når det gjelder utsetting av båter må det i anleggsperioden gjøres på båtutsettingsplassene i enten 
Skiippagurra eller Seida.  

� Ferdsel på elva 
Elva er en viktig ferdselsåre. I perioder kan det imidlertid være nødvendig å begrense muligheten for 
å passere bruområdet med båt. Mulig løsning kan være sideveis flytting av passeringsted gjennom 
anleggsperioden. Det kan også tenkes at bruområdet i perioder må stenges helt for ferdsel.  

Tiltak for å begrense ulempene kan være å unngå stenging av elva i perioden juni og juli. Dette er den 
perioden elva brukes mest.  

� Informasjon 
God og tydelig informasjon om når og hvor og i hvilke områder det er greit å gå, fiske, parkere og 
bruke elvebåten er derfor viktig. Informasjonstiltak bør gjennomføres.  

 
9.4.3 Støy i anleggsperioden 

Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det være vurdert tiltak for å redusere ulempene med støy 
fra anleggsarbeidet. I arbeidet med planen for ytre miljø skal det vurderes om støynivået skal 
kartlegges ved hjelp av beregninger, jf. kapittel 9.4.1. 

Informasjon til berørte er viktig. Informasjonstiltak bør gjennomføres. 
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9.4.4 Andre tema  
 
Andre aktuelle tema i planen for ytre miljø er blant annet: 

� Massetransport og massehåndtering 
� Avfallshåndtering, gjenvinning og gjenbruk 
� Forurensning til jord og vann 
� Materialvalg 
� Kabler og ledninger 
� Istandsettingsplan 
� Rigg- og marksikringsplan 
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10 INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEIDET 
Alle innspill er referert nedenfor. De fleste innspillene er forkortet.  

 

10.1 Innspill fra offentlige etater 
Finnmark fylkeskommune, datert 11. april 2012 (2010015809-41) 
Fylkeskommunen merker seg at det statlig sikra friluftsområdet (rasteplass) «Fiskestanga» ligger midt 
i planområdet og vil bli direkte berørt av ny bru. Videre skriver de at det må søkes om omdisponering 
av området til Direktoratet for naturforvaltning (DN). I konsekvensutredningen må det redegjøres 
både for dagens bruk og hva som blir følgende ved gjennomføring av tiltaket. Det er viktig at det blir 
vurdert å finne et alternativt areal som kan benyttes til samme formål. Fylkeskommunen anbefaler at 
Direktoratet for naturforvaltning sine håndbøker 25-2004 «Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder» og 18-2001 «Friluftsliv i konsekvensutredninger» blir benyttet i utredningsarbeidet. 

Når det gjelder kulturminner så har området vært befart tidligere. Det ligger et større felt med 
tufter/groper med uavklart status inne i området. Ut fra fylkeskommunens kjennskap til området er 
det sannsynlig at det kan finnes automatisk freda kulturminner som ikke er påvist. Areal- og 
kulturvernavdelingen vil derfor gjennomføre en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringen vil 
bli gjort i løpet av barmarksperioden 2012. 

Kommentar: 
Statens vegvesen sin håndbok 140 Konsekvensanalyser skal ligge til grunn for arbeidet med 
konsekvensutredningen. Denne metoden er anerkjent. Direktoratet for naturforvaltning sine 
håndbøker vil bli benyttet i arbeidet med konsekvensutredningen når det er hensiktsmessig, jf. 
Statens vegvesen sin håndbok 140.  

Informasjonen om status på kulturminnene i området er innarbeidet i kapittel 5.2 i planprogrammet.  

Riving av eksisterende bru er ikke kommentert av fylkeskommunen i innspillet. Areal- og 
kulturvernsjef Stein-Tage Domås har i etterkant av fylkeskommunens innspill bekreftet at det ikke er 
aktuelt å verne eksisterende bru (personlig meddelelse 25. april 2012).  

Fylkesmannen i Finnmark, datert 2. april 2012(2010015809-32)  
Fylkesmannen påpeker at planprogrammet kort bør redegjøre for forholdet mellom varslet 
planarbeid og nasjonale miljømål. Etter Fylkesmannens syn så kommer imidlertid ikke planarbeidet i 
konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. Fylkesmannen gjør samtidig oppmerksom på at 
planer som kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn skal forelegges for 
Miljøverndepartementet før fastsetting. 

Fylkesmannen ber om at kommunen stiller krav om at metodikken beskrevet i Statens vegvesen sin 
håndbok 140 benyttes i utredningsarbeidet. Fylkesmannen ber også om at Direktoratet for 
naturforvaltning og Riksantikvarens sin veileder «Landskapsanalyse, Framgangsmåte for vurdering av 
landskapskarakterer og landskapsverdi» benyttes i landskapsanalysen. Videre blir det bedt om at DN 
sine håndbøker og veiledere, som Fylkesmannen har nevnt under temaene naturmiljø og friluftsliv, 
også benyttes i utredningsarbeidet. 
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Når det gjelder naturmiljø så har Fylkesmannen ingen kunnskap om naturtyper, flora og fauna 
innenfor planområdet. Fylkesmannen mener derfor at nykartlegging av den grunn er nødvendig. 

Fylkesmannen mener at det er svært viktig at Statens vegvesen, i samarbeid med kommunen og 
Direktoratet for naturforvaltning, finner erstatningsareal for det statlig sikra friluftsområdet. I 
konsekvensutredningen må det redegjøres både for dagens bruk og hva som blir følgende ved 
gjennomføring av tiltaket. Det er viktig at det blir vurdert å finne et alternativt areal som kan 
benyttes til samme formål. 

Til slutt anbefaler Fylkesmannen at konklusjonene i konsekvensutredningen ses i sammenheng med 
resultatene fra risiko- og sårbarhetsanalysen. Fylkesmannen minner også om at planarbeidet skal 
vurderes etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven. 

Kommentar: 
Etter Statens vegvesen sin vurdering kan detaljreguleringen komme i konflikt med nasjonale 
interesser på grunn av at Tanavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Fylkesmannen mener likevel 
at det ikke er nødvendig å forelegge planprogrammet for Miljøverndepartementet. Dette bekreftet 
saksbehandler Harriet Reiestad på telefon 12. april 2012. 

Fylkesmannen er å betrakte som «berørt myndighet» i henhold til § 8 i forskrift om 
konsekvensutredning. Planprogrammet blir derfor ikke forelagt Miljøverndepartementet. 

Statens vegvesen sin håndbok 140 Konsekvensanalyser skal ligge til grunn for arbeidet med 
konsekvensutredningen. Denne metoden er anerkjent. Direktoratet for naturforvaltning sine 
håndbøker vil bli benyttet i arbeidet med konsekvensutredningen når det er hensiktsmessig, jf. 
Statens vegvesen sin håndbok 140.  

Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren sin veileder på landskap vil ikke bli benyttet i 
arbeidet. Bakgrunnen for det er at denne veilederen benytter en annen metode enn Statens vegvesen 
sin håndbok 140. Ulempen med å benytte en annen metode for landskap er at det da blir vanskeligere 
å sammenligne utredningen for landskap med utredningene for naturmiljø, kulturmiljø og nærmiljø 
og friluftsliv. På bakgrunn av dette legger vi opp til at vi også for landskap benytter Statens vegvesen 
sin håndbok 140. 

I følge innspillet til planprogrammet har Fylkesmannen ingen kunnskap om naturtyper, flora og fauna 
innenfor planområdet.  

Etter det vi kjenner til er det imidlertid gjennomført to naturtypekartlegginger i Tana kommune. 
Begge kartleggingene er utført av Miljøfaglig Utredning AS på oppdrag av Fylkesmannen. Første 
gang var i 2008 (Fjeldstad et al. 2009). I 2010 ble det gjennomført supplerende naturtypekartlegging 
(Flynn, K. & Gaarder, G. 2011). De mest omfattende undersøkelsene er i følge Miljøfaglig Utredning 
AS gjennomført i områder nær vei. Det vil si i nærheten av blant annet Tanavassdraget. 

Det er både sør og nord for planområdet kartlagt naturtyper med nasjonal og regional verdi, men 
ikke innenfor selve planområdet. De kartlagte naturtypene i området viser at det foreligger kunnskap 
om naturmiljøet i området, sannsynligvis også innenfor planområdet.  
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Planområdet er lett tilgjengelig og det i seg selv tilsier at naturmiljøet innenfor området, i alle fall til 
en viss grad, må være kjent. Mest sannsynlig er ikke området særlig interessant, sammenlignet med 
andre områder langs Tanavassdraget.  

Etter Statens vegvesen sin vurdering går Fylkesmannens krav om nykartlegging lenger enn kravet i § 
9 i forskrift om konsekvensutredning. I § 9, 1. ledd står det blant annet: 

«Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig 
oppdatering av denne. Der hvor slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i 
nødvendig grad innhentes ny kunnskap.»  

I § 9, 4. ledd står det videre: 

«Omfang og nivå på utredning av enkeltområder må tilpasses områdets størrelse, 
utbyggingens omfang og antatte konfliktgrad.» 

Etter vår vurdering er det mye som tyder på at planområdet ikke er spesielt interessant, verken med 
tanke på verdifulle naturtyper eller rødlistearter. Den antatte konfliktgraden er derfor relativt lav. Vi 
mener derfor at det ikke er nødvendig å gjennomføre en full kartlegging av området slik 
Fylkesmannen ønsker. 

Planområdet skal selvfølgelig utredes, men hovedtema i utredningen vil være villaks. Andre 
naturkvaliteter knyttet til vassdraget og området for øvrig skal inkluderes i utredningen. For mer 
informasjon om hva utredningen skal omfatte se kapittel 5.3 i planprogrammet. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres. Resultatene fra konsekvensutredningen vil bli sett i 
sammenheng med risiko- og sårbarhetsanalysen. Planforslaget skal også vurderes etter §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven. 

 

Sametinget, datert 10. april 2012(2010015809-43)  
Sametinget vil at følgende punkter tas med i planprogrammet: 

� Kjente automatisk freda kulturminner (både norske og samiske), vedtaksfreda kulturminner, 
nyere tids kulturminner og kulturmiljø med bevaringsverdi innenfor planområdet skal 
beskrives og vises på kart. Kulturminnene skal analyseres og verdien skal vurderes. 
Potensialet for funn av hittil ukjente automatisk freda kulturminner skal beskrives og vises på 
kart. 

� Direkte og indirekte konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø skal beskrives og vurderes. 
� Kulturlandskapet skal beskrives. 
� Det skal redegjøres for hvordan eventuelle konflikter med forekomster av kulturminner kan 

unngås ved plantilpasninger, herunder avbøtende tiltak og miljøovervåkning. 
I Riksantikvarens kulturminnebase er det registrert tre kulturminnelokaliteter innenfor planområdet. 
To av lokalitetene er uavklarte og må befares for å få avklart fredningsstatus. Den tredje lokaliteten 
ble kontrollbefart i 2010, men må trolig befares på nytt. Befaring vil bli gjennomført i løpet av 
barmarksperioden 2012. Det er sannsynlig at det er samiske kulturminner i området som ikke er 
registrert tidligere.  
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Kommentar: 
Sametinget sine innspill er innarbeidet i kapittel 5.1 og 5.2 i planprogrammet.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 8. mai 2012(2010015809-52)   
NVE ber om at det i planprogrammet også beskrives hvordan de midlertidige 
løsningene/adkomstveiene vil berøre miljø og allmennhetens adkomst til elva under 
anleggsperioden. Dette i tillegg til tiltak for å reetablere forholdene i anleggsområdet etter 
anleggsfasen. 

Utover dette har NVE ingen videre merknader til planprogrammet. De viser til tidligere brev i saken. 

 
Kommentar: 
Vi har innarbeidet i planprogrammet at vi i utredningen om nærmiljø og friluftsliv skal beskrive 
hvordan allmennhetens atkomst til elva vil bli berørt under anleggsperioden. Hvordan området skal 
reetableres blir omtalt i planbeskrivelsen. 

 

Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark, datert 9. mai 2012 (2010015809-56) 
Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til varsel om oppstart med forslag til planprogram. 
 
 
 

10.2 Innspill fra andre forvaltningsorgan, grunneiere og private 
Tanavassdragets fiskeforvaltning, datert 13. april 2012, (2010015809-40) 
Det er store gyteområder for laksen i området rundt Tana bru og der hvor ny bru skal bygges. 
Gyteperioden for laksen i Tana er fra midten av september til midten av oktober. Det foregår ikke 
gyting i de små sidebekkene, men lakseyngel fra nærliggende områder trekker opp i disse bekkene, 
blant annet Sieiddájohka. 

Laksefisk er var for vibrasjoner og arbeidet vil kunne potensielt forstyrre laksens gyting. I hvor stor 
grad dette vil forstyrre laksen er usikkert. Dette må derfor utredes nærmere. Hvordan plasseringen 
av brufundamentet rett oppstrøms for Sieddájohka potensielt kan endre utløpet til denne bekken 
bør tas hensyn til. Eventuelt bør dette også utredes. 

Kommentar: 
Innspillene er innarbeidet i kapittel 5.3 i planprogrammet. 

 

Finnmarkseiendommen (FeFo), datert 13. mars 2012 (2010015809-23) 
FeFo legger til grunn at tiltakshaver vurderer planforslaget i forhold til Sametingets retningslinjer for 
endret bruk av utmark, jf. Finnmarksloven § 4. FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til 
planarbeidet. Deres interesser ved utbyggingen vil være av økonomisk karakter. 

Kommentar: 
Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark er nevnt i kapittel 2.8 i planprogrammet. 
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Jan Erik Stensgård – representant for eiendommen gnr. 37 og bnr. 99, datert 15. april 2012 
(2010015809-37) 
Etterlyser grunneierne sine rettigheter i forbindelse med utbyggingen. Han ber om å få en oversikt 
over hvilke salgsordninger eller erstatningsordninger som vil være aktuelle for avstått grunn i dette 
prosjektet, og om overslag over aktuelt salg- eller erstatningsbeløp for grunnen. Han lurer også på 
om ikke det vil lønne seg å la eksisterende bru får stå til bruk for syklister og fotgjengere. 

Kommentar: 
I hvor stor grad eiendommen vil bli berørt av planarbeidet vet vi ikke før detaljreguleringen er vedtatt. 
Hvilke arealer som vi må erverve blir som oftest også avklart gjennom den vedtatte 
detaljreguleringen. Han har fått tilsendt en informasjonsbrosjyre om hva som skjer når Statens 
vegvesen erverver grunn. 

Eksisterende bru ble åpnet i 1948. Brua er smal og slitt og den vil kreve store kostnader til vedlikehold 
i framtiden. At eksisterende bru skal rives ble avklart allerede i 2005. 

 
Marit og Jan Tapio Guttorm gnr. 37 bnr. 32, datert 11. april 2012 (2010015809-38) 
Ny bru vil føre til betydelig økning i støy fra trafikk og mennesker hvis de foreløpige planene for bro 
og rasteplass settes i verk. Allerede i dag er det en del støy fra rasteplassen. Dette vil bli verre dersom 
ny rasteplass plasseres sør for ny bru. De foreslår derfor at ny rasteplass plasseres på nordsiden av ny 
bru. Ny bru vil også gi mer trafikkstøy fordi akselerasjonsfeltet kommer nærmere og biltrafikken vil 
dermed utgjøre en betydelig støykilde. 

Kommentar: 
Hvor en ny rasteplass/statlig sikra friluftsområde eventuelt vil bli plassert avklares i 
detaljreguleringen. Støy er et av flere tema som inngår i risiko- og sårbarhetsanalysen.  

Martha Solveig Tapio gnr. 37 bnr. 188, datert 12. april (2010015809-39) 
I beskrivelsen av planområdet for byggingen av den nye brua har hun merket seg at en betydelig del 
av hennes eiendom er avmerket til midlertidig rigg- og anleggsområde. Eiendommen er i dag dyrket 
mark som brukes av hennes sønn, som er gårdbruker med stort behov for jord. Hun lurer på hvordan 
vegvesenet ser for seg å kompensere for et midlertidig tap av bruksretten for denne jorda. Vil 
eiendommen bli ekspropriert? Et annet spørsmål er hvor hun som eier i anleggstiden og for 
ettertiden vil få avkjøring til eiendommen. 

I brev til kommunen, datert 12. april 2012, gjør hun oppmerksom på at hun ikke er villig til å avstå 
noe av eiendommen til en eventuell framtidig rasteplass sør for den planlagte brua. Dette begrunner 
hun ved at den nåværende rasteplassen allerede grenser til hennes eiendom, noe som har medført 
stor grad av forsøpling på hennes eiendom.  

En eventuell plassering av rasteplassen på hennes eiendom vil føre til tap av dyrket mark. 
Eiendommen har stor affeksjonsverdi for henne og familien. Hun foreslår derfor at rasteplassen 
anlegges på nordsiden av brua. Der vil det være plass nok og ingen private grunneiere vil bli berørt. 

Kommentar: 
I hvor stor grad eiendommen vil bli berørt at planarbeidet vet vi ikke før detaljreguleringen er vedtatt. 
Dersom deler av eiendommen skal benyttes til midlertidig rigg- og anleggsområde så vil det bli betalt 
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en kompensasjon for dette. Vi prøver imidlertid å unngå å benytte jordbruksarealer til midlertidige 
rigg- og anleggsområder.  

Når det gjelder avkjørselen til eiendommen vet vi ikke nå om den vil bli berørt av planarbeidet. 
Dersom det blir aktuelt å flytte den vil det bli avklart i detaljreguleringen.  

I utgangspunktet ønsker Statens vegvesen å inngå minnelige avtaler om innløsning av eiendom til 
vegformål. Hun har fått tilsendt en informasjonsbrosjyre om hva som skjer når Statens vegvesen 
erverver grunn. 

 

Torfinn Johansen, 1. mars 2012 (2010015809-20) 
Ber om at planområdet utvides fra Tana bru til toppen av Fossebakken. Dersom vi ikke utvider 
planområdet må vi sørge for gangvei langs hele strekningen innenfor reguleringsområdet. Gangveien 
bør gå på fjellsiden av veien. 

Kommentar: 
Statens vegvesen har ikke anledning til å igangsette planlegging for tiltak som ikke ligger inne i 
Nasjonal transportplan. Det er bakgrunnen for at planområdet ikke kan utvides til også å gjelde 
området opp til Fossebakken. Det vil bli tilrettelagt for gående- og syklende innenfor planområdet.  

 

Relacom AS på vegne av Telenor, datert 12. april 2012 (2010015809-34) 
Per i dag er det to kabler som er i drift i eksisterende bru. Disse må flyttes til ny bru, når den gamle 
rives. Den ene kabelen er Telenor sin eiendom og er lagt på nordsiden. Den andre kabelen er en 
fiberkabel. Den ligger på sørsiden og eies og driftes av Ishavslink. Her har Telenor en del fibre til 
disposisjon. For å kunne ivareta kablene må det planlegges føringsveier over den nye brua. Kart over 
området er lagt ved innspillet. 

 
Kommentar: 
Relacom vil etter hvert bli kontaktet for å få avklart om det på sikt vil være behov for å legge flere 
kabler enn de de har per i dag. Dersom det er det så kan det være aktuelt å legge noen ekstra 
trekkrør i brua. 

 

Varanger KraftNett AS, datert 29. mars 2003 (2010015809-31) 
De har høyspentkabler i veigrøft på vestsiden av elva. I punktet hvor ny vei treffer eksisterende kan 
det bli behov for å flytte disse avhengig av endelig veiløsning. Høyspentkablene er markert på kart 
vedlagt innspillet. 

Kommentar: 
Vi må komme tilbake til hvordan dette skal løses i den videre prosessen. 
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11 GRUNNERVERV, EIENDOMMER OG RETTIGHETSHAVERE 
 

Vedtatt detaljregulering er et juridisk dokument som vil danne grunnlag for erverv av nødvendig 
grunn og rettigheter for å gjennomføre planen. Statens vegvesen prøver å få til frivillige avtaler. 
Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at arealet til samferdselsanlegg blir offentlig 
eiendom. Dersom frivillige avtaler med grunneier ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for 
ekspropriasjon (tvungen avståelse) av grunn og rettigheter. 

Ekspropriasjon kan vedtas av kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 eller av 
regionvegkontoret med hjemmel i § 50 i vegloven. Erstatning for grunn og rettigheter ved tvungen 
avståelse blir fastsatt ved rettslig skjønn. 

Areal regulert til samferdsel og teknisk infrastruktur og offentlig friområde forutsettes ervervet av 
det offentlige, jf. første avsnitt. Areal angitt med midlertidig rigg- og anleggsområde forutsettes leid 
av det offentlige i anleggsperioden. 

Med bakgrunn i innhenta opplysninger er det laget en liste over berørte grunneiere. Det kan være 
feil i listen.  

 

 

Tabellen viser berørte grunneiere per 10. oktober 2012.  

Gnr./bnr. Grunneier Adresse Poststed
12/1, 37/1 Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø
13/18, 28, 316 Tana kommune Rådhusveien 3 9845 Tana
37/3 Marit Tapio Guttorm Skiipagurra 9845 Tana
37/99 Sverre Minde Samuelsen v/Jan Erik Stensgård Balsnesvegen 15 9006 Tromsø
37/118 Staten v/Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
37/188 Martha Solveig Tapio Luftjok 9845 Tana
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12 PLANBESTEMMELSER 
 

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU 
 
Nasjonal arealplan-ID: 20252012001 
 
Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte…. den… 2013. 
 
Detaljreguleringen legger til rette for etablering av ny bru over Tanaelva med tilhørende veger på 
vest- og østsiden av elva. Planen legges også til rette for etablering av blant annet område for 
kombinert forretning og kontor, friområder, fortau og gang- og sykkelveger. 
 
Deler av planområdet er planlagt i to nivå. Hvilke områder dette gjelder står under de aktuelle 
arealformålene. 
 
 
§ 1 PLANAVGRENSNING OG BERØRTE EIENDOMMER 

 
Det regulerte området er vist med plangrense på vedlagte plankart i målestokk 1:1000 (A1). 
 
Følgende eiendommer blir berørt av planen: 12/1, 13/18, 13/28, 13/316, 37/1, 37/3, 37/99, 37/118, 
37/188.  
 
Detaljreguleringen erstatter deler av kommunedelplan for Tana bru (vedtatt i 1993) og 
reguleringsplan for Tana sentrum (vedtatt 22. mai 2003). 
 
 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER  
 
2.1 Krav til bevaring av vegetasjon (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3) 
Terrenginngrep skal gjøres mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og øvrige berørte areal skal 
bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng. Berørte områder skal revegeteres naturlig. 
Stedegen masse skal benyttes. 
 
Øverste jordlag skal tas vare på og legges tilbake på samme sted etter avsluttet anleggsarbeid. Ved 
store inngrep i terrenget skal landskapet rekonstrueres.  
 
En rigg- og marksikringsplan skal ligge til grunn for tilbakeføringen av områdene. For rekonstruksjon 
av landskapet skal det ligge til grunn en istandsettingsplan. Både rigg- og marksikringsplan og 
istandsettingsplan skal utarbeides før bygge- og anleggsarbeidet settes i gang, jf. § 10 i 
bestemmelsene. 
 
2.2 Universell utforming (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 4) 
Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt skal utformes etter prinsippene for universell utforming. Det 
samme gjelder eventuelle stier, parkeringsplasser, toaletter og bålplasser i friområdene. 
 
2.3 Kulturminner (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 2) 
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i 
området, skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Sametinget og Finnmark fylkeskommune, 
jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 
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2.4 Støy (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3) 
Anbefalte støygrenser i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) kapittel 
4.2 gjøres gjeldende for bygge- og anleggsvirksomheten. 
 
2.5 Tilbakeføring av areal (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1) 
I forbindelse med rivning av eksisterende bru og fjerning av deler av dagens E6 vil arealet som ikke 
lenger skal benyttes til vegformål bli tilbakeført til grunneier. 
 
§ 3 BYGNINGER OG ANLEGG (plan- og bygningsloven § § 12-5 nr. 1) 
 
3.1 Kombinert formål forretning/kontor (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1, 2 og 4) 

a) Rammer for bebyggelsen 
Utnyttelsesgraden for området er 80 prosent BYA. Byggegrensen er 25 meter fra senterlinjen til E6. 
Parkering tillates etablert inntil 15 meter fra senterlinjen til E6. Området innenfor byggegrensa langs 
E6, skal etableres som grøntområde og opparbeides parkmessig.  
 

b) Byggeskikk 
Nybygg skal fungere som signalbygg, med arkitektoniske og estetiske kvaliteter som framhever 
kommunesenteret og bidrar til å gi stedet identitet. Samtidig skal nybygg ha et godt samspill med 
den omkringliggende bebyggelsen og Tana bru med tilhørende veianlegg. Bygg skal tegnes av 
arkitekt. 
 
Takform skal være pulttak, eller annen skrå takflate, med vinkel mellom 22 grader og 35 grader. 
Taktekket skal være skifer, med mindre det foreligger særlige estetiske grunner for en annen løsning.  
 
Utvendige farger skal fortrinnsvis være jordfarger. Fargene skal godkjennes av plan- og 
bygningsmyndighetene. Gesimshøyden skal være maksimalt 8 meter og mønehøyden maksimalt 9 
meter. Bygg skal utformes slik at det dannes lune hjørner og beskyttede inngangspartier. 
 

c) Søknad om tiltak  
Søknader om tiltak skal i tillegg til dokumentasjonskravene stilt i Forskrift om tekniske krav til 
byggverk inneholde plan for den ubebygde delen av tomta i målestokk 1:500 (utomhusplan). 
Utomhusplanen skal vise eksisterende og framtidig vegetasjon, parkering og atkomst. Kommunen 
kan kreve at det utarbeides tegninger som viser tilpasningen av bebyggelsen (også med hensyn til 
høyde) til de omkringliggende bygningene og vegetasjonen, før byggesøknaden godkjennes. Det kan 
kreves at disse tegningene skal være utarbeidet av arkitekt. 
 

d) Tilgjengelighet i sentrum 
Arealer foran forretningsinnganger og andre publikumsinnganger, samt viktige gangforbindelser til 
disse, skal tilrettelegges for gående og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal.  Langs alle 
forretningsfasader skal det være gangareal. Utearealene skal utformes etter prinsippene om 
universell utforming.  
 

e) Skilting 
Det stilles krav om skiltplan for alle nye forretninger. Ved søknad om tiltak for nybygg eller 
ombygging, skal plassering og størrelsen på skilt angis på fasadetegningen. Montering av skilt på 
annen måte, eller på bygg der skilt ikke har vært omsøkt, krever søknad om tiltak. 
 

f) Elektrisitetsforsyning 
Alle anlegg for elektrisitetsforsyning skal utføres som jordkabelanlegg. Dersom det er behov for flere 
trafoer, skal de bygges inne, ikke føres opp som frittstående bygg. 
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g) Utendørs lagring 
Utendørs lagring tillates ikke. Søppelbeholdere og -containere skal skjermes fra publikumsområder, 
slik at de ikke virker skjemmende. 
 
3.2 Områder som tas i bruk til midlertidig anlegg- og riggområde skal istandsettes og revegeteres, jf. 
§ 9 i bestemmelsene. 
 
 
§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 2) 
 
4.1Kjøreveger (V) 
Innenfor områdene skal det bygges kjøreveg, bru og nødvendige arealer for anlegg, sikring, drift og 
vedlikehold slik det er vist i plankartet. Langs E6 og fylkesveg 890 er det nødvendig med geotekniske 
tiltak i vegskråning. Foreløpige tegninger (V210, V220) for utforming av tiltak er utarbeidet. Detaljer 
rundt utformingen blir endelig avklart i arbeidet med byggeplanen. 
 
Det skal opparbeides en avkjørsel til friområdet (FRI 3) på østsiden av elva. Avkjørselen er markert på 
plankartet. 
 
Innenfor planområdet er det ikke tillatt å opparbeide andre avkjørsler enn den som er vist på 
plankartet. Avkjørsel på vestsiden av elva, rett nord for Sieiddájohka, stenges. 
 
Frisiktlinjer fremgår av plankartet. 
 
4.2 Gang- og sykkelveg (GS) og stopplomme 
Gang- og sykkelveger skal opparbeides slik de er vist i plankartet. Det skal etableres en stopplomme 
der hvor gang- og sykkelveg avsluttes på østsiden av elva rett nord for ny bru. 
 
4.3 Fortau (FT) 
Fortauene skal bygges slik det er vist i plankartet. 
 
4.4 Bru  
Ny bru over Tanaelva skal bygges som en skråstagsbru med ett asymmetrisk tårn og ett kabelplan. 
Plasseringen av ballastkasse, tårnfot, søylefundament og landkar fremgår av detaljreguleringen. Brua 
skal utformes i henhold til brutegning (K101). Mindre justeringer kan gjøres i samråd med Statens 
vegvesen. 
 
4.5 Tiltak i skråning mot Sieiddájohka  
Som vist i plankartet skal det to steder langs Sieiddájohka bygges støttemurer for å hindre 
masseutglidning. I tillegg skal det plastres for å hindre erosjon. Foreløpige tegninger (V110, V120, 
V130) for utforming av støttemurer er utarbeidet. Detaljer rundt utforming av tiltakene blir endelig 
avklart i arbeidet med byggeplan. Tiltakene skal godkjennes av Tana kommune og Norges vassdrags- 
og energidirektorat. 
 
 
§ 5 GRØNNSTRUKTUR (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 3) 

 
5.1 Friområde (FRI 1-3) (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 14) 
Friområdene er offentlige områder. Områdene kan tilrettelegges med blant annet toaletter, 
bålplasser, gapahuker og parkering.  
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5.2 Friområde 1 (FRI 1) (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 4) 
I nordlig del av området skal det etableres en trase for atkomst til elva. Traseen skal på vinterstid 
benyttes av skutere og hundespann. 
 
5.2 Friområde 3 (FRI 3) (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 4) 
Friområdet omfatter områdene på begge sider av brua inkludert arealet under brua.  
 
Atkomsten til båtutsettingsplassen i den nordlige delen av området er via avkjørsel til friområdet og 
videre nordover under brua. Veg til båtutsettingsplassen kan opparbeides. I plankartet er det skissert 
et forslag til veg. 
 
5.3 Alle friområdene som tas i bruk til midlertidig anlegg- og riggområde skal istandsettes og 
revegeteres, jf. § 9 i bestemmelsene. 
 
 
§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT – FRILUFTSFORMÅL (LNFRF) 
(plan- og bygningsloven §§ 12-5 nr. 5) 

 
6.1 I LNFRF-områdene kan det tilrettelegges for friluftsliv. 
 
6.2 Vegskjæringer og skråninger i LNFRF-områdene kan bearbeides.  
 
6.3 Alle LNFRF-områdene kan i anleggsperioden benyttes til rigg- og anleggsområde. Områdene som 
tas i bruk til anlegg- og riggområder skal istandsettes og revegeteres, jf. § 9 i bestemmelsene. 
 
 
§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (plan- og bygningsloven 
§§ 12-5 nr. 6) 

 
7.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag (FOS) 
I forbindelse med bygging av ny bru er det tillatt å legge nederste del av utløpet av Sieiddájohka i rør.  
 
Rør og duk skal fjernes og elva tilbakeføres når anleggsarbeidet er avsluttet, jf. § 9 i bestemmelsene.  

 
Friluftsområde i sjø og vassdrag omfatter også arealet under brua. 
 
 
§ 8 HENSYNSSONER (plan- og bygningsloven § 12-6 ) 

 
8.1 Høyspentanlegg (H370_) (plan- og bygningsloven § 11-8 b) 
Det går en høyspentledning i dette området.  
 
 
§ 9 OMRÅDEBESTEMMELSER (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1) 
 
9.1 Midlertidig anlegg- og riggområder (#1) 
Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Det vil si til mellomlagring av 
masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende. Innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal 
områdene istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål i planen. 
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§ 10 REKKEFØLGEKRAV (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10) 
 
10.1 Støy 
Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å redusere 
ulempene med støy fra anleggsarbeidet.  
 
 
10.2 Rigg- og marksikringsplan og istandsettingsplan 
Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan og en plan for 
istandsetting og rekonstruksjon av landskapet. 
 
10.2 Fjerning av E6 og bru 
Arbeidet med å fjerne gammel E6 og bru med brufundamenter skal settes i gang senest innen ett år 
etter at ny bru med tilhørende veger er ferdigstilt.  
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13 PLANKART  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L42

Arkivsaksnr: 2011/2295-22

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 156/2012 29.11.2012

Klagebehandling - formannskapets vedtak i sak 89/2012 gamme ved 
Njárgájávri.

Rådmannens forslag til vedtak
Alt. 1:
Tana kommune omgjør sitt vedtak av 07.06.2012, saksnr. 89/2012.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93, første ledd bokstav a, avslår Tana kommune
søknaden om gjenoppbygging av gamme ved Njárgajávri, jf. plan- og bygningslovens § 20-6.

Begrunnelse:
Den omsøkte gammetomta ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF - område) der det ikke tillates bygging eller fradeling
dersom det ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring. Oppføring av gamme i det aktuelle 
området vil virke privatiserende og være negativt for eksisterende brukere av området, natur- og 
friluftslivsinteressene.
Kommunen finner ingen særlige grunner etter plan- og bygningslovens (1985) § 7 som kan gi 
grunnlag for å innvilge søknad om dispensasjon.

Alt. 2:
Tana kommune opprettholder sitt vedtak av 07.06.2012, saksnr. 89/2012.

Begrunnelse:
Det er ikke fremkommet opplysninger i klagene som begrunner nødvendig omgjøring av 
vedtaket. 

Saksopplysninger
Saken gjelder klage på formannskapets vedtak i sak 89/2012 vedrørende gjenoppbygging av 
gamme ved Njárgájávri.
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I brev av 22.06.2012 mottok kommunen klage fra Jan Regnor Persen og Harald Johansen på at 
det ble gitt tillatelse til oppføring av gamme ved Njárgájávri, vedtak i sak 89/2012. Klagen er 
mottatt rettidig. Anførslene i klagen vil bli gjengitt i forbindelse med vurderingene i kapittelet 
nedenfor. Klager ansees ikke å være part i saken men har rettslig klageinteresse. 

Kommunen har også mottatt klage fra Fylkesmannen i Finnmark hvorpå Fylkesmannen ber 
kommunen omgjøre sitt vedtak. Klagen er mottatt rettidig. Anførslene i klagen gjengis nedenfor 
i forbindelse med vurderingene. 

Søker ble underrettet om de innkomne klagene i brev av 04.07.2012 og ble gitt anledning til å 
komme med merknader. Merknadene angis summarisk i forbindelse med vurderingene og 
fremgår forøvrig i eget vedlegg. 

Vurdering
Klage v/Jan Regnor Persen og Harald Johansen.
I klagen anføres følgende:
“1. Søknaden er behandlet uten at vi som allerede har hytte i området har fått søknaden til
uttalelese. Diverse bygdelag har fått søknaden til uttalelse men ikke vi som allerede har hytte på
den omsøkte plassen.”

Rådmann bemerker at kommunestyret tidligere har vedtatt som retningslinjer for 
administrasjonens behandling av søknader om bygging av gammer i utmark at sakene skal 
sendes nærliggende bygdelag for høring. “Om en grunneier søker om byggetillatelse, vil 
naboene neppe kunne anses som parter fordi om tiltaket vil være til en viss sjenanse for dem.” 
(Eckhoff/Smidt, Forvaltningsrett s. 248.)  

”2. Gamma er søkt oppført ca 20 meter fra vår hytte. Vi oppfatter det som en provokasjon at
kommunen tillater oppført ny gamme så nært inntil vår hytte i utmark. Selv ikke i regulerte 
hyttefelt blir byggverk plassert så nært hverandre.”

Rådmann bemerker at det i kommuneplanens arealdel sies at ”Avstanden mellom hyttene skal 
være 100-200 meter avhengig av vegetasjon og topografi” hva gjelder den avstanden mellom 
hytter i regulert hyttefelt (LNF A Hy). Aktuelle sak derimot omfatter ikke denne bestemmelsen 
da det er i uregulert område og er behandlet som en dispensasjonssak. Søker har ønsket en annen 
plassering av gammen. Dette har ikke vært mulig da reindriftsnæring har hatt innvendinger mot 
dette. Rådmannen forstår klagers argumenter, men forholdet er ikke i strid med plan- og 
bygningsloven i forhold til avstand mellom bygg. Av sikkerhetsmessige hensyn til brann er 
avstand mellom hyttebygg etter plan- og bygningsloven § 70 satt til 8 meter.

”3. Gamma er fullstendig nedfalt og har vært det siden begynnelsen av 70 tallet. Familien som i 
sin tid har hatt gamme der har for lengst forlatt området som høstingsområde og flyttet til
andre områder vest for Tanaelva. Vi og vår familie som nå har hytte der har høstet kontinuerlig i 
området og opplever det som en inntrengning i vårt bruksområde at det gis tillatelse til bygging 
av ny gamme for familien som for lengst har forlatt området.”

Rådmannen bemerker at hvem som har vært brukere av området har ikke betydning for 
vurdering av søknaden om tiltak etter plan- og bygningsloven. 

Rådmannen konkluderer med at det anførte ikke gir grunnlag for omgjøring av vedtaket. 
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Klage v/Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen anfører følgende hovedpunkter i sin begrunnelse:

≠ Tiltaket er i strid med nasjonale miljømål for arealforvaltning, friluftsliv m.m. gitt i St. 
meld. Nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

≠ Spredt hyttebygging i områder som er lite preget av inngrep er i strid med fylkesplanen, 
jf. retningslinjer for naturvern og retningslinjer for hyttebygging. ”Gjenoppføring” av 
hytter på steder i utmarka hvor det finnes rester etter tidligere torvgammer vil ha en 
svært uheldig presedensvirkning i Finnmark.

≠ Det omsøkte område for det aktuelle byggetiltaket er å anse som et område som er lite 
berørt av inngrep. Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere 
stortingsmeldinger de seneste årene, så sent tilbake som i St.meld. nr. 17 (1998-99) 
”Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren”.

≠ Kommunen har vektlagt at gammen vil være åpen for allmenn bruk, noe som vil fremme 
positiv bruk og høsting av naturen. Fylkesmannen er av den oppfatning at hytter for 
allmennheten bør oppføres i regi av turlag, bygdelag og lignende.

≠ Hva gjelder særlige grunner så er det ikke fremlagt noen form for dokumentasjon av 
næringsinntekt i saken. Fylkesmannen legger til grunn at saken gjelder oppføring av 
bygg til fritidsbruk.

Rådmannen bemerker følgende:
Tiltaket er i strid med nasjonale miljømål slik fylkesmannen i Finnmark anfører. Søknaden er 
heller ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Arealdelen er basert på en omfattende prosess 
der nasjonale, regionale og kommunale mål, retningslinjer og føringer er lagt til grunn. I 
kommuneplanens arealdel (s. 36) heter det at ”Utbygging til fritidsformål skal i størst mulig grad 
konsentreres til felt og styres til områder der tilknytning til offentlig eller privat vei er enkelt.” 
og at ”Tana kommune vil føre en streng dispensasjonspraksis når det gjelder fritidsbebyggelse.”.

Hva gjelder punkt 2 og 3 som fylkesmannen anfører i sin klage, står rådmannen fortsatt ved 
tidligere uttalelser om at det i den aktuelle saken vil være vanskelig å komme med faglige 
begrunnelser for tillatelse innenfor temaene natur- og miljøvern, som ikke strider med de 
hensynene LNF-formålet i arealdelen skal ivareta. Rådmannen er enig med fylkesmannen i at en 
eventuell tillatelse i dette tilfellet vil skape presedens.

Søker har etter å ha mottatt klagene og kommet med merknader fremdeles ikke fremlagt noen 
form for dokumentasjon av næringsinntekt i saken. Kommunen har dermed ingen grunnlag for å 
innvilge søknad om dispensasjon på grunnlag av særlige grunner etter plan- og bygningslovens 
(1985) § 7.

Merknader til klagene fra søker v/Erik Trosten:
Rådmannen registrerer at søker er uenig i klagen oppsatt v/Jan Regnor Persen og Harald 
Johansen og at det foreligger uenighet om gammens levetid og hvem som er brukere av 
området. Til Erik Trostens merknader vil rådmannen anføre at det ikke ble søkt om tillatelse til 
oppføring av gamme på andre siden av myra.  

Søknaden gjelder tillatelse til gjenoppretting av nedfalt gamme. Det er dermed konstatert at 
gammen er nedfalt og vurderingen gjøres deretter. Hvem som måtte være brukere av området 
har ikke betydning for saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven i dette tilfellet med 
mindre søker fremstiller dokumentasjon på næringsinntekt som grunnlag for vurdering av 
særlige grunner for dispensasjon etter plan- og bygningslovens (1985) § 7. Kommunen har ikke 
mottatt slik dokumentasjon.
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Konklusjon
På bakgrunn av vurderinger gjort ovenfor anbefaler rådmannen alternative innstillinger gjengitt 
øverst.

Rådmannen mener det riktige vil være å legge vekt på å finne områder der en ønsker framtidig 
gammebygging, og avsetter dem i forbindelse med utarbeidingen av en ny arealdel.

Dersom formannskapet opprettholder sitt vedtak av 07.06.2012 vil klagen videresendes til 
Fylkesmannen i Troms for behandling.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 30/6

Arkivsaksnr: 2012/2410-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 157/2012 29.11.2012

Søknad om deling av grunneiendom gnr 30 bnr 6 - jordlovsbehandling

Vedlegg
1 Søknad om tiltak - oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling) - 30/6 Løvlien

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 avslås søknad fra John 
Emil Juliussen om deling av eiendom med gnr 30 bnr 6.

Begrunnelse:

Omsøkt parsell ligger plassert midt i eiendommen og vil få dyrket areal rundt eiendommen, slik deling 
vil kunne skape ulemper for begge parter ved deling. Det overordnede målet med jordloven er at 
ressursene skal brukes på den måten som er best for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket, 
dette gjelder også hensynet til fremtidige generasjoner. For fremtidige generasjoner er det best at hele 
eiendommen med gnr 30 bnr 5 blir på samme eierhånd og blir drevet sammen for å unngå problemer i 
fremtiden i forhold til forståelsen for jordbruket. Eiendommen har 41 daa fulldyrket jord som er viktig 
for driften av gården. 

Saksopplysninger
John Emil Juliussen søker om å dele 5 daa med påstående bolig av eiendommen med gnr 30 bnr 
6 for salg innen familie. 
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Bilde1: ønsket fradeling (kilde: søker)

Opplysninger om landbrukseiendom gnr 30 bnr 6

Sted : Austertana
Gnr./Bnr. : 30/6
Eiendomstype : Landbruk
Eier: John Emil Juliussen

Kommune Type Matrikkelnr Eierforhold Etablert Areal
2025 Grunneiendom 30/6 John Emil Juliussen (1/1) 16.09.1901 87 499,6

Kilde: Matrikkel

Oversiktskart:

Kart 2: Kartet viser oversikt over søkers eiendommer, omsøkt eiendom i midten (Kilde: Gårdskart målestokk 1:25000)

Omsøkt eiendom ligger i Austertana. I driftsenheten inngår også 29/1/16, 29/3, 29/9, 29/14, 
29/30, 30/16 og 30/18. Gårdens driftssenter ligger på eiendom 29/9
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Gnr/Bnr Fulldyrket 
Overfl. 
dyrket/

Skog 
bonitet Annet Areal i

jord innmarksbeite S og H Middels Lav areal alt
29/1/16 5,4 9,4 143 26

29/3 39,2 15 4,7 58,9
29/9 119,9 0,2 34,2 154,3

29/14 106,4 10,6 68 185
29/30 2,9 13,2 172,4 188,5
30/16 36,3 0 63,8 100,1
30/18 24,5 4,1 40,9 69,5

Faktiske opplysninger:
På eiendommen er det registrert totalt 3 bygninger; våningshus med bruksareal på 84m², samt 2 
bygninger registrert som hus for dyr/landbruk. Parsell på ca 5 daa med bygninger søkes fradelt 
for salg innen familie. 

I tillegg til bygningene på omsøkt parsell har søker bygninger på følgende eiendommer: 29/9 (1
våningshus og 2 hus for dyr/landbruk) og 29/14 (1 våningshus og 2 hus for dyr/landbruk)

Etter kommuneplanenes arealdel 2002-2012 er eiendommen i et LNF-område. 

Lovgrunnlag

Vurdering etter jordlovens § 9 
I henhold til rundskriv M-4/2003 foreligger ingen nedre grense med hensyn til arealstørrelse for når 
reglene om omdisponering av dyrka mark får anvendelse, men en forutsetning vil være at arealet enten 
alene, eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi basis for jordbruksproduksjon. 
Mulighetene for å tilbakeføre areal til landbruksproduksjon skal også vurderes. I henhold til rundskriv 
M-4/2003 foreligger ingen nedre grense med hensyn til arealstørrelse for når reglene om omdisponering 
av dyrka mark får anvendelse, men en forutsetning vil være at arealet enten alene, eller sammen med 
annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi basis for jordbruksproduksjon. Mulighetene for å 
tilbakeføre areal til landbruksproduksjon skal også vurderes. 

Søknaden vil ikke gi omdisponering av dyrket mark, på parsellen som søkes fradelt eksisterer 
det allerede bygninger. 

Vurdering etter jordlovens § 12. Deling          
“Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 
samtykke fra departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar 
i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett 
til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren).
Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling 
er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom 
anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan-
og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som 
lova skal fremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen 
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som 
ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
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seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å 
dela eigedom. 
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort.”

Delingssøknader etter jordlovens § 12 skal i henhold til rundskriv M-4/2003 vurderes etter følgende to 
hovedmomenter:

- Samfunnsinteresser av større vekt. 
- Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi. 

Momenter som skal inn i den videre skjønnsmessige vurderingen er:
- Drifts- og miljømessige hensyn.
- Godkjente planer. 
- Hensynet til kulturlandskapet.
- Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens 
§ 1. 

Samfunnsinteresser av større vekt

Rent personlige eller private interesser defineres ikke som samfunnsinteresser av større vekt. I henhold til 
rundskriv M-34/95 kan hensynet til bosettingen betraktes som samfunnsinteresser av større vekt. Omsøkt 
deling av eiendom med gnr 30 bnr 6 er personlig interesse.

Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi.

Fradelingsforbudet tar sikte på å hindre fradeling av bygninger som er viktig for driften. Parsellen med 
bolig som søkes fradelt er ikke nødvendig med hensyn til driften på gården. Men boligen vil kunne gi 
leieinntekter til gården. Søker har i tillegg bygninger på følgende eiendommer 29/9; 1 våningshus og 2 
andre bygninger for dyr/landbruk og 29/14; våningshus med 2 andre bygninger for dyr/landbruk. 
Arealene på eiendommen er i aktiv bruk i dag og er viktig arealressurs for driften på gården i dag og i 
fremtiden.

Drifts- og miljømessige hensyn.
Bolig og øvrig bygninger er ikke nødvendig for driften på gården med driftsenter 29/9, men vil kunne gi 
ekstra inntekt for gården i form av leie. Omsøkt parsell ligger plassert midt i eiendommen og vil få 
dyrket areal rundt eiendommen, slik deling vil kunne skape ulemper for begge parter ved deling.
Fradeling vil det kunne skape problemer i fremtiden i form av støy, beitende dyr og lukt fra 
landbruksarealene. Landbruksarealene vil kunne få ulemper med tråkk.

Godkjente planer. 
I gjeldende arealplan er omsøkt område LNF. Det omsøkte er fradeling er i strid med planen. Søknaden 
må behandles som søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Hensynet til kulturlandskapet.
Kulturlandskapet i Austertana består av landbruk, uproduktiv skog og bebyggelse. I området der omsøkt 
parsell ligger utenfor hovedbebyggelsen i Austertana, ca 3,5 km mot Båtsfjord fra Juleelvbrua. 
Bebyggelsen i dette området er stort sett boliger tilknyttet landbrukseiendom. Delingen vil ikke ha 
innvirkning på kulturlandskapet.

Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens § 1. 
Den overordna målsettingen med jordloven er at arealressursene skal brukes på den måten som er best 
for samfunnet og de som har yrket i landbruket. Arealressursene skal disponeres med utgangspunkt i 
fremtidige generasjoners behov.  
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Omsøkt parsell er ikke direkte nødvendig i driften av bruksenheten. Å dele eiendommen vil kunne spare 
fremtidig eier for vedlikeholdskostnader på våningshuset da det allerede er flere boliger på resterende 
eiendommer.

Konklusjon:
Omsøkt parsell ligger plassert midt i eiendommen og vil få dyrket areal rundt eiendommen, slik deling 
vil kunne skape ulemper for begge parter ved deling. Det overordnede målet med jordloven er at 
ressursene skal brukes på den måten som er best for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket, 
dette gjelder også hensynet til fremtidige generasjoner. For fremtidige generasjoner er det best at hele 
eiendommen med gnr 30 bnr 5 blir på samme eierhånd og blir drevet sammen for å unngå problemer i 
fremtiden i forhold til forståelsen for jordbruket. Eiendommen har 41 daa fulldyrket jord som er viktig 
for driften av gården.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 30/6

Arkivsaksnr: 2011/2856-5

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 158/2012 29.11.2012

30/6 - fradeling av parsell etter plan- og bygningsloven.

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, jf. plan- og bygningslovens § 11-6,
avslår Tana kommune søknaden fra John Emil Juliussen om fradeling av parsell
fra gbnr. 30/6 på ca. 5 daa for tomt til eksisterende bolig.

Begrunnelse:
Den aktuelle eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som et
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) der det ikke tillates bygging eller fradeling dersom 
det ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring.
Kommunen mener det ikke er ideelt med individuelle boligtomter som ikke er tilknyttet 
landbruket på en landbrukseiendom. I et langsiktig perspektiv vil dette kunne føre til konflikter
mellom huseier og landbruksvirksomheten hva gjelder støy, lukt, støv osv.

Saksopplysninger
Saken gjelder fradeling av parsell på ca. 5 daa fra gbnr. 30/6 i Austertana. Formålet med 
fradelingen er opprettelse av ny grunneiendom til eksisterende bolig.
Foruten området rundt eksisterende bygg, så dekkes eiendommen ca. halvt om halvt av 
fulldyrket jord og skog. Omsøkte parsell grenser direkte til område med fulldyrket jord.
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Området er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-
område) hvor det ikke tillates deling eller bygging dersom det ikke skjer i tilknytning til 
stedbunden næring.
I kommuneplanens arealdel om Austertana er det bestemt følgende:
”Austertana har to tyngdepunkter. Det ene rundt kapellet og bensinstasjonen ved RV 890, og det 
andre i tilknytning til butikken og skolen/samfunnshuset… Kommunen mener derfor det er 
riktig å opprettholde disse to sentrene. Boligbygging bør imidlertid i størst mulig grad styres til 
områder nær skolen for å gi barna kort skolevei.”

Søknaden er i strid med arealdelen og en tillatelse er avhengig av dispensasjon etter plan- og 
bygningslovens § 19-2.

Fordi saken ikke innebærer inngrep i naturen og dreier seg om et område hvor det allerede er 
etablert bygninger, krever det ikke behandling etter naturmangfoldloven.

Søknaden ble den 21.09.12 sendt på høring til følgende instanser:
≠ Finnmark Fylkeskommune v/areal- og kulturvernavd.
≠ Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernavd.
≠ Reinbeitedistrikt 7
≠ Reindriftsforvaltningen for Øst-Finnmark
≠ Sametinget v/miljø- og kulturvernavd.
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Fylkesmannen i Finnmark minner i sin uttalelse kommunen på at adgangen til å gi dispensasjon 
etter plan- og bygningsloven er avgrenset. Herunder at hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det må også foreligge en klar overvekt av hensyn 
som taler for dispensasjonen og det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. 
Videre at det er en klar forutsetting fra statlig hold at arealdisponering fortrinnsvis skal skje 
gjennom planer og ikke gjennom dispensasjoner.
Kommunen må også gjøre særlig vurdering av konsekvensene ved en eventuell dispensasjon.
Fylkesmannen påpeker at formålet med å ha en plan som grunnlag for arealdisponering er å 
beskytte arealene mot inngrep som i ettertid viser seg å være uheldige. 
Fylkesmannen mener det omsøkte tiltaket er svært uheldig for jordbruket og at det på lang og 
kort sikt kan ha negative konsekvenser for landbruksvirksomheten i området og for eiendommen 
hvor det søkes om fradeling. Fradeling av en fritt omsettelig eiendom innenfor en 
landbrukseiendom vil kunne føre til fremtidige konflikter mellom huseier og 
landbruksvirksomhet (støy, lukt, støv osv.). Fylkesmannen er på bakgrunn av dette imot at det 
gis tillatelse til aktuelle fradeling.

Resterende høringsinstanser har ingen merknader til saken.

Vurdering
Jf. plan- og bygningslovens § 19-2 heter det at kommunen ikke bør dispensere fra planer og
lovens bestemmelser om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt 
seg negativt om dispensasjonssøknaden.
I henhold til dette skal Fylkesmannen i Finnmarks uttalelse vektlegges i vurdering.

At en eventuell fradeling vil føre til at eksisterende bolig blir bebodd og dermed vedlikeholdt ser 
rådmannen som et positivt hensyn som taler for en eventuell fradeling.

Rådmannen vurderer likevel også, på samme vis som fylkesmannen, saken slik at fradelingen i 
et langsiktig perspektiv vil kunne føre til konflikter mellom huseier og landbruksvirksomhet hva
angår støy, lukt, støv osv. Når rådmannen vurderer etter et langsiktig perspektiv tas det også 
hensyn til fremtidige huseiere. Rådmannen mener det ikke er ideelt med individuelle 
boligtomter som ikke er tilknyttet landbruket på en landbrukseiendom. Dette sammen med at en 
regional myndighet har uttalt seg negativ om dispensasjonssøknaden er overveiende grunner 
som taler imot en fradeling.

Rådmannen har tidligere fattet delegert vedtak om avslag på dispensasjonssøknader av samme 
slag, og anbefaler derfor på bakgrunn av prinsippet om likebehandling at formannskapet avslår 
denne søknaden.

Et avslag på søknad om fradeling vil ikke forhindre at boligen kan benyttes til det omsøkte 
formålet. Det finnes alternativ utenom fradeling som for eksempel å tegne avtale på leie av 
åremål.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150

Arkivsaksnr: 2012/2228-4

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 159/2012 29.11.2012
Kommunestyret 18.12.2012

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016

Vedlegg
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.
Vedlegg til nedlasting fra kommunens hjemmeside

≠ Tiltaksrapport drift – valgte tiltak
≠ Tiltaksrapport investering – valgte tiltak
≠ Tiltaksrapport drift – ikke valgte tiltak
≠ Tiltaksrapport investeringer – ikke valgte tiltak
≠ Gebyr regulativet

Rådmannens forslag til vedtak

Tana kommunes årsbudsjett for 2013 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et
mindreforbruk på 2 398 056,-. Følgende forutsetninger legges til grunn:
1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 61 596 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger 

til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i
investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 52 288 660,-. 
Ubrukte lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid 
fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2013 skal være lovens maksimalsatser.

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:
≠###Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
≠ Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres etter faktisk endring.  
≠####Andre gebyrer: Økes med 3 % (økning)
≠####Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger.

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 624 858,- fra 1. jan 2013. Dette utgjør 77 % av
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stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 811 505.

5.  Eiendomsskatt.
5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2013 utskriving av

eiendomsskatt i hele kommunen.
5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi.
5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010
(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.

5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale
gebyrene.

5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi
for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever
fritaket.
I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:
≠#Barnehager og skolebygninger
≠#Museer og kunstgalleri
≠#Idrettsbygninger og helsestudio
≠#Kulturhus
≠#Bygning for religiøse aktiviteter
≠#Helsebygninger
≠#Fengsels og beredskapsbygning
≠#Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.
7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer.

Det samlede forslaget er som følger:
Kontrollutvalgets utgifter 83 780
Sekretariat Betaling til IS 105 318
Revisjonen Betaling til IKS 498 648
Totalt Kontrollutvalgets ramme 687 746

Økonomiplanvedtak:
Tana kommunes økonomiplan for 2013-16 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per
resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:
2013: mindreforbruk kr. 2 398 056,-
2014: mindreforbruk kr. 569 767,-
2015: mindreforbruk kr. 721 629,-
2016: merforbruk kr. 499 016,-

Saksopplysninger
Budsjettdokumentet viser til et salderingsbehov for 2013 på ca. 10 millioner kroner inkludert
reserver og mindreforbruk. I økonomiplanperioden øker salderingsbehovet med ytterligere 2
million mot 2016.

Administrasjonen har utarbeidet forslag til tiltak og investeringer. Tiltakene fremgår av
budsjettdokumentet. Beskrivelse av tiltakene fremgår i vedlagte tiltaksrapporter. Rapporten i
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stående format gjelder driftstiltak. Tiltaksrapporten i liggende format gjelder investeringstiltak.
Årlig vedtak for eiendomsskatt er innbakt i budsjettvedtaket. I eiendomsskatteloven § 7 er det en
opplisting av eiendommer som kommunestyret helt eller delvis kan frita fra eiendomsskatt;

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida

bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven §10, kan få fullmakt
til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

a) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.”

Kommunestyrets vedtak om fritak i eiendomsskatten i sak 33/2008 er innarbeidet i forslag til
vedtak.

Kontroll og tilsynsordning
Kommunal – og regionaldepartementet har gjennom en egen arbeidsgruppe jobbet med tiltak for
å styrke kommunenes egenkontroll. Det er lagt frem en rapport etter denne gjennomgangen som
inneholdt 85 anbefalinger “tilrådningar for styrkt eigenkontroll i kommunane”. Det kan i denne
forbindelse være naturlig å trekke frem anbefalingene 73 og 76, hvor det heter:

Tilrådning 73: Kommunestyra må setje av tilstekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid,
mellom anna rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Tilrådning 76: Kommunestyra må forstå og ta ansvar for å leggje til rette for ein velfungerande
eigenkontroll. Dette handler og om tilstrekkelige løyvingar.

Som følge av fremtidig utgiftsvekst, som for en stor del skyldes investeringstakten, er det en stor
utfordring å tilpasse det fremtidige kostnadsnivået.

Redaksjonelt er de sentrale oppstillingene i budsjettdokumentet i kapittel tre for driftsbudsjettet
og i kapittel fire for investeringsbudsjettet. Forskrift om årsbudsjett og økonomiplan stiller krav
til standardoppstillinger over budsjettet. Disse fremkommer i kapittel fem.

Saksopplysninger
Saksopplysninger
Budsjettdokumentet viser til et salderingsbehov for 2013 på ca. 10 millioner kroner inkludert
reserver og mindreforbruk. I økonomiplanperioden øker salderingsbehovet med ytterligere 2
million mot 2016.

Administrasjonen har utarbeidet forslag til tiltak og investeringer. Tiltakene fremgår av
budsjettdokumentet. Beskrivelse av tiltakene fremgår i vedlagte tiltaksrapporter. Rapporten i
stående format gjelder driftstiltak. Tiltaksrapporten i liggende format gjelder investeringstiltak.
Årlig vedtak for eiendomsskatt er innbakt i budsjettvedtaket. I eiendomsskatteloven § 7 er det en
opplisting av eiendommer som kommunestyret helt eller delvis kan frita fra eiendomsskatt;

d) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
e) Bygning som har historisk verde.
f) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida

bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven §10, kan få fullmakt
til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

b) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.”

Kommunestyrets vedtak om fritak i eiendomsskatten i sak 33/2008 er innarbeidet i forslag til
vedtak.
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Kontroll og tilsynsordning
Kommunal – og regionaldepartementet har gjennom en egen arbeidsgruppe jobbet med tiltak for
å styrke kommunenes egenkontroll. Det er lagt frem en rapport etter denne gjennomgangen som
inneholdt 85 anbefalinger “tilrådningar for styrkt eigenkontroll i kommunane”. Det kan i denne
forbindelse være naturlig å trekke frem anbefalingene 73 og 76, hvor det heter:

Tilrådning 73: Kommunestyra må setje av tilstekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid,
mellom anna rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Tilrådning 76: Kommunestyra må forstå og ta ansvar for å leggje til rette for ein velfungerande
eigenkontroll. Dette handler og om tilstrekkelige løyvingar.

Som følge av fremtidig utgiftsvekst, som for en stor del skyldes investeringstakten, er det en stor
utfordring å tilpasse det fremtidige kostnadsnivået.

Redaksjonelt er de sentrale oppstillingene i budsjettdokumentet i kapittel tre for driftsbudsjettet
og i kapittel fire for investeringsbudsjettet. Forskrift om årsbudsjett og økonomiplan stiller krav
til standardoppstillinger over budsjettet. Disse fremkommer i kapittel fem.
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1 Rammebetingelsene

1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)

Kommunesektoren forvalter på vegne av innbyggerne en stor del av fellesskapets ressurser. For å 
sikre innbyggerne høy grad av velferd og fortsatt oppslutning om det kommunale selvstyret, må 
kommunesektoren yte tjenester av god kvalitet. Til tross for de siste års styrking av 
kommuneøkonomien vil mange kommuner fortsatt oppleve inntektsrammene som knappe.

Den sterke inntektsveksten har ført til en kraftig utbygging av tjenestene. I noen kommuner har 
aktivitetsveksten vært enda sterkere enn inntektsveksten, og da vil økonomien fremdeles 
oppleves som stram. God økonomistyring er avgjørende for at den enkelte kommune over tid 
kan yte et godt og stabilt tjenestetilbud. En sunn økonomi gir økt politisk handlingsrom og bedre 
kontroll over ressursbruken, og gjør det lettere å tilpasse ressursene når rammevilkårene endres.

Sunn økonomiforvaltning krever et godt samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen. 
Kommunens utgifter er et resultat av politiske og administrative avgjørelser, og 
budsjettdisiplinen må forankres på alle nivåer i kommunen. De lokale folkevalgte må ivareta sitt 
overordnede ansvar for kommunens økonomi og ta stilling til de økonomiske konsekvensene i 
sine vedtak. Administrasjonen har det operative ansvaret for å utrede og iverksette de politiske 
vedtakene. God økonomistyring forutsetter at det tas stilling til avvik fra budsjettet på et tidlig 
tidspunkt, både på administrativt og politisk nivå.

1.1.1 Samhandlingsreformen
Gjennom samhandlingsreformen har kommunene fått et utvidet ansvar for og større innflytelse 
over det samlede helsetilbudet til innbyggerne. Fra 2012 ble det innført kommunal 
medfinansiering av utgifter til spesialisthelsetjenesten, i tillegg til at kommunene fikk 
finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Målet med reformen er at alle 
innbyggere skal ha et helhetlig og sammenhengende helsetilbud av høy kvalitet som er tilpasset 
den enkeltes behov. De økonomiske virkemidlene gir kommunene anledning til å utvikle sitt eget 
tjenestetilbud for å sikre en best mulig arbeidsfordeling og et godt pasientforløp. Samtidig legger 
det til rette for å velge bærekraftige, kreative og kostnadseffektive løsninger.

1.2 Lokale budsjettforutsetninger
Følgende er lagt til grunn i budsjetteringsarbeidet:

Budsjettet for neste år tar utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå, alle vedtatte tiltak og regulert 
lønnsnivå for i år (konsekvensjustert budsjett).

≠ Anslag for frie inntekter er hentet fra KS sin beregningsmodell (Børre Stolp). 
≠ Kostnadsvekst på 3,0 %. 
≠ Salgsinntekter og gebyrer budsjettert med økning på 3 % med unntak av vann, avløp, 

renovasjon, byggesaker eller andre som reguleres av egne lover eller gebyrregulativ.
≠ Prosjektinntekter budsjetteres etter tilsagn eller anslag.
≠ En reserve på 3 millioner til lønnsøkninger i 2012.
≠ Refusjon sykepenger er budsjettert på den enkeltes ansvarsområde dersom det er 

forutsigbart.  
≠ Lånerente: 2013: 3 %
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1.3 Dokumenter i budsjettet

I tillegg til dette dokumentet er følgende informasjon utarbeidet:

Hva Hvor finnes dokumentet
Konsekvensjustert budsjett kap 2 i dette dokumentet
Obligatoriske oversikter (drift, investering) vedlegg
Rådmannens forslag til driftsbudsjett kap 3 i dette dokumentet
Tiltak i driftsbudsjettet – detaljert kommunens hjemmeside
Rådmannens forslag til investeringer kap 4 i dette dokumentet
Tiltak i investeringsbudsjettet – detaljert kommunens hjemmeside
Gebyrregulativet vedlegg
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2 Budsjett kommentarer - driftsbudsjettet

2.1 Salderingsbehovet for 2013 og i økonomiplanperioden 2013-2016

Det er ønskelig å beregne et mindreforbruk (”overskudd”) på 2-3 mill for å ha reserver til 
uventede hendelser og situasjoner i løpet av året. Virksomhetenes budsjetter er gjennom flere år 
beregnet med små marginer. Dette innebærer at det er sannsynlig at noen av virksomhetene vil 
møte utfordringer som ikke kan løses innenfor de vedtatte rammene.

For å finne salderingsbehovet har vi brukt konsekvensjustert budsjett korrigert for tiltak vedtatt 
for 2012 med ettårsvirkning eller ulik virkning i senere år. 

Salderingsbehovet fremkommer slik:

2013 2014 2015 2016

Korrigert konsekvensjustert budsjett 5,7 mill 1,2 mill 0,9 mill 0,4 mill
Mindreforbruk (overskudd)/reserve 2,0  mill 2,0  mill 2,0  mill 2,0  mill
Salderingsbehov 7,7 mill 3,2 mill 2,9 mill 2,4 mill

I økonomiplanperioden blir underskuddet i konsekvensjustert1 budsjett lavere. Dette skyldes 
vedtak om omstrukturering av pleie og omsorgssektoren med nedleggelse av Polmak sykehjem 
og Austertana eldresenter. 

Ved å betale minimumsavdrag og legge seg på det mest optimistiske rentenivå, kan 6,2 millioner 
av omstillingsbehovet dekkes. Der kommunen kan oppnå størst utgiftsreduksjon er gjennom 
hvordan tjenestene organiseres og utføres, dvs. strukturen på tjenestene som leveres. Det kan 
også oppnås utgiftsreduksjon ved å redusere og eller kutte bort tjenester som leveres (hva som 
ytes), eks. ungdomsklubb, kinodrift, festivalstøtte, gatelys mm. Men denne typen reduksjoner er 
langt fra nok til å saldere budsjettet og kan ikke gjøres for lovpålagte tjenester.

                                                       
1 Konsekvensjustert budsjett er fremskriving av dagens drift inkludert politiske vedtatte tiltak.
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2.2 Politiske utvalg og godtgjørelser

Posten ”Til FSK disposisjon” er budsjettert under ansvar 9050.

Det er satt av 50 000 til hovedutvalgenes disposisjon under post 147000.100.162, 
147000.100.163 og 147000.100.164 og dekkes over bruk av disposisjonsfond.

Det er lagt inn 103 000 til politikeropplæring.

Utgifter til kontrollutvalg og revisjon er budsjettert etter anvisning fra kontrollutvalgets 
sekretariat under ansvar 1020 med til sammen 687 746. Her er det også tatt høyde for økte 
kostnader for våre medlemmer i kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets utgifter 83 780

Sekretariat Betaling til IS 105 318

Revisjonen Betaling til IKS 498 648

Totalt Kontrollutvalgets ramme 687 746

Viktige avtaler/utgifter (årlige beløp):

* Kontingent KS: 166 000

*Kontingent Øst-Finnmark regionråd: 40 000

* Direkteoverførte møter: 35 000

Utgiftene til politisk virksomhet er basert på tabellen nedenfor.
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2.2.1 1030 – Valg og partistøtte
I forbindelse med Stortingsvalg 2013 er det nødvendig med innkjøp av valgutstyr for å møte 
kravet om universell utforming. I tillegg øker kostnader til lønn, reise og kost for 
valgmedarbeidere, valg- og stemmestyrer.

Budsjettet er også justert i hht. Adhoc utvalgets innstilling i forhold til nye godtgjøringssater for 
politikerne. Sum budsjett er kr 488 325.

2.3 Trossamfunn

Overføringene til fellesrådet er nær dobbelt så høye som gjennomsnittet i Finnmark. Det er lagt 
inn en prisvekst på kun 25 000 i konsekvensjustert budsjett.. 

Fra fellesrådet har vi fått følgende kortversjon av budsjettbehovet for 2013:

Polmak og Tana kirkelig fellesråds behov for økning i rammebevilgningen 2013: 
1. Lønns- og prisvekst 3 % kr 136.100
2. Opprettelse fast stilling soknediakon kr 142.000
3. Kjøp av system for administrasjon av kirkegårder

og etablering av webside for menighetsrådet kr   50.000
4. Plankostnader– kirke ved Tana bru kr 350.000

Samla behov for økning i rammeoverføring  kr 678.100

Begrunnelse: Bruttobudsjett i 2012 for Polmak og Tana kirkelig fellesråd er kr 4.538.100. I 2013 
beregnes lønns- og prisvekst til 3 % hvilket utgjør behov for økning på kr 136.100. 

Opprettelse av fast stilling soknediakon, økt kommunal bevilgning på kr 142.000.

Bispedømmerådets avtale om 67 % finansiering av stilling soknediakon for Polmak/Tana og 
Nesseby opphørte 18.08.2012. Polmak og Tana kirkelig fellesråd vedtok i Msak/Fsak 12/2012 å 
søke Tana kommune om delfinansiering av fast stilling soknediakon fra overnevnte dato, men 
grunnet manglende delfinansiering er stillingen ikke videreført. Kommunes hjelpetjeneste har i 
perioden august til desember 2012 bidratt med tilskudd fra kommunalt rusarbeid for å sikre 
videre drift av diakonitilbudet Onsdagsklubben. Under forutsetning av 50 % finansiering fra 
bispedømmerådet vil Tana og Nesseby kommunes andel bli 25 % hver fra 01.01.2013. For Tana 
utgjør dette økt bevilgning på kr 142.000 i 2013 og for Nesseby kr 162.000. Viser til møtebok 
Msak/Fsak 12/2012 som er sendt til Tana kommune 12.07.2012.

Kjøp av system for administrasjon av kommunens 7 kirkegårder og etablering av hjemmeside 
for fellesrådet/menighetsrådet kr 50.000.

Polmak og Tana kirkelig fellesråd har i dag manuelle kart og protokoller hvor alle gravlagte 
registreres. Dette er lite tilfredsstillende, og medfører mye ekstraarbeid for ansatte fordi data 
ikke kan gjenbrukes i andre systemer, og det gir heller ingen oversikt uten å ha tilgang på denne 
protokollen. 
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I utgiftene inngår innkjøp av maskinvare, oppstartskostnader, opprettelse av brukere, kurs og 
bistand, tilgang til Folkeregisteret og drift, backup, support, vedlikehold og oppgradering. I tillegg 
inngår utgifter til etablering av hjemmeside for å gjøre kirka synlig og bedre tilgjengelig for 
publikum.

Plankostnader– kirke ved Tana bru kr 350.000.

Polmak og Tana kirkelig fellesråd har oppnevnt et arbeidsutvalg som er gitt i mandat å utrede 
skisse for kirke ved Tana bru. For å imøtekomme arbeidsutvalgets mandat er det behov for faglig 
veiledning, utforming av skisser, behovsutredninger og analyser, møtevirksomhet og befaringer 
m.m. Kostnader knyttet til dette beregnes til kr 350.000. 

2.4 Administrasjon og ledelse

”Administrasjon og ledelse” omfatter informasjons- og serviceavdelingen, rådmannens stab, 
økonomiavdelingen og personalavdelingen.

2.4.1 Informasjon og service
Ansvar 1200 Fellestjenester dekker kostnader for fellesløsninger som saksbehandling, 
kommunale websider, samt kontorekvisita for tjenester lokalisert på rådhuset, miljøbygg og 
Kunnskapens hus. Kostnader i forhold til tjenesteytingsavtalen mellom kirkelig fellesråd og Tana 
kommune dekkes også i vesentlig grad over budsjettkapitlet.

For 2012 ble det bevilget 75.000 til kostnader knyttet til Turistinformasjon. Dette er ikke 
videreført i konsekvensjustert budsjett, men det er laget eget tiltak for å videreføre dette.

Viktige avtaler (årlige kostnader):

* Custom publish (web-løsningen): 65 600

* Meltwater nyhetsticker: 45 000

* Ergo Sakarkiv: 165 000

* IKAF, Medlemskap og arkivdepot 175 000

Ansvar 1202 Serviceavdeling har en bemanning på 6 årsverk og har ansvar for intern og ekstern 
informasjon, politisk sekretariat, post og arkiv og sentralbord. Dette budsjettområdet dekker 
kostnadene til avdelingen. 

Ansvar 1210 IT drift inkluderer felles drift med Nesseby, Øfas, SEG og Digforsk. Tjenesten er aktiv 
i interkommunale samarbeidsløsninger, der vi drifter sosial og barnvernsløsninger for Lebesby, 
Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord. Samarbeidet med Nesseby inkluderer finansieringen av de 
tekniske løsningene og personalkostnadene til en av IT-konsulentene. IT drift har vært attraktiv 
som praksisplass for elever fra LOSA og fra IKT-driftsfag fra videregående.

Viktige avtaler (årlig kostnad):

* Lisenskostnader, per pc: skole 2500, adm 5000, sikker sone 7500 ( pga lisenser på to soner)

* HP san-, Citrix-, blade-, VmWareløsninger: 316 000
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* Backup, sikkerhet med mer: 415 000

* Internett: 445 000

* Leasingbil: 43 000

Ansvar 1230 Samisk språkutvikling. Tidligere har administrasjonen utarbeidet detaljerte 
oversikter over hvordan tospråklighetsmidlene tenkes brukt. Sametinget har endret 
retningslinjene for beregning av tospråklighetsmidler. Språkplanen er rullert og avtale med 
sametinget er etablert. Det vises til denne planen og avtalen for informasjon om kommunens 
bruk av tospråklighetsmidler.

Ansvar 1240 Studiesenter. Tana studiesenter har et bredt og varierende tilbud som spenner seg 
fra rene fagkurs til høyskolekurs. Vi er inne i vårt tredje år med lærerutdanning.

Viktige avtaler (årlig kostnad):

* Medlemsavgift studiesenteret: 75 000

* Studiodrift: 92 000

Ansvar 1250 Biblioteket 

har 1,5 årsverk. Biblioteket har også ansvaret for å drive utlån av fritids- og aktivitetsutstyr som 
kommunen fikk tildelt gjennom eksterne midler.

Ansvar 1260 Landbruksvikar. Tjenesteområdet er bemannet med en 100% stilling, som også 
fungerer som sekretær for disputvalget.

Ansvar 1270 Tana kino Det er satt av en ramme på 234 000 til kinodrifta. Det ble investert i 3D-
løsning høsten 2012. Kommunen samarbeider med en lokal organisasjon om å avvikle 
kinoforestillinger. Samarbeidet løper ut 2012 med muligheter for forlengelse. 

2.4.2 15xx – Administrasjon og ledelse
Ingen vesentlige endringer.

2.4.3 16xx – Økonomiavdelingen
Ingen vesentlige endringer.

Bemanninga er slik: Økonomisjef, økonomirådgiver, skattemedarbeider, regnskapsansvarlig, 
regnskap/fakturascanning, fakturering, 1,5 årsverk lønn. Til sammen 7,5 årsverk.

2.4.4 180x – Personalavdelingen
Budsjettet for personalavdelingen  er på samme nivå som i 2012. Det er kun lagt inn 
lønnsregulering og ikke prisregulering generelt.

I forbindelse med utarbeidelse av rekrutteringsplan er dette lagt inn som eget tiltak i budsjettet.

Gruppeliv er ikke lagt inn med reelle kostnader. Det er uavklart hvor mye som avsettes fra 
lønnssystemet på balansekonto, og om dette er tilstekkelig til å dekke de faktiske 
premiekostnaderfor 2013. 

2.5 Undervisning og barnehage

I budsjettforslaget er det lagt inn videreføring av dagens drift med de endringer som følger av 
elev- og barnetall samt lovpålagte tilretteleggingstiltak for barn og unge med spesielle behov. 
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Tallene for 2012 er hentet fra opprinnelig budsjett 2012. Økningen i forhold til 2012 er bare på 
1,28 millioner i nominelle kroner, noe som skyldes at skolene høsten 2012 har gjennomført 
omfattende sparetiltak og som man i 2013 vil se helårsvirkningen for.

2012 2013 Endring
2000 Ledelse 1 013 670 1 088 380 74 710
2100 Felles skole 2 150 820 2 094 423 -56 397
2110 Austertana oppv.senter 5 967 717 6 398 031 430 314
2120 Boftsa oppvekstsenter 7 384 035 7 949 885 565 850
2130 Seida skole 11 264 314 11 041 198 - 223 116
2140 Deanu sámeskuvla 6 198 024 5 691 026 - 506 998
2150 Sirma oppvekstsenter 3 109 122 2 763 301 - 345 821
2200 LOSA 23 525 0 -23 525
2400 Felles barnehage 184 000 449 607 265 607
2440 Private barnehager 5 028 994 5 467 641 438 647
2460 Tana bru bhg 4 305 595 4 962 339 656 744
2500 Voksenopplæring 154 821 63 159 -91 662
SUM 46 784637 48 221 144 1 184 353

2.5.1 Ledelse og felleskapitlet for skole
Disse kapitlene finansierer pedagogisk rådgiver ved rådhuset, fellestiltak skolene, herunder 
kompetanseheving, lisenser og vedlikehold av skolefaglige dataprogram og ekskursjoner. Fra 
høsten 2013 vil ordningen med valgfag på ungdomstrinnet også gjelde 9.trinn. Alle skolene 
bortsett fra Sirma har felles opplegg når det gjelder valgfag, og kostnadene ved dette er 
finansiert av felleskapitlet. Det samme gjelder for forslaget i statsbudsjettet om at alle elever på 
småtrinnet skal ha tilbud om en gratis time med kulturskoleundervisning i SFO-tiden. Det er lagt 
inn midler til dette på felleskapitlet, og grunnskolene sammen med kulturskolen får senere finne 
ut hvordan dette best kan organiseres. I tillegg er det her budsjettert kostnader som kommunen 
er forpliktet til å dekke ved Tana Montessoriskole, nemlig skoleskyss og spesialundervisning. 

Tidligere har det her vært lagt inn kostnader til skolegang for elever fra Tana som er 
fosterhjemsplassert i andre kommuner. Tana kommune har her foruten å dekke generelle 
utgifter måttet betale kostnader til spesialundervisning og assistenter dersom disse elevene har 
behov for dette. Vi har for tiden for første gang på svært mange år ingen fosterhjemsplasserte 
elever i andre kommuner, og disse midlene er derfor tatt ut av budsjettet.

2.5.2 Skolene
Elevtallet i grunnskolen i Tana fortsetter å synke, og dette vil bare tilta i årene som kommer.

Elevtallsutvikling 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Austertana 48 34 25 26 24
Boftsa 59 51 46 48 47
Seida 136 140 142 132 132
Sameskolen 69 76 81 84 80
Sirma 19 13 13 11 11
SUM 331 308 307 301 292

Kostnadene ved å drive skole er i stor grad knyttet til klassetallet. Selv om elevtallet går ned, 
betyr ikke dette at klassetallet automatisk går ned. Etter de gamle klassedelingsreglene skulle 
elevtallet ikke overstige 28 på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet. Når to trinn er sammen i 
samme klasse, skal ikke elevtallet overstige 24, når tre trinn er sammen ikke mer enn 18 og fire 
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eller flere trinn sammen ikke flere enn 12 elever. En skole som har 12 eller færre elever, skal 
etter dette være udelt. 

Antall klasser etter gruppedelingsreglene 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Austertana 5 3 3 3 2
Boftsa 5 4 3 4 4
Seida 8 7 8 8 7
Sameskolen 5 5 5 5 5
Sirma 2 2 2 1 1
SUM 25 21 21 21 19

Elevtallet ved de ulike skolene fordelt på trinn ser ut til å bli slik fra neste høst av:

Skole/trinn Austertana Boftsa Seida Sameskolen Sirma SUM
1.trinn 1 5 10 4 1 21
2.trinn 4 3 7 11 0 25
3.trinn 4 4 9 8 1 26
4.trinn 2 2 11 11 0 26
5.trinn 1 3 10 8 0 22
6.trinn 3 4 13 6 2 28
7.trinn 3 7 9 10 1 30
8.trinn 2 5 21 9 2 39
9.trinn 2 7 22 8 1 30
10.trinn 2 7 20 5 3 37

Som det går fram av tabellen over, er nedgangen i elevtallet dramatisk. Første klasse vil nesten 
bare ha halvparten av elevtallet på 8.trinn.

Over nyttår vil prosessen med å se på sammenslåing av ungdomstrinnene i kommunen settes i 
gang for fullt. En tenker seg dette gjennomført når neste års åttende trinn er ferdig med 
grunnskolen, og at da vil stå igjen med ett norskspråklig og ett samiskspråklig ungdomstrinn i den 
kommunale skolen.

2.5.3 Barnehagene
Utgiftene øker noe i forhold til budsjett for 2012. Dette skyldes først og fremst  lovpålagte tiltak 
overfor enkeltbarn, men også at prosentsatsen for tilskudd til private barnehager i forhold til 
kostnadene ved kommunale barnehager er lagt inn med en økning, dette i overensstemmelse  
med det som er lagt inn i forslaget til statsbudsjettet. Fra august 2013 er minimumssatsen da økt 
til 94 % mens den i budsjettet for 2012 var lagt inn med 91 %.

Barnehagedekningen i kommunen ser nå slik ut:

Barnehagedekningen 1-5 år 3-5 år 1-2 år
Tana november 2012 90% 97,5 % 77,5 %
Tana november 2011 90 % 93,7 % 84,3 %
Tana oktober 2010 89,8 % 100 % 76,8 %
Tana oktober 2009 79,7 % 91,9 % 59,6 %
Hele landet 89,7 % 96,5 % 79,5 %

��������



16

2.6 Helse-, pleie- og omsorgstjenester

2.6.1 3xxx Helsetjenester
3000 Legestasjon:De totale kostnadene for drift av legestasjonen vil øke vesentlig i budsjettåret 
2013.  Disse endringene er ikke et resultat av økt tjenesteproduksjon, men har sammenheng 
med samhandlingsreformens bestemmelser om medfinansiering.  Totalt øker driftskostnadene 
med 3.624.000 hvorav kr 3.243.000 er kommunens betalig til Helseforetaket for somatiske 
tjenester innen spesialisthelsetjenesten. Gjennom rammefinansieringen har kommunen fått om 
lag kr 3.660.000. I opprinnelig budsjett for 2012 var disse kostnadene satt av under pleie- og 
omsorgs fellesutgifter. Dette er senere regulert slik at kostnadene delvis er belastet avdeling for 
helsetjenester og en mindre del også til ekstra ressurser ved Tana sykeavdeling.

3010 Fysioterapi:For fysioterapitjenesten er det ingen vesentlige endringer fra 2012 til 2013.

3100 Helsestasjon:For helsestasjonen er det ingen vesentlige endringer fra 2012 til 2013. For 
2013 er kostnader knyttet til Ungdommens prevensjonskontor forutsatt postert under 
Helsestasjonen.

2.6.2 40XX Pleie- og omsorg
Budsjett for PLO tar utgangspunkt i påfølgende omstrukturering av tjenestene med omlegging til 
økte hjemmetjenester, jf etablering av heldøgns omsorgstjenester i omsorgsbolig ved Tana bru 
og tilsvarende nedlegging av 2 institusjoner.

Budsjettet kap 4010 Austertana og 4020 Polmak har budsjettert etter fastsatt beboertall med 
henholdsvis 10+2+1 (13 inkl. oms.b) og 8+2 (10). Det planlegges ingen nye tiltak, annet enn at det 
søkes om styrking av grunnbemanningen på helg i Polmak.

1. etg. i Polmak er stengt og bemanning er redusert. Også Austertana har redusert med antall 
pasienter og derav er bemanningen redusert. 

Ut i fra dette er økningen i budsjettet stort sett relatert til kap. 4030 sykeavdeling og 4040 Tana 
omsorgsone. Disse 2 avdelingene har behov for styrking i bemanning på kveld og helg pga. økt 
pleietyngde. Hjemmetjensten er også den avdeling som må styrkes i takt med omstruktureringen 
som er på trappene. 

I forbindelse med budsjettbehandling for 2013 legges frem tiltak som er prioritert i forhold til hva 
som anses som de største behovene for tjenestene. 

Det vises til kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 hvor et av målene er:

Ha en styrket ledelsesfunksjon og godt arbeidsmiljø som bidrar til å rekruttere og beholde fagfolk 
innenfor pleie og omsorg...

Viser også til påfølgende omstrukturing av tjenestene. Allerede fra 2013 vil tjenestene bli 
påvirket av dette, institusjonstjenesten vil gradvis bli avviklet og hjemmetjenesten styrkes 
tilsvarende. Tana sykeavdeling vil fra 2014 være eneste institusjon (sykehjem)i kommunen. Det 
forventes økt pleietyngde og pasienter med komplekse tjenestebehov i sykehjem- og 
hjemmetjenesten. Dette ses allerede i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen i 
2012. Hjemmetjenesten blir en av de største avdelingene og derav er det behov for styrking med 
økt koordineringsressurser, dette i tillegg til halv stilling på kontoret som er kombinert ute i 
feltet.   

Til foreslåtte nye tiltak gis følgende prioritet:
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1)  HJEMMTJ 4040: Opprettelse av 60 % Avdelingssykepleier i turnus. Tiltak 49

2)  HJEMMTJ 4040:Styrking av gr.bemanning på kveld/helg. Tiltak 67

3)  SYKEAVD 4030: Styrking av gr.bemanning på kveld/helg. Tiltak 50

4)  POLMAK 4010: Styrking av gr.bemanning på kveld/helg. Tiltak nr 61

5)  SYKEAVD 4030: Inventar; 2 senger og personløftere. Tiltak nr. 51

6)  HJEMMETEJ 4040: Opprettelse av 100% st. som Aktivitør. Tiltak nr. 68

7)  HJEMMETJ 4040: Innføring av Multidose. Tiltak nr. 64

8)  SYEKAVD 4030: Inventar til leilighet/-rektrutteringsbolig. Tiltak nr. 59

9)  SYKEAVD 4030: Inventar-anskaffelse av ny datamaskin. Tiltak nr. 52

10)  SYKEAV 4040: Inventar utstyr, utskifting av møbler. Tiltak nr. 53

Det er også foreslått reduksjon - kutte-tiltak:

PLOs reduksjonstiltak foreslås med reduksjon i bemanning, øvrig driftsbudsjett er allerede 
redusert til det minimale. 

Det foreslås reduksjon i omsorgslønn og støttekontakt og reduksjon i bemanning i alle 
avdelinger. Se oversikt i Driftstiltak. Konsekvensene for kutt i bemanning er beskrevet under 
hvert av kapitlene.

2.6.3 4000 Pleie- og omsorg – fellestiltak
Alle arter er justert med 3% prisstigning. 
Art 120000 Inventar er redusert gr.ikke behov. 

Datakommunikasjon 113060 er til bruk av Profil, MINVAKT og evt. elektronisk samhandling 
(tellerskritt etc). (El.samhandling mellom legetjenesten og plo, mellom sykehus - plo, kostnader 
er anslag). 

Art 119560 Lisenser på dataprogram MINVAKT,Profil, IKKS, Ergogroup.
Lisens for avdelingens datamaskiner er på de respektive kapitlene. 

Inntekter fra staten vedr. Samhandlingsreformen skal budsjetters under Helsetjenesten.

2.6.4 4010 Sone-1 Austertana
Ingen nye tiltak lagt inn for neste år.  Endret noe innbyrdes på beløp og kontoer utfra hvor 
regnskapet viser bruk.  Vederlag er redusert utfra at vi har 10 faste brukere og har hatt det store 
deler av året.  Det er også lite sannsynlig at alle plasser er opptatt med tanke på flytting,og det 
antallet med plasser som blir i nybygget. Vi må også til neste år bruke ressurser på 
hjemmetjenesten i helger og høytider siden vi ikke har bemanning til å betjene brukerne ute, 
men har brukere med behov og vedtak. Dette er lagt inn i ordinær ramme.
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2.6.5 4020 Sone 2 – Polmak
Forbruksposter er redusert med nær 300 000 som følge av færre beboere. Det er for 2013 lagt 
inn vakante helgestillinger på 65 % stilling tilsammen. Dette var uteglemt ved fjorårets 
budsjettarbeid.

2.6.6 4030 Sykeavdelingen
Alle tiltakene i budsjett drøftet med tillitsvalgte ( Delta og NSF ) , den 17.9.2012. Å kutte 
nettoutgiftene med 3 % i forhold til konsekvensjustert budsjett ser jeg som et urealistisk tiltak for 
sykeavdelingen.  Konsekvenser av samhandlingsreformen har medført at avdelingen har behov 
for å styrke driftsbudsjett, en del av det gjort allerede i løpet av 2012, men det er behov for 
ytterligere styrking av budsjett.

Fast lønn 10100- lagt inn i konsekvensjustert budsjett, styrking av ettermiddagene 1,4 årsverk,( 
iverksatt juni 2012 ) , vakant sykepleiestilling  0,3  årsverk ( lederstilling utvidet fra 70 til 100% ) 
og 2 kjente seniortiltak 0,35 årsverk.

Lisenser for dataprogrammer 119560- dette budsjettert 2012 i felles plo ( 4000). Reduseres 
tilsvarende der. 
Kontormateriell 110000- økt i henhold til regnskapet : økte kostnader i 2012 pga ny system for 
innkjøp av kontormateriell ( avdelinger skal selv dekke kostnader for printere, kopimaskiner osv. 
Trekkpliktige stipender 105015- økt med kr 25 000,- . begrunnet vedtatt stipend 
videreutdanning, kreftsykepleier, VN  
Medisinsk forbruksmateriell 111000- posten økt md kr 50 000,- , begrunnet med utvidet 
sengeplasser / regnskap for 2012 
Brukerbetaling pleie og omsorg 160005- inntektsposten ikke økt, begrunnet regnskap 2012
Ferievikarer 102030- posten økt i samsvar med styrket bemanning, 1.4 årsverk
Vikar sykehjem 102011- posten økt med kr 100 000,-, begrunnet regnskap 2012. Avdelingen har 
flere hovedtillitsvalgte og politiske aktive folk.  
Andre poster- budsjetert prisstigning på 3 % i følge budsjettrundskriv. Enkelte poster redusert  , 
dette iht regnskapet for 2012.
Lørdag-søndag tillegg 101041- posten økt med kroner 123 000, dette begrunnet med økning av 
sats lør-søndag tillegg fra kr 35 til kr 50 / time Konsekvensjustert budsjett har innarbeidet en 
rekke beløp i 2012: 
* Fast lønn er økt med 0,35 årsverk, en konsekvens av endringer fra 010111 om redusert 
arbeidstid.
* Brukerbetaling helse er økt med 350 000
* Refusjon fra staten (akuttplasser) er redusert med 172 000, dette begrunnet faktisk bruk av 
plassene.
* Kjøp fra staten er økt med 120 000.
* Lønn sykevikar er budsjettert med kr 200 000 for korttidsfravær.
* Lønn vikar sykehjem (lønnet permisjon) er redusert med 100 000.

Samhandlingsreformen medfører at utskrivelser fra sykehusene skjer enda tidligere, noe som 
innebærer pasienter som krever tettere oppfølging og rehabilitering, mer trening, akutte 
psykiatriske pasienter som krever egen pleier og mer omfattende pleiemessige oppgaver enn før 
(sårbehandling, rehabilitering, oksygenbehandling, intravenøs behandling og andre medisinske 
behandlinger).
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2.6.7 4040 Tana omsorgssone (hjemmetjenesten)
HOU har i sak 38/2011 innvilget kr 1.141.000 hvorav kr 810.000 til styrking av bemanning. Styrket 
bemanning iverksatt fra septemer 2011. I budsjettarbeid for 2012 (lønnsark) ble ikke 
ekstrabevilgningen tatt hensyn til og derav også avvik i 2012. For 2013 er dette lagt til i 
lønnsarket.

2.6.8 4050 Rehabiliteringstjenester
Rehabiliteringstjenesten er en botjeneste for funksjonshemmede beboere i egne hjem. Har eget 
personell store deler av døgnet med egen turnus. Staten yter noe tilskudd for særlig 
ressurskrevende helse- og sosiale tjenester. 

Det er ingen endringer av betydning. 

2.6.9 50x0 Hjelpetjenester
Hjelpetjenesten består nå av områdene 5000 Hjelpetjenester - ledelse og fellestiltak, 5010 
Pedagogisk/psykologisk rådgivning, 5020 Sosial rådgivning og sosial hjelp (tjeneste for 
funksjonshemmede), 5030 Barnevern, 5040 Rusvern, 5050 Psykisk helsevern, 5070 Tana 
arbeidsservice. Driftsnivået er uendret. Det er foreslått et innsparingstiltak for 2013 der en 
merkantilstilling kuttes.

Under ansvar 5000 er det lagt inn Tilskudd til Norasenteret med 613 000, og tilskuddet til Lions. 

2.6.10 5060 Botjenesten - Pleie og omsorgsforvaltning
Det er ingen vesentlige endringer i botjenesten. 

2.7 Utviklingsavdelingen

2.7.1 6000 Miljø- og næring – ledelse og felles
Ansvaret har utgifter til avdelingsleder i Utviklingsavdelingen.

2.7.2 6010 Næringsutvikling og rådgivning
Reduksjon som følge av opphør av næringsrådgiver.

Har nullet ut all fondsforvaltning. Abonnement på tilskuddsportalen innført nytt. Bevilgning til 
Jodduprosjektet i 2011 på kr 100 000 er tatt ut og ikke videreført. 

2.7.3 6030 Landbruk
Avdelingen selger etter avtale med den enkelte kommune tjenester til kommunene Berlevåg, 
Nesseby og Vardø. Merinntektene nyttes til å engasjere ytterligere fagmedarbeidere for å 
kompensere for merarbeidet. Fremgangsmåten bidrar til styrke og utvikle fagmiljøet i avdelingen 
og å skape nye kompetansearbeidsplasser i kommunen. 
Avdelingen forvalter statens tilskudd til veterinærtjenesten for kommunene Tana, Nesseby, 
Vadsø og Vardø.   

Reduksjon som følge av opphør av prosjekt Inn på tunet og Gårdskartprosessen.

2.7.4 6040 Miljøvern
Prosjekt Tana vannområde er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Finansiering er bekreftet 
av fylkesmann og 4 kommuner. 

2.7.5 6050 Arealplanlegging, byggesak og oppmåling
Ny arealplanlegger. Lønnskostnaden overført fra ansvarskap. 6010.  Oppmålingsingeniør i 37,5 % 
stilling. 
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2.7.6 6100 Kultur ledelse og felles
Festivalstøtten på 80 000 er tatt bort. 

2.7.7 6120 Samisk teater
Årlig tilskudd 400.000 fra Sametinget er innarbeidet.

2.7.8 6200 Museum
Nullet ut kapitlet slik at det bare gjenstår 324.000 i overføring til museumssiidaen.

2.7.9 6400 Idrett og friluftsliv
Det er ikke budsjettert noen midler til idretten fordi det heller ikke var det i fjor. I 
budsjettreguleringen i juni ble det bevilget kr. 200.000 til idrettslagene og 20.000 til idrettsrådet.
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2.8 Bygg- og anleggsdrift

2.8.1 Bygningsdrift
Bygningsavdelingen driver aktiv bemanningstilpasning når stillinger blir ledige ved at stillingenes 
størrelse tilpasses behovet.  
Når det nye omsorgssenteret ved Tana bru er ferdig vil det være behov for omplassering av 
vaktmestrene i Polmak og Austertana. For å ha handlefrihet holdes en ledig vaktmesterstilling 
vakant. Vaktmesterbehovet dekkes ved omdisponering av mannskap, korttidsansettelse og kjøp 
av tjenester og gir ingen budsjettmessig virkning i 2013.
Den gamle bygningsmassen i kommunen krever mer og mer vedlikehold, slik situasjonen er nå 
blir vedlikeholdsetterslepet større for hvert år. De nye byggene krever også mer ressurser selv 
om de er nye. Ventilasjonsanlegg krever serviceavtaler, heiser skal ha årlig kontroll, alarmanlegg 
har faste årlige kostnader osv. Disse kostnadene kommer vi ikke utenom og det går på 
bekostning av øvrig vedlikehold.

2.8.2 7000 Bygningsdrift - ledelse og felles
Prosjektleders lønn budsjetteres i driftsbudsjettet med 100 % internsalg til investerings-
prosjekter, slik at prosjektleders lønn i sin helhet belastes investeringsprosjektene. Det samme 
gjelder deler av tømrer- og elektrikerstillingene. 
Refusjon fra TKE er i henhold til avtale budsjettert med en inntekt på kr 420 000. Avtalen med 
Finnut som gjelder Innkjøpssirkelen budsjetteres på dette ansvaret med 105 000.

2.8.2 7020 Skole- og barnehagebygg
Bassenget i Seida har høye kostnader til oppvarming av lokale og vann, kjøp av kjemikalier og 
prøvetakning.  Isolert sett vil en stengning av svømmehallen gi relativt store besparelser, men 
administrasjonen vil ikke anbefale dette. Nesseby kommune leier plass i svømmehallen hos oss. 
Netto besparelse ved å stenge svømmehallen i 2013 vil derfor være mindre enn ellers. 
Kommunen leier lokaler (gymsal) i Sirma og Austertana.
I dette ansvaret er det en rekke løpende serviceavtaler.

2.8.3 7025 Kunnskapens hus
DigForsk leier lokaler i bygget, leieinntekt kr 125 550 pr år. Kontrakten indeksreguleres med 60 % 
av økningen i konsumprisindeksen, første gang 1.12.2012.
Det finnes i tillegg en del løpende avtaler for serviceavtaler.

2.8.4 7030 Helse- og sosialbygg
Kostnader til drift av de nye PU boligene i Ringveien er lagt inn med helårsvirkning. Brøyting lagt 
inn i budsjettet for ansvar 8080.
Deler av Flerbrukssenteret er tatt i bruk som base/kontor for hjemmetjenesten. Etterbruk av 
disse lokalene vurderes før hjemmetjenesten flytter til det nye omsorgssenteret som bygges.
Det er en del løpende serviceavtaler under dette ansvaret også.

2.8.5 7035 Tana helsesenter
Den bygningsmessige driften av Tana helsesenter skjer i regi av Helse finnmark. I henhold til 
avtale fordeles kostnadene mellom helseforetaket og kommunen. 
Deler av den kommunale delen av bygget leies ut til Nav og Finnmark fylkeskommune 
(tannklinikk).  
Leieavtale med NAV ble inngått i 2008 med 10 års varighet. Årlig leiebeløp er 354 500, beløpet 
reguleres hvert 3 år etter overtakelsen med 80 % av endringen i konsumprisindeksen. Antatt 
leieinntekt i 2012 kr 380 000. Leietaker betaler også for energi og renhold.
Tannhelsetjenesten har en tidsubegrenset bruksrettavtale inngått i 2009 for lokalene de bruker. 
Finnmark fylkeskommune betaler 9,6 % av løpende driftskostnader og vedlikeholds- og 
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utbedringskostnader som gjelder den del av eiendommen som Tana kommune eier.  Denne 
avtalen vil utgå når Tannhelsetjenesten har bygd eget bygg i Tanabru.
Kommunen forsikrer selv sin del av bygget.

2.8.6 7040 Administrasjons- og kulturbygg
Ansvarsstedet inkluderer rådhuset, miljøbygget og flerbrukshallen. Deler av miljøbygget leies ut 
til SEG og NRK. Tana kommunale eiendomsselskap er ansvarlig for utleie av flerbrukshallen. 
Inntektene fra utleie fordeles etter inngått avtale med 20 % til kommunen og 80 % til TKE.
Det er en del løpende serviceavtaler under dette ansvaret også.

2.9 Anleggsdrift

Anleggsavdelingen har fem fagarbeiderstillinger og en arbeidsleder. Hovedarbeidsområdet er 
drift av vann- og avløpsanleggene. Medarbeiderne engasjeres også i investeringsprosjektene i 
løpet av sommersesongen. Lønnsutgiftene overføres til investeringsprosjektene for den tiden 
driftspersonalet arbeider på investeringsprosjektene
To medarbeidere er over 62 år og har inngått avtale om seniortiltak og har fire dagers arbeids-
uke. Bortfallet av arbeidskapasiteten (40 % stilling) er ikke kompensert.

2.9.1 8010 Løyper i utmark
I budsjettet for 2012 ble foreslått et tiltak om reduksjon av vedlikehold/merking av løyper i 
utmark som reduserte budsjettet med kr 106 000. Kommunestyret bevilget kr 50 000 ekstra til 
dette ansvaret for 2012. Reduksjonen som lå i tiltaket er videreført i budsjettet for 2013, 
tilleggsbevilgningen gjaldt bare for 2012. Det vil si at det kun er satt av midler til leasing og 
forsikring av snøskutere og ATV, samt et lite beløp til kjøp av materiell (brøytestikk/bensin/andre 
driftsmidler).  

2.9.2 8030 Offentlige plasser og torg
For å drifte offentlige parker og torg har kommunen inngått avtale med Tana Arbeidsservice AS. I 
tillegg ansetter kommunen noen skoleungdommer i sommer månedene juli og august. Tana 
Arbeidsservice AS utfører arbeidet ved hjelp av egne medarbeidere og skoleungdommene 
kommunen ansetter. Inkludert i avtalen er renhold og ettersyn av samtlige toalett som 
kommunen har ansvaret for, fra Langnes/Høyholmen i nord til Laksjok i sør. Klipp av plener og 
tømming av søppelbøtter inngår også i arbeidsoppgavene.

2.9.3 8030- 8070 Selvkostområdet vann, avløp og renovasjon (VAR) og feiing
Selvkost innebærer at brukerne/abonnentene dekker kostnadene som kommunen har til disse 
tjenestene. For renovasjon er selvkost et krav, mens det ikke gjelder for vann- og avløp så lenge 
vi er under 100 % dekningsgrad. Kommunen kan ikke ta mer betalt enn selvkost. Et eventuelt 
overskudd skal tilbakeføres abonnementene i en periode på tre til fem år.

Forklaring til begreper i selvkostbudsjettene:

Avskrivning av investeringer er verditap som følge av teknisk slit og elde. Avskrivningen skjer med 
like stort årlig beløp over levetiden (lineær avskrivning). Avskrivninger og låneavdrag ses i 
sammenheng.

Alternativkostnad dekker kommunens finanskostnader med investeringer på selvkostområdet, 
herunder rentekostnadene. Kostnaden beregnes av avskrivningsgrunnlaget. Renten er lik effektiv 
rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent. I 
budsjettet for 2013 er rentesatsen satt til 2,5 %. 
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Indirekte kostnader er kostnader som ikke henføres til selve utførelsen av tjenesten, men 
kommer som konsekvens av tjenestene. Det gjelder for eksempel fakturering, innfordring, 
regnskapsføring, revisjon, utsendelse av faktura, nødvendig økonomisystemer med mer.

Budsjettendring for 2013 er gjort i forhold til anslag på regnskap for 2012. Tilsvarende detaljert 
budsjett finnes for avløp og slamtømming. Den nederste raden i tabellen viser at det er 
investeringer som vil gi størst prisøkninger i planperioden.

Hvordan påvirkes gebyrene av investeringer?

Investering: 10 000 000
Årlige avskrivninger over 36 år:      280 000
Kapitalkostnader: 10 mill x 5 %      500 000
Sum årlig kostnad   780 000

Eventuelle driftsmessig konsekvenser kommer i tillegg. Kapitalkostnadene i de etterfølgende år 
vil normalt bli lavere som følge av avskrivningene.

2.9.4 8070 Brann og ulykkesvern
Beredskapstjenesten i kommunene må forventes å få økt fokus fra statens side. Kompetanse-
kravet til branntjenesten hvor det forutsettes at deltidsmannskapene skal ha vesentlig høyere 
kompetanse enn i dag, er beskrevet i et eget tiltak i budsjettet.

I tillegg har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap signalisert at de vil pålegge de 
finnmarkskommunene som dekker samelovens forvaltningsområde å etablere og finansiere 
samiskspråklige operatører på 110-sentralen. Kostnadene for dette er ikke helt avklarte, men 
forsiktige anslag viser en årlig andel for Tana kommune på ca kr 800 000 mot dagens kostnad på 
drøyt kr 100 000. De fem forvaltningskommunene har arbeidet intenst for å unngå et slikt 
pålegg, og de vil sannsynligvis fortsatt motsette seg dette.  Det er allikevel en risiko for at det vil 
måtte budsjetteres med et slikt beløp senere. 

Brannvesenet har i dag ansvaret for kommunens oljevernberedskap. Kommunen er med i et 
interkommunalt samarbeid om slik beredskap og betaler for dette en relativt beskjeden andel.  
Det nærmeste året vil det være begrensede kostnader med denne tjenesten, men i framtida vil 
en måtte påregne økte kostnader også her.  Det vil i 2013 bli utplassert oljevernutstyr i alle 
kommunene i samarbeidet. Dette vil skje uten at kommunen får kostnader da oljevernutvalget 
har avsatte midler som vil bli brukt til dette. 

2.9.5 8080 Veger og gater
Brøyting av kommunale veier og plasser er delt inn fjorten roder. Kontraktene har tre måneder 
med fastpris og resten utføres som regningsarbeid. Det er inngått nye brøytekontrakter med tre 
års varighet og opsjon for ytterligere to år.  
Enkelte av de nye kontraktene har betydelig høyere pris enn tidligere.
Statens vegvesen refunderer kostnadene til isveger med kr 175 000 pr år.
Det er også foreslått tiltak for systematisk skifting av pærer i gatelysene. Dette fordi pærer har 
begrenset levetid, og lysstyrken de gir avtar etter hvert. Det anbefales skifting hvert tredje år for 
å ha tilstrekkelig lysstyrke.

2.9.6 8095 Havn og havnedrift
Kommunen eier to flytebrygger, en trekai og tre bølgedempere. I flytebryggene har kommunen 
til sammen 36 plasser som leies ut til fiskere og eiere av fritidsbåter. Begge flytebryggene er fullt 
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utleid pr i dag. Havneutvalget har imidlertid vedtatt å etablere flere plasser ved mer effektiv 
inndeling.

2.10 Rammetilskudd, finanser

2.10.1 Frie inntekter 
Administrasjonen har brukt KS sin beregningsmodell for å finne nivået på de frie inntektene. 
Disse samsvarer i det vesentlige med regjeringens anslag for de frie inntektene. Disse inntektene 
er ført under ansvar 9000.

Utbytte

Det er budsjettert med kr 5 mill i utbytte fra Varanger kraft under ansvar 9030 Renter og 
avkastning. 

2.10.2 Lånegjeld og rentenivå
Kommunens lånegjeld er ved utgangen av 2012 beregnet til rundt 268 mill, eller om lag 93 000 
per innbygger. Vi har sendt inn utbetalingsanmodning på spillemidler kr 5 873 000. Dette vil bli 
brukt til ekstraordinær nedbetaling av lån slik at vi antar at lånegjelden ved årets slutt vil være 
262 mill, eller om lag 91 000 pr innbygger. I tillegg har kommunen en del husbanklån til videre 
utlån. 

Renteutgifter er budsjettert under ansvar 9030 med et gjennomsnittlig rentenivå på 3 %. 
Rentene for 2013 er anslått til 8 millioner kroner. Det er en nedgang på kr 150 000 fra 2012. 

Avdragsutgiftene er budsjettert under ansvar 9040. De er økt med 6,8 mill til 12,8 mill. Det var 
budsjettert med avdragsutsettelse i 2012. Det er også i år utarbeidet tiltak som reduserer 
nedbetalingstakten.

Virkningen av endret rentenivå kan beregnes slik: En økning på 0,5 % i gjennomsnittlig rentenivå 
vil øke renteutgiftene med 0,5 % x 262 millioner kroner = kr 1 310 000. Kommunen er svært 
utsatt for eventuelle renteøkninger.

2.10.3 Låneopptak og tilbakebetaling av lån
Kommuner kan i henhold til kommuneloven ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, 
anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Det kan også tas opp lån for å konvertere eldre 
lånegjeld og for å innfri garantiansvar. Det kan ikke tas opp lån til drift.

Det finansielle ansvarsprinsipp innebærer at de som drar nytte av et kommunalt tjenestetilbud 
også bør ta belastningen (kostnaden) knyttet til tilbudet. Investeringer gir et positivt bidrag til det 
kommunale tjenestetilbudet over en lengre periode. Finansieringen av investeringer bør 
gjenspeile dette ved at kapitalkostnader fordeles over levetiden til eiendelen. Kommunen kan 
bruke lånefinansiering som et instrument til å fordele betalingen for en investering over tid. 
Låneavdrag og levetid på investeringene ses da i sammenheng. 

Hvordan kommunene skal avdra slik lånegjeld er regulert i kommuneloven. Reglene om avdrag 
på lån er her knyttet til kommunens samlede lånegjeld og ikke til et enkelt lån. 

Kommuneloven § 50 nr. 7 fastsetter at kommunenes samlede lånegjeld skal avdras med like årlig 
avdrag. Det er videre fastsatt at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke 
kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. 
Hovedprinsippet for reglene om minimumsavdrag er at gjelden som minimum skal nedbetales i 
takt med kapitalslitet. 
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Fylkesmennene anbefaler ofte kommunene å bruke 4 prosent av netto lånegjeld (brutto 
langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån og pensjon) som et minimumsnivå for årlige avdrag.  
En annen metode er den forenklet metode for beregning av minimumsavdrag:

Avskrivninger x            Netto lånegjeld
Anleggsverdi 

I den forenklede metode tas pensjonen ut som anleggsmiddel og gjeld. Kommunen kan som 
hovedregel ikke låne penger til pensjonsutgifter.

Ved å legge seg på minimumsavdrag, reduserer kommunen egenkapitalandelen for 
anleggsmidlene og gjeldsandel øker i forhold verdien på anleggsmidlene.

2.10.4 Eiendomsskatt
Det er seks alternativer for hvilke eiendommer det kan innføres eiendomsskatt for:

1. Faste eiendommer uavhengig av beliggenhet
2. Faste eiendommer i tettbygd strøk
3. Verk, bruk og oppdrettsanlegg i hele kommunen
4. Verk, bruk og oppdrettsanlegg og annen næringseiendom i hele kommunen
5. Faste eiendommer i tettbygd strøk samt verk, bruk og oppdrettsanlegg i hele kommunen
6. Faste eiendommer i tettbygd strøk samt verk, bruk og oppdrettsanlegg og 

næringseiendom i hele kommunen

Skattesatsene kan være mellom 2 og 7 promille, og kan også bestemmes med desimaler. For 
gårdsbruk og skogbruk er maksimalsatsen 4 promille.

Eiendomsskatten kan økes til inntil 4 ‰ det kommende året. Bunnfradraget kan økes. Dette kan 
kombineres med en økning i skattesatsen. Bunnfradraget kan ikke fjernes samtidig som 
skattesatsen økes.

Fordeling av eiendomsskatt
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Tabellen viser samlet endring i kommunens inntekter med varierende skattesats og bunnfradrag. 
Vedtatt nivå på 2 ‰ og 50 000 i bunnfradrag er skravert. Eksempelvis vil en økning i bunnfradrag 
fra kr 50 000 til kr 200 000 gi kr 519 000 mindre i skatteinntekter. En økning til maksimal 
skattesats og samme bunnfradrag vil gi ca 7,4 millioner i merinntekter. 
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2.10.4 Oversikt over fond og avsetninger
Oversikt over fond og ubrukte lånemidler, uttrekk er gjort per november 2012. 

Tekst Saldo
2510801121 Praksisgodtgjøring Losa -14 800,00
2510801122 Tospråklige prosjektmidler -305 000,00
2510801130 Termer for tjenestebeskrivelse -30 000,00
2510801180 Velferdsutvalg -51 102,50
2510801210 Kompentansemidler skole -368 157,00
2510801217 Samarbeid over grensen, Sirma skole -68 139,20
2510801245 Kompetanseheving i barnehagen -22 850,00
2510801251 Ovttas Samisk språk- skole- og 
barnehageutvikling -100 000,00
2510801256 Prosjektmidler FEIDE -75 000,00
2510801261 Nordområdesamarbeid Sirma - Utsjok -135 000,00
2510801270 Etterutdanning lærere ØFK 260 -125 336,51
2510801271 Kulturskoleprosjekt ØFK 261 -112 609,20
2510801272 RSK-midler ØFK 262 -528 917,04
2510801273 Assistentopplæring barnehage ØFK 263 -265 320,00
2510801274 Skjønnsmidler koordinering 2011 ØFK -47 036,85
2510801300 Studentrefusjon -136 044,60
2510801310 Ressurssenter tana legesenter -69 433,90
2510801320 Ungdommens prevensjonskontor -45 732,78
2510801330 Godt samliv -12 210,00
2510801400 Lindrende behandling ved livets slutt -23 449,94
2510801403 Videreutdanning psykiatri, tilskudd 
Fylkesmannen -150 536,00
2510801404 Stipend til helsefagarbeiderutdanningen PLO -15 000,00
2510801405 Demensteam Polmak -37 500,00
2510801502 Adferdssenter - hjelpetjenesten -258 428,09
2510801503 Forebyggende rus/psykriatri. hjelpetjene -345 000,00
2510801506 Stipendmidler M.V.D. Botjenesten -10 000,00
2510801600 Nærings- omstillingsfond -2 613 071,43
2510801607 Kraftfond til tiltak i austertana -441 834,35
2510801608 Viltfond -189 218,27
2510801612 Etablererbanken -4 847,51
2510801614 Opphjelp av fisk -216 994,00
2510801615 Snowboard anlegg -19 705,00
2510801616 Aktivitetsstøtte kulturskolen -7 046,00
2510801632 Etablering av ungdomssråd -50 000,00
2510801642 Vannområde Tana -91 225,00
2510801662 Den kulturelle spaserstokken -113 587,95
2510801663 KOM I FOKUS -47 739,20
2510801700 Boligtilskudd til tilpasning -187 575,57
2510801701 Boligtilskudd til etablering -327 200,00
2510801702 Tap på etableringslån -53 240,00
2510801703 Private avløpsanlegg -316 037,95
2510801801 Låneavdragsfond -1 058 523,00
2510801820 Selvkostfond vanndistrubusjon -1 254 320,37
2510801830 Selvkostfond avløp -1 672 682,00
2510801835 Selvkostfond slam -1 525 842,00
2510801840 Selvkostfond renovasjon -190 736,00
2510801880 Vei til Tanahus -50 000,00
251 Bundne driftsfond -13 784 029,21

������	




28

2530801600 Ubundet investeringsfond -557089,23
2530801610 Elveforebygging Austertana -250 000,00
253080 Interimskonti -807 089,23
253 Ubundne investeringsfond -807 089,23

2550801900 Ekstra ordinært innfridd forvaltningslån -2 204 008,93
2550801901 Innfridd forvaltningslån -319 749,57
255080 Interimskonti -2 523 758,50
255 Bundne investeringsfond -2 523 758,50

2560801600 Bygdesekretær. KST 4/2010 -258 650,00
2560801610 Ungdomsråd. KST 4/2010 -50 000,00
2560801620 Spillemidler til e.o nedbetaling av lån -252 000,00
2560801640 Utmarksplan, avsatt 2011 -195 546,40
2560801660 Joddu -171 900,00
2560801710 Polmak skolebygg - Avsatt ubrukt i 2011 -90 000,00
2560801800 Barmarkstraseer, avsatt 2011 -23 000,00
2560801860 Formannskapets disposisjon -200 000,00
2560801900 Disposisjonsfond -3 876 025,31
2560801901 Primærnæringsfond 303 773,88
2560801910 Havneutvalgets disposisjon -1 759 302,10
2560801920 Kunstgressbane Tanabru. Kst 59/2011 -1 000 000,00
256 Ubundne fond -7 572 649,93

2910001100 Ubrukte lånemidler 26 657 626,74
2910001800 Startlån 967 000,00
291 Ubrukte lånemidler 27 624 626,74
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2.10.5 Lønnsvekst og pensjon
Lønnsvekst etter sentrale og lokale forhandlinger er budsjettert under ansvar 9050. Til den 
sentrale lønnsveksten er det avsatt 3,5 millioner kroner og til lokal forhandling kr 400 000. 

I konsekvensjustert budsjett er ikke årets lokale forhandlinger til lederlønn tatt med, men samlet 
under ett felles ansvar. Dette er for å sikre at det avsettes midler til lokal lønnsvekst. De lokale 
forhandlingene pågår samtidig med budsjettprosessen og det er fort gjort å glemme å legge inn 
alle lokale tillegg.

Pensjonsutgiftene øker svært mye kommende år. Følgende satser for arbeidsgivers andel er lagt 
inn i lønnsbudsjettet per 4. oktober:
KLP, sykepleierordninga 19,30 %
STP, pedagogisk personale 11,31 %
DNB, fellesordninga 19,37%
DNB, folkevalgtordninga 39,95%

Beregninger utført i oktober indikerer en økning i pensjonsutgiftene på 608 mill i forhold til 
opprinnelig budsjett for 2012.

Premieavviket er videreført med 4,4 mill under ansvar 1820.

2.10.6 Avsatt til senere fordeling
Under ansvar 9050 er det avsatt 466 000 til FSKs disposisjon, en videreføring av tidligere års nivå.

2.10.7 Momskompensasjon
Dagens momsordning i driftsbudsjettet er innarbeidet i de enkelte avdelingenes drift, og fram-
kommer ikke som en samlet overføring. Momskompensasjonen for investeringer er ført tilbake 
til driftsbudsjettet etter følgende bestemmelser:

For 2013 minimum 80 prosent. Fra 2014 skal momskompenasjonen i sin helhet inn i 
investeringsregnskapet.

2.10.8 Tospråklighetsmidler
Språkmidlene fra Sametinget er antatt å være på samme nivå som foregående år, kr 5 129 000. 
Denne posten er ført under ansvar 9011.

Kommunens språkplan er under rullering, og vil bli fremlagt for OKU. Språkplanen vil danne 
grunnlag for kommunens bruk av tospråklighetsmidler.
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3 Forslag til driftsbudsjett
For detaljer vises det til dokumentene ”Driftstiltak som er valgt i rådmannens budsjettforslag” og 
”Alle driftstiltak” som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. 

- -

2013 2014 2015 2016

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett 7 254 326 9 803 326 9 568 326 9 557 326

Sum alle valgte tiltak -8 249 370 -15 827 426 -17 399 951 -17 399 951

Over-/underskudd budsjettversjon -2 398 056 -869 767 -721 629 499 016

-

Valgte tiltak

-

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett -1 403 012 5 154 333 7 109 996 8 341 641

    Rådmannens forslag til investeringsbudsjett -1 403 012 5 154 333 7 109 996 8 341 641

-

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan -3 114 392 -10 599 112 -10 649 112 -10 649 112

    1000: Kjøp av flere hodetelefoner til tolkeutstyr (kst 15.12.2011) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

        Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

    1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd -50 000 -100 000 -150 000 -150 000

        Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) -50 000 -100 000 -150 000 -150 000

    1202: Reduserte adm utgifter -100 000 -491 220 -491 220 -491 220

        Fellestjenester (1200) 0 -150 000 -150 000 -150 000

        Serviceavdeling (1202) 0 -241 220 -241 220 -241 220

        Personalavdeling (1800) -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

    1230: Reduksjon i overføring Tana samiske språksenter 2014 0 -213 800 -213 800 -213 800

        Samisk språkutvikling (1230) 0 -213 800 -213 800 -213 800

    1230: To-språklighetsmidler (kst 15.12.2011) -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
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        Samisk språkutvikling (1230) -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

    1500: Lokal prosjektleder for samhandlingsreformen -120 610 -120 610 -120 610 -120 610

        Administrativ ledelse (1500) -120 610 -120 610 -120 610 -120 610

    1600: E-faktura -65 000 -65 000 -65 000 -65 000

        Økonomiavdeling (1600) -65 000 -65 000 -65 000 -65 000

    2000: Økt kvalitet i barnehagene -20 000 -325 342 -325 342 -325 342

        Undervisning - Ledelse og fellestiltak (2000) -20 000 -325 342 -325 342 -325 342

    2110: Reduksjon assistentstilling, Austertana -125 685 -125 685 -125 685 -125 685

        Austertana oppvekstsenter (2110) -125 685 -125 685 -125 685 -125 685

    2110: Reduksjon kontorbemanning, Austertana 54 997 54 997 54 997 54 997

        Austertana oppvekstsenter (2110) 54 997 54 997 54 997 54 997

    2110: Reduksjon lærerstilling, Austertana -153 224 -153 224 -153 224 -153 224

        Austertana oppvekstsenter (2110) -153 224 -153 224 -153 224 -153 224

    2120: Reduksjon asssitentstilling, Boftsa -138 254 -138 254 -138 254 -138 254

        Boftsa oppvekstsenter (2120) -138 254 -138 254 -138 254 -138 254

    2120: Reduksjon lærerstilling, Boftsa -144 294 -144 294 -144 294 -144 294

        Boftsa oppvekstsenter (2120) -144 294 -144 294 -144 294 -144 294

    2130: Reduksjon lærerstilling, Seida -264 195 -264 195 -264 195 -264 195

        Seida skole (2130) -264 195 -264 195 -264 195 -264 195

    2130: Reduksjon stilling SFO, Seida -246 044 -246 044 -246 044 -246 044

        Seida skole (2130) -246 044 -246 044 -246 044 -246 044

    2130: Redusert assistentbemanning Seida skole -104 999 -104 999 -104 999 -104 999

        Seida skole (2130) -104 999 -104 999 -104 999 -104 999

    2140: Reduksjon assistentstillinger, sameskolen -85 634 -85 634 -85 634 -85 634

        Deanu sameskuvla (2140) -85 634 -85 634 -85 634 -85 634
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    2140: Reduksjon lærerstilling, sameskolen -264 195 -264 195 -264 195 -264 195

        Deanu sameskuvla (2140) -264 195 -264 195 -264 195 -264 195

    2150: Reduksjon lærerstilling, Sirma -43 420 -43 420 -43 420 -43 420

        Sirma skole (2150) -43 420 -43 420 -43 420 -43 420

    2400: Bortfall av reservepott tilretteleggingstiltak, barnehager 0 0 0 0

        Barnehager - fellestiltak (2400) 0 0 0 0

    4000: Felles PLO - forebygging -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

        Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

    4000: Kompetanseheving - fellestiltak 0 0 0 0

        Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000) 0 0 0 0

    4000: Styrking av helse-, pleie- og omsorgstjenesten (kst 

15.12.2011)

-800 000 -800 000 -800 000 -800 000

        Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000) -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

    4010: Nedlegging - Austertana eldresenter 0 -6 862 766 -6 862 766 -6 862 766

        Sone 1 - Austertana (4010) 0 -6 454 439 -6 454 439 -6 454 439

        Helse- og sosialbygg (7030) 0 -408 327 -408 327 -408 327

    4020: Nedlegging - Polmak sykehjem 0 -7 172 647 -7 172 647 -7 172 647

        Sone 2 - Polmak (4020) 0 -6 535 054 -6 535 054 -6 535 054

        Helse- og sosialbygg (7030) 0 -637 593 -637 593 -637 593

    4040: Drift av nye omsorgsboliger - Tanabru 0 7 506 055 7 506 055 7 506 055

        Tana omsorgssone (4040) 0 7 506 055 7 506 055 7 506 055

    4050: Rehabiliteringstj. Økt kveldsvakt 14 t i uken (selvkost) 0 0 0 0

        Rehabiltieringstjenester (4050) 0 0 0 0

    4050: Rehabiliteringstjenesten - opprettelse 20 % st som 

fagansvarlig

0 0 0 0

        Rehabiltieringstjenester (4050) 0 0 0 0
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    5050: Overføring av stillingsprosent til botjenesten -219 812 -219 812 -219 812 -219 812

        Psykisk helsevern (5050) -219 812 -219 812 -219 812 -219 812

    5060: Reduksjon voksenavlastning og nattevakt -51 259 -51 259 -51 259 -51 259

        Botjenesten (5060) -51 259 -51 259 -51 259 -51 259

    6010: Primærnæringsfond (kst 15.12.2011) -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

        Næringsutvikling og rådgivning (6010) -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

    6100: Kulturfond (kst 15.12.2011) -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

        Kultur - ledelse og felles (6100) -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

    8010: Ikke kommunal drift av løyper i utmark. 0 0 0 0

        Løyper i utmark (8010) 0 0 0 0

    8010: Vedlikehold/merking av løyper i utmark (kst 15.12.2011) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

        Løyper i utmark (8010) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

    8020: Lysløyper -redusere materialer til vedlikehold 5 000 10 000 10 000 10 000

        Lysløyper (8020) 5 000 10 000 10 000 10 000

    8040: Stilling holdes vakant Bygg/Anlegg 165 236 165 236 165 236 165 236

        Vannforsyning (8040) 165 236 165 236 165 236 165 236

    8080: Slukking av gatelys 0 0 0 0

        Veier og gater (8080) 0 0 0 0

    8080: Veivedlikehold iht. veiplanen (kst 15.12.2011) -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

        Veier og gater (8080) -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

    9000: Eiendomsskatt - Økning i bunnfradrag til kr 200.000 0 0 0 0

        Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) 0 0 0 0

    9030: Mer optimistisk rentenivå i 2012 (kst 15.12.2011) 307 000 307 000 307 000 307 000

        Renter og avkastning (9030) 307 000 307 000 307 000 307 000

    9040: Avdragsutsettelse maksimalt 0 0 0 0
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        Avdragsutgifter (9040) 0 0 0 0

    9050: Reduksjon i Formannskapets disposisjon (kst 15.12.2011) 200 000 200 000 200 000 200 000

        Avsetninger og tap (9050) 200 000 200 000 200 000 200 000

    9060: Bruk av disposisjonsfond (kst 15.12.2011) 600 000 600 000 600 000 600 000

        Interne finansieringstransaksjoner (9060) 600 000 600 000 600 000 600 000

-

Politisk virksomhet 90 000 90 000 90 000 90 000

    1040: Ungdomsråd - godtgjørelser 90 000 90 000 90 000 90 000

        Ungdomsråd (1040) 90 000 90 000 90 000 90 000

-

Trossamfunn 136 100 136 100 136 100 136 100

    1100: Kirkelig fellesråd - prisvekst 136 100 136 100 136 100 136 100

        Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) 136 100 136 100 136 100 136 100

-

Administrasjon og ledelse 527 288 376 525 75 000 75 000

    1200: Info - tilskudd turistinformasjon 75 000 75 000 75 000 75 000

        Fellestjenester (1200) 75 000 75 000 75 000 75 000

    1600: Økonomi - Økonomisystem 301 525 301 525 0 0

        Økonomiavdeling (1600) 301 525 301 525 0 0

    1800: Rekrutteringsplan 150 763 0 0 0

        Personalavdeling (1800) 150 763 0 0 0

-

Undervisning -1 529 155 -2 574 815 -2 595 815 -2 595 815

    2110: Austertana - bortfall halv assistentstilling H2013 -92 870 -200 213 -200 213 -200 213

        Austertana oppvekstsenter (2110) -92 870 -200 213 -200 213 -200 213
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    2110: Austertana - opprettelse av familiebarnehage -133 917 -403 594 -424 594 -424 594

        Austertana oppvekstsenter (2110) -107 448 -323 465 -344 465 -344 465

        Skole- og barnehagebygg (7020) -26 469 -80 129 -80 129 -80 129

    2110: Austertana - reduksjon 20 % stilling i barnehage -88 045 -88 045 -88 045 -88 045

        Austertana oppvekstsenter (2110) -88 045 -88 045 -88 045 -88 045

    2110: Austertana - reduksjon lærerressurs -103 453 -224 705 -224 705 -224 705

        Austertana oppvekstsenter (2110) -103 453 -224 705 -224 705 -224 705

    2120: Boftsa - reduksjon av assistentstilling -184 533 -400 425 -400 425 -400 425

        Boftsa oppvekstsenter (2120) -184 533 -400 425 -400 425 -400 425

    2130: Seida - bortfall av SFO-stilling -400 836 -400 836 -400 836 -400 836

        Seida skole (2130) -400 836 -400 836 -400 836 -400 836

    2130: Seida - bortfall av lærerstilling høsten 2013 -190 220 -411 588 -411 588 -411 588

        Seida skole (2130) -190 220 -411 588 -411 588 -411 588

    2130: Seida - reduksjon halv lærerstilling V13 -129 038 -239 166 -239 166 -239 166

        Seida skole (2130) -129 038 -239 166 -239 166 -239 166

    2140: Sameskuvla - finansiering av stilling ved eksterne midler -206 243 -206 243 -206 243 -206 243

        Deanu sameskuvla (2140) -206 243 -206 243 -206 243 -206 243

-

Helse-, pleie- og omsorgstjenester -1 440 606 -679 349 -679 349 -679 349

    4020: Polmak sykehjem - reduksjon 100% stilling, 1 dagvakt fra 

mandag til fredag.

-446 257 0 0 0

        Sone 2 - Polmak (4020) -446 257 0 0 0

    4040: Omsorgssonen - reduksjon omsorgslønn og 

støttekontakt

-315 000 0 0 0

        Tana omsorgssone (4040) -315 000 0 0 0

    5000: Hjelpetj. - reduksjon av merkantilressurs 80% stilling -348 129 -348 129 -348 129 -348 129
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        Hjelpetjenester - ledelse og fellestitak (5000) -348 129 -348 129 -348 129 -348 129

    5060: Botjenesten - tiltak for reduksjon av nettoutgifter 3 % -331 220 -331 220 -331 220 -331 220

        Botjenesten (5060) -331 220 -331 220 -331 220 -331 220

-

Utviklingsavdelingen 441 220 783 050 783 050 783 050

    6040: Utv.avd - areal for båtutsetting på Kaldbaknes 0 0 0 0

        Miljøvern (6040) 0 0 0 0

    6050: Utv.avd - prosjektstilling 291 220 633 050 633 050 633 050

        Arealplanlegging - tilrettelegging (6050) 291 220 633 050 633 050 633 050

    6100: Utv.avd - tilskudd til Tana vinterfestival 150 000 150 000 150 000 150 000

        Kultur - ledelse og felles (6100) 150 000 150 000 150 000 150 000

-

Bygg- og anleggsdrift 20 175 20 175 20 175 20 175

    7020: Bygg -reduksjon av tømrerstillingen -129 825 -129 825 -129 825 -129 825

        Skole- og barnehagebygg (7020) -129 825 -129 825 -129 825 -129 825

    8080: Veg - utskifting av gatelys 150 000 150 000 150 000 150 000

        Veier og gater (8080) 150 000 150 000 150 000 150 000

-

Rammetilskudd finans -3 380 000 -3 380 000 -4 580 000 -4 580 000

    9000: Eiendomsskatt - økning med 3 promille. 0 0 -1 200 000 -1 200 000

        Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) 0 0 -1 200 000 -1 200 000

    9000: Prisstigning eiendomsskatt -730 000 -730 000 -730 000 -730 000

        Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) -730 000 -730 000 -730 000 -730 000

    9040: Finans - avdragsutsettelse moderat  2013 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000

        Avdragsutgifter (9040) -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000
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-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

-

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 
- - - -

    21x0: Felles ungdomstrinn 0 -1 001 063 -2 170 980 -2 170 980

        Grunnskole og sfo, felles (2100) 0 -1 001 063 -2 170 980 -2 170 980

    9050: Redusert pensjon -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

        Avsetninger og tap (9050) -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

-

Politisk virksomhet
- - - -

    1000: Reduserte politiske godtgjørelser -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

        Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000) -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

-

Trossamfunn
- - - -

    1100: Kirkelig fellesråd - IT 50 000 0 0 0

        Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) 50 000 0 0 0

    1100: Kirkelig fellesråd - ny kirke ved Tanabru 350 000 0 0 0

        Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) 350 000 0 0 0

    1100: Kirkelig fellesråd - soknediakon 142 000 142 000 142 000 142 000

        Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) 142 000 142 000 142 000 142 000

-

Administrasjon og ledelse
- - - -

    1600: Økonomi - Sticos Oppslag Kommune 36 663 52 376 52 376 52 376

        Økonomiavdeling (1600) 36 663 52 376 52 376 52 376

    1600: Økonomi - økt bemanning 422 135 422 135 422 135 422 135
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        Økonomiavdeling (1600) 422 135 422 135 422 135 422 135

-

Helse-, pleie- og omsorgstjenester
- - - -

    3000: Helse - opprette ergoterapeut-stilling 2013 525 440 525 440 525 440 525 440

        Legestasjon (3000) 525 440 525 440 525 440 525 440

    3010: Helse - turnustjeneste for fysioterapeut 45 397 0 0 0

        Fysioterapi (3010) 45 397 0 0 0

    4020: Polmak sykehjem - styrking av helg-kveld 224 334 224 334 0 0

        Sone 2 - Polmak (4020) 224 334 224 334 0 0

    4030: Sykeavdelingen - inventar og utstyr - datamaskiner 45 000 15 000 15 000 15 000

        Sykeavdelingen (4030) 45 000 15 000 15 000 15 000

    4030: Sykeavdelingen - inventar og utstyr - nye senger og 

personløftere

80 000 50 000 50 000 50 000

        Sykeavdelingen (4030) 80 000 50 000 50 000 50 000

    4030: Sykeavdelingen - inventar og utstyr, utskifting av møbler 40 000 0 0 0

        Sykeavdelingen (4030) 40 000 0 0 0

    4030: Sykeavdelingen - reduksjon 100% stilling,aften -480 028 0 0 0

        Sykeavdelingen (4030) -480 028 0 0 0

    4030: Sykeavdelingen - rekrutteringsbolig for sykepleier 62 000 65 000 68 000 71 000

        Sykeavdelingen (4030) 62 000 65 000 68 000 71 000

    4030: Sykeavdelingen - styrking av bemanning, helg 218 304 220 716 223 128 225 540

        Sykeavdelingen (4030) 218 304 220 716 223 128 225 540

    4040: Omsorgssonen - aktivitør 40% stilling 171 266 171 266 171 266 171 266

        Tana omsorgssone (4040) 171 266 171 266 171 266 171 266

    4040: Omsorgssonen - avdelingssykepleier i 40% stilling 241 220 241 220 0 0

        Tana omsorgssone (4040) 241 220 241 220 0 0
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    4040: Omsorgssonen - multidose system medikamenter 100 000 100 000 100 000 100 000

        Tana omsorgssone (4040) 100 000 100 000 100 000 100 000

    4040: Omsorgssonen - økt bemanning kveld 1,5 årsverk 693 508 693 508 693 508 693 508

        Tana omsorgssone (4040) 693 508 693 508 693 508 693 508

    5050: Psykisk helsevern, Kommunepsykolog 78 928 178 928 328 928 578 928

        Psykisk helsevern (5050) 78 928 178 928 328 928 578 928

-

Utviklingsavdelingen
- - - -

    6040: Utv.avd - oppfølging av siktryddingsplan 100 000 0 0 0

        Miljøvern (6040) 100 000 0 0 0

    6050: Utv.avd - detaljregulering for ride- og motorsportsanlegg 150 000 0 0 0

        Arealplanlegging - tilrettelegging (6050) 150 000 0 0 0

    6050: Utv.avd - digital plandialog 96 000 5 000 5 000 5 000

        Arealplanlegging - tilrettelegging (6050) 96 000 5 000 5 000 5 000

    6050: Utv.avd - konsekvensutredninger 100 000 100 000 0 0

        Arealplanlegging - tilrettelegging (6050) 100 000 100 000 0 0

    6050: Utv.avd - oversettelse av plandokumenter 100 000 0 0 0

        Arealplanlegging - tilrettelegging (6050) 100 000 0 0 0

    6050: Utv.avd -oppfølging av utmarksplan 260 000 0 0 0

        Miljøvern (6040) 260 000 0 0 0

    6100: Utv.avd - folkehelse 122 000 122 000 122 000 122 000

        Kultur - ledelse og felles (6100) 122 000 122 000 122 000 122 000

    6100: Utv.avd - oppfølging av ungdomsrådet 0 0 0 0

        Kultur - ledelse og felles (6100) 0 0 0 0

    6100: Utv.avd - turstier 2013 55 000 55 000 55 000 0
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        Kultur - ledelse og felles (6100) 55 000 55 000 55 000 0

    6100: Utv.avd -forprosjekt skitrekk i snowboardbakken 100 000 0 0 0

        Kultur - ledelse og felles (6100) 100 000 0 0 0

    6400: Utv.avd - tilskudd til idretten 220 000 220 000 220 000 220 000

        Idrett og friluftsliv (6400) 220 000 220 000 220 000 220 000

-

Bygg- og anleggsdrift
- - - -

    7040: Bygg - Galleri Martin - nytt høytaleranlegg 30 000 0 0 0

        Administrasjons- og kulturbygg (7040) 30 000 0 0 0

    7040: Bygg - maling av innvendige vegger i kinosalen 50 000 0 0 0

        Administrasjons- og kulturbygg (7040) 50 000 0 0 0

    8070: Utdanning deltidsmannskaper i Tana brannvesen 2012 140 000 140 000 140 000 140 000

        Brann og ulykkesvern (8070) 140 000 140 000 140 000 140 000

    8080: Brøyting og sommervedlikehold av private veier 121 000 121 000 121 000 121 000

        Veier og gater (8080) 121 000 121 000 121 000 121 000

    8080: Veg - grusing av jordbruksveger 0 100 000 0 100 000

        Veier og gater (8080) 0 100 000 0 100 000

    8080: Veg - reasfaltering av veger 50 000 50 000 50 000 50 000

        Veier og gater (8080) 50 000 50 000 50 000 50 000

    8095: Torhop - drift av serviceanlegg 50 000 181 000 115 000 115 000

        Havn og havnedrift (8095) 50 000 181 000 115 000 115 000

-

Rammetilskudd finans
- - - -

    9030: Mer optimistisk rentenivå -650 000 -1 000 000 -600 000 -100 000

        Renter og avkastning (9030) -650 000 -1 000 000 -600 000 -100 000
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    9030: Mest optimistisk rentenivå -950 000 -1 100 000 -900 000 -400 000

        Renter og avkastning (9030) -950 000 -1 100 000 -900 000 -400 000

    9040: Finans - avdragsutsettelse maksimalt -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000

        Avdragsutgifter (9040) -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000
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4 Forslag til investeringsbudsjett

I rådmannens investeringsforslag er det foreslått store investeringer som utløser en markert 
økning i rente- og avdragsutgiftene de kommende årene. De største investeringene er knyttet til 
strukturelle endringer, noe som forsvarer investeringsnivået. 

Leseren bør merke seg at momskompensasjonen fra investeringsforslaget  er med på å saldere 
driftsbudsjettet det neste året. For nærmere omtale av prosjektene vises rapportene 
”Investeringstiltak som er valgt i rådmannens budsjettforslag” og ”Alle investeringstiltak” som 
kan lastes ned fra hjemmesiden.

4.1.1 Nye heldøgns omsorgsboliger – påbegynt i 2012
Forsinket oppstart 2012 gjør at store deler av dette prosjektet er overført til 2013. Det som det 
må søkes om lån til i 2013 er 20 mill. 

4.1.2 Oppgradering Tana rådhus
Det er utarbeidet skisseprosjekt for oppgradering av rådhuset. Hovedmålet med oppgraderingen 
av rådhuset er og sikre brukernes helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. I tillegg vil 
energikostnadene på bygget reduseres, og fasadene oppgraderes slik at bygget fremstår mer 
tiltalende i Tana bru sentrum. 
Prosjekteringen er igangsatt i 2012, og utførelse av tiltak for utbedringer av avvik og mangler i 
utbygging del I i 2013:
1. Utvendig arbeider med etterisolering av yttervegger, 
   utskifting av vinduer, ytterdører, utbedring av tak etc.
2. Bygging av heissjakt 

Konsekvenser:
- Sparer fyringsutgifter.
- Arbeidsmiljøet blir bedre for arbeidstakerne på huset.
- Bygningsverdien opprettholdes.

4.1.3 Serviceanlegg i Torhop
Dette prosjektet er ikke valgt i rådmannens forslag til investeringsbudsjett. Dette fordi 
administrasjonen ser at det er usikkerhet da det ikke er inngått avtale mellom kommunen og 
andelslaget.  

4.1.4 Rådmannens forslag til investeringer:

-

2013 2014 2015 2016

Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0

Sum investeringer fra nye tiltak 61 596 500 44 803 000 15 387 500 5 437 500

Sum fond 0 0 0 0
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Sum bruk av driftsmidler -9 307 840 0 -250 000 -250 000

Sum lån -52 288 660 -29 689 000 -12 307 500 -5 187 500

Sum tilskudd 0 -15 114 000 -2 830 000 0

Sum annet 0 0 0 0

Netto finansiering 0 0 0 0

Sum renter og avdrag 834 948 4 489 287 6 527 300 7 607 445

Sum andre driftskonsekvenser -2 237 960 665 046 582 696 734 196

Netto driftskonsekvenser -1 403 012 5 154 333 7 109 996 8 341 641

Valgte tiltak

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 57 059 000 38 103 000 13 962 500 3 962 500

  1210:  Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur  til 

kommuale bygg 2013- 2017

437 500 437 500 437 500 437 500

      Renter og avdrag 1 072 107 084 227 688 344 056

      Andre driftskonsekvenser -17 500 0 0 0

  1210: Bærbare maskiner skoler 2013 125 000 125 000 125 000 125 000

      Renter og avdrag 306 30 597 65 053 98 302

      Andre driftskonsekvenser -5 000 0 0 0

  1210: Data- og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ 

backup - hele organisasjonen 2013-2017

750 000 500 000 750 000 750 000

      Renter og avdrag 1 838 182 846 318 348 521 480

      Andre driftskonsekvenser -30 000 0 0 0

  1210: Nye arbeidsstasjoner 

Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg 2013 - 2017

625 000 500 000 500 000 500 000

      Renter og avdrag 1 531 152 614 288 917 420 990
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      Andre driftskonsekvenser -25 000 0 0 0

  1210: Utskifting kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og 

Nettverksprintere 2013-2017

250 000 250 000 250 000 250 000

      Renter og avdrag 613 61 192 130 108 196 603

      Andre driftskonsekvenser -10 000 0 0 0

  1210: Videreutvikle bruken  av virituelle servere -

PLO/Helse/Hjt/PPT/Adm/Elev 2013 - 2017

500 000 375 000 500 000 500 000

      Renter og avdrag 1 225 122 019 224 228 359 043

      Andre driftskonsekvenser -20 000 0 0 0

  1210: www.tana.kommune.no  kommunal info 2013-2016 150 000 150 000 150 000 150 000

      Renter og avdrag 368 36 716 78 066 117 965

      Andre driftskonsekvenser -6 000 0 0 0

  7000: Videre utbygging av elektronisk låsesystem 375 000 0 0 0

      Renter og avdrag 5 513 22 169 20 882 20 514

      Andre driftskonsekvenser -15 000 0 0 0

  7020: Renovering/nybygg Seida skole 0 10 000 000 10 000 000 0

      Renter og avdrag 0 175 000 878 749 1 366 664

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

  7020: Sirma skole 549 000 0 0 0

      Renter og avdrag 8 070 32 454 30 571 30 033

      Andre driftskonsekvenser -21 960 0 0 0

  7020: Tanabru barnehage 0 530 000 0 0

      Renter og avdrag 0 9 275 37 298 35 134

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

  7030: Omsorgssenter Tana bru 42 500 000 13 250 000 0 0

      Renter og avdrag 624 750 2 479 768 2 235 435 2 201 397
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      Andre driftskonsekvenser -1 700 000 801 396 801 396 801 396

  7040: Oppgradering av Tana rådhus 10 625 000 11 813 000 0 0

      Renter og avdrag 156 188 834 824 1 422 993 1 364 344

      Andre driftskonsekvenser -425 000 0 0 0

  8040: Elektronisk ledningskartverk 172 500 172 500 0 0

      Renter og avdrag 3 019 15 158 23 575 22 670

      Andre driftskonsekvenser 0 -10 350 -20 700 -20 700

  8080: Montering av målere til veglys 0 0 1 250 000 1 250 000

      Renter og avdrag 0 0 17 500 87 874

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

Usorterte tiltak 4 537 500 6 700 000 1 425 000 1 475 000

  7020: Boftsa skole, nytt brannvarslingsanlegg, varmestyring 250 000 0 0 0

      Renter og avdrag 0 0 0 0

      Andre driftskonsekvenser -10 000 0 0 0

  7040: Miljøbygget, Varmestyring til kinosalen 125 000 0 0 0

      Renter og avdrag 1 838 7 389 6 961 6 838

      Andre driftskonsekvenser -5 000 0 0 0

  8031: Kunstgressbane restarbeider 187 500 0 0 0

      Renter og avdrag 459 10 701 2 263 -181 948

      Andre driftskonsekvenser 51 500 59 000 59 000 0

  8040: Alleknjarg vannverk - rehabilitering pga trykkøkning 0 0 1 200 000 0

      Renter og avdrag 0 0 21 000 84 450

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 -36 000

  8040: Austertana vannverk - ferdigstillelse 500 000 0 0 0
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      Renter og avdrag 8 750 35 186 33 146 32 562

      Andre driftskonsekvenser 0 -30 000 -30 000 -30 000

  8040: Polmak vannverk - sammenkobling med Lismajavre 

vannv.

2 250 000 0 0 0

      Renter og avdrag 0 0 0 0

      Andre driftskonsekvenser 0 -135 000 -135 000 135 000

  8040: Skiippagurra vannverk - UV, dagtank og nødstrøm 0 1 200 000 0 0

      Renter og avdrag 0 0 0 0

      Andre driftskonsekvenser 0 0 -72 000 -72 000

  8040: Vannledning Lismajavre vannverk - ferdigstillelse 500 000 0 0 0

      Renter og avdrag 8 750 35 186 33 146 32 562

      Andre driftskonsekvenser 0 -30 000 -30 000 -30 000

  8050: Østre Seida avløpsanlegg 0 0 225 000 1 475 000

      Renter og avdrag 0 0 3 938 41 647

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 -13 500

  8070: Brannstasjonen - ombygging (erstatter utvidelse vedatt i 

2012)

500 000 0 0 0

      Renter og avdrag 7 350 29 558 27 843 27 353

      Andre driftskonsekvenser 10 000 10 000 10 000 0

  8080: Infrastruktur til nytt industriområde 0 5 500 000 0 0

      Renter og avdrag 0 96 250 387 062 364 603

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

  8080: Snuplasser ved private veier som skal vedlikeholdes 100 000 0 0 0

      Renter og avdrag 1 470 5 912 5 569 5 471

      Andre driftskonsekvenser -4 000 0 0 0

  8080: Trafikksikkerhetstiltak 125 000 0 0 0
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      Renter og avdrag 1 838 7 389 6 961 6 838

      Andre driftskonsekvenser -5 000 0 0 0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 
- - - -

  7020: Deanu sameskuvla 295 000 0 130 000 0

      Renter og avdrag 4 337 17 439 18 702 25 285

      Andre driftskonsekvenser -11 800 0 0 0

Usorterte tiltak
- - - -

  7020: Austertana barnehage, større lagerplass 270 000 0 0 0

      Renter og avdrag 3 969 15 962 15 035 14 770

      Andre driftskonsekvenser -10 800 0 0 0

  7020: Austertana skole - etterisolering og lager 2012 0 380 000 130 000 0

      Renter og avdrag 0 0 0 0

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

  7020: Ballbinge Sirma oppvekstsenter 0 0 800 000 0

      Renter og avdrag 0 0 0 0

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

  7040: Fjernarkiv på rådhuset 0 0 0 0

      Renter og avdrag 0 0 0 0

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

  8020: BMX bane 718 750 0 0 0

      Renter og avdrag 7 066 28 414 26 765 26 294
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      Andre driftskonsekvenser -28 750 0 0 0

  8040: Torhop øst vannverk - UV anlegg og fjernovervåkning 0 0 100 000 0

      Renter og avdrag 0 0 1 750 7 037

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 -6 000

  8050: Avløp - minipumpestasjon Skiippagurra 200 000 0 0 0

      Renter og avdrag 3 500 14 074 13 258 13 024

      Andre driftskonsekvenser 0 -12 000 -12 000 -12 000

  8050: Avløpsrenseanlegg i Polmak 60 000 1 900 000 0 0

      Renter og avdrag 1 050 37 473 137 690 129 861

      Andre driftskonsekvenser 0 0 -117 600 -117 600

  8050: Ny avløpspumpestasjon i Austertana 0 0 1 250 000 0

      Renter og avdrag 0 0 21 875 87 968

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 -75 000

  8050: Sanering av ledningsnett 0 0 225 000 225 000

      Renter og avdrag 0 0 3 938 19 772

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 -13 500

  8050: Utskifting av pumper avløpspumpestasjoner 0 0 190 000 0

      Renter og avdrag 0 0 3 325 13 370

      Andre driftskonsekvenser 0 0 0 -11 400

  8080: Asfaltering av Gaddegeaidnu og veier Sirma skole 187 500 0 0 0

      Renter og avdrag 2 756 11 083 10 441 10 258

      Andre driftskonsekvenser -7 500 0 0 0

  8080: Asfaltering av Internatplassen 281 250 0 0 0

      Renter og avdrag 4 134 16 625 15 661 15 385

      Andre driftskonsekvenser -11 250 0 0 0
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  8080: Gatelys Per Fokstad geaidnu 312 500 0 0 0

      Renter og avdrag 4 594 18 474 17 402 17 095

      Andre driftskonsekvenser -12 500 0 0 0

  8080: Merking av kommunale veier 0 100 000 0 0

      Renter og avdrag 0 1 750 7 037 6 628

      Andre driftskonsekvenser -5 000 0 0 0

  8095: Serviceanlegg i Torhop 4 150 000 0 0 0

      Renter og avdrag 63 875 256 868 241 964 237 706

      Andre driftskonsekvenser -122 000 -62 000 -117 000 -117 000
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BUDSJETTSKJEMA 1A – HOVEDOVERSIKT DRIFT- RÅDMANNENS FORLSAG

Linjenavn R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016

Skatt på inntekt og formue -49 482 664 -49 595 000 -54 465 000 -54 465 000 -54 465 000 -54 465 000
Ordinært rammetilskudd -126 827 188 -133 696 000 -138 228 000 -138 529 000 -138 764 000 -138 775 000
Skatt på eiendom -2 845 931 -2 428 000 -3 184 000 -3 184 000 -4 384 000 -4 384 000
Andre direkte eller indirekte skatter -11 008 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Andre generelle statstilskudd -6 339 081 -5 779 000 -5 599 000 -5 599 000 -5 599 000 -5 599 000
Sum frie disponible inntekter -185 505 872 -191 518 000 -201 496 000 -201 797 000 -203 232 000 -203 243 000
Renteinntekter og utbytte -7 274 401 -6 137 000 -6 037 000 -6 037 000 -6 037 000 -6 037 000
Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter provisjoner og andre 
finansutgifter 7 438 384 8 165 780 9 191 948 11 118 909 11 700 834 11 783 021
Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 9 743 800 6 000 000 10 150 000 12 227 378 13 683 466 14 681 424
Netto finansinntekter/-utgifter 9 907 783 8 028 780 13 304 948 17 309 287 19 347 300 20 427 445
Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0 0 0 0
Til bundne avsetninger 6 602 103 1 325 000 125 000 125 000 125 000 125 000
Til ubundne avsetninger 3 316 535 0 0 0 0 0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -1 139 989 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -1 812 455 -1 445 000 -620 000 -620 000 -620 000 -620 000
Bruk av bundne avsetninger -2 979 483 -1 311 500 -141 805 -141 805 -141 805 -141 805
Netto avsetninger 3 986 711 -1 431 500 -636 805 -636 805 -636 805 -636 805
Overført til investeringsbudsjettet 2 009 006 133 560 0 0 0 0
Til fordeling drift -169 602 372 -184 787 160 -188 827 857 -185 124 518 -184 521 505 -183 452 360
Sum fordelt drift 169 015 715 183 006 555 186 304 801 184 129 751 183 674 876 183 826 376
Merforbruk/mindreforbruk -586 657 -1 780 605 -2 523 056 -994 767 -846 629 374 016
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HOVEDOVERSIKT DRIFT – RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG

R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016

Brukerbetalinger -9 164 689 -7 978 750 -7 726 750 -5 038 750 -5 038 750 -5 038 750
Andre salgs- og leieinntekter -21 382 634 -19 772 170 -21 028 970 -22 965 320 -23 047 670 -22 827 170
Overføringer med krav til motytelse -55 623 381 -38 376 789 -40 619 507 -35 175 547 -35 175 547 -35 175 547
Rammetilskudd -126 827 188 -133 696 000 -138 228 000 -138 529 000 -138 764 000 -138 775 000
Andre statlige overføringer -6 339 081 -5 779 000 -5 599 000 -5 599 000 -5 599 000 -5 599 000
Andre overføringer -322 269 0 0 0 0 0
Skatt på inntekt og formue -49 482 664 -49 595 000 -54 465 000 -54 465 000 -54 465 000 -54 465 000
Eiendomsskatt -2 845 931 -2 428 000 -3 184 000 -3 184 000 -4 384 000 -4 384 000
Andre direkte og indirekte skatter -11 008 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -271 998 845 -257 645 709 -270 871 227 -264 976 617 -266 493 967 -266 284 467
Lønnsutgifter 150 804 512 147 610 947 152 888 779 147 978 579 147 728 579 147 728 579
Sosiale utgifter 19 686 318 20 762 567 22 153 436 20 880 776 20 829 251 20 829 251
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm 
tjenesteprod 41 208 806 38 210 873 40 279 608 38 697 608 38 676 608 38 607 608
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 19 486 267 30 703 033 30 022 831 29 809 031 29 809 031 29 809 031
Overføringer 25 760 430 12 691 844 11 382 374 10 990 374 10 940 374 10 940 374
Avskrivninger 15 440 199 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter -1 757 649 -845 000 -1 047 000 -1 047 000 -1 047 000 -1 047 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 270 628 883 249 134 264 255 680 028 247 309 368 246 936 843 246 867 843
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -1 369 962 -8 511 445 -15 191 199 -17 667 249 -19 557 124 -19 416 624
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -7 274 401 -6 137 000 -6 037 000 -6 037 000 -6 037 000 -6 037 000
Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -7 274 401 -6 137 000 -6 037 000 -6 037 000 -6 037 000 -6 037 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 7 438 384 8 165 780 9 191 948 11 118 909 11 700 834 11 783 021
Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
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Avdrag på lån 9 743 800 6 000 000 10 150 000 12 227 378 13 683 466 14 681 424
Utlån 320 000 0 0 0 0 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 17 502 184 14 165 780 19 341 948 23 346 287 25 384 300 26 464 445
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 10 227 783 8 028 780 13 304 948 17 309 287 19 347 300 20 427 445
Motpost avskrivninger -15 440 195 0 0 0 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -6 582 374 -482 665 -1 886 251 -357 962 -209 824 1 010 821
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -1 139 989 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -1 812 455 -1 445 000 -620 000 -620 000 -620 000 -620 000
Bruk av bundne fond -2 979 483 -1 311 500 -141 805 -141 805 -141 805 -141 805
Bruk av likviditesreserve 0 0 0 0 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -5 931 927 -2 756 500 -761 805 -761 805 -761 805 -761 805
Overført til investeringsregnskapet 2 009 006 133 560 0 0 0 0
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 3 316 535 0 0 0 0 0
Avsetninger til bundne fond 6 602 103 1 325 000 125 000 125 000 125 000 125 000
Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0
SUM AVSETNINGER (K) 11 927 644 1 458 560 125 000 125 000 125 000 125 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) -586 657 -1 780 605 -2 523 056 -994 767 -846 629 374 016
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BUDSJETTSKJEMA 2A – HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER – RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG
Regnskap 
2011

Budsjett 
2012

Budsjett 
2013

Budsjett 
2014

Budsjett 
2015

Budsjett 
2016

Investeringer i anleggsmidler 0
61 301 

500
61 596 

500
44 803 

000
15 387 

500 5 437 500
Utlån og forskutteringer 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0
Avsetninger 0 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 0
61 301 

500
61 596 

500
44 803 

000
15 387 

500 5 437 500

Bruk av lånemidler 0
-49 136 

920
-52 288 

660
-29 689 

000
-12 307 

500 -5 187 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 0 -4 000 000 0
-15 114 

000 -2 830 000 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0 0
Overført fra driftsregnskapet 0 -6 191 580 -9 307 840 0 -250 000 -250 000
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 0 -1 973 000 0 0 0 0

Sum finansiering 0
-61 301 

500
-61 596 

500
-44 803 

000
-15 387 

500 -5 437 500
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
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HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER – RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG
R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016

Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 0 0 0

Statlige overføringer 0 -4 000 000 0
-15 114 

000 -2 830 000 0
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0 0

SUM INNTEKTER (L) 0 -4 000 000 0
-15 114 

000 -2 830 000 0
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal 
tj.prod. 0

50 982 
200

49 961 
700

39 316 
500

14 695 
000 4 745 000

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal 
tj.prod 0 0 0 0 0 0

Overføringer 0
10 319 

300
11 634 

800 5 486 500 692 500 692 500
Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0

SUM UTGIFTER (M) 0
61 301 

500
61 596 

500
44 803 

000
15 387 

500 5 437 500
Avdragsutgifter 0 0 0 0 0 0
Utlån 0 0 0 0 0 0
Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Dekning tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
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Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Avsetninger til bundne fond 0 0 0 0 0 0
Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 0 0 0 0 0

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) 0
57 301 

500
61 596 

500
29 689 

000
12 557 

500 5 437 500

Bruk av lån 0
-49 136 

920
-52 288 

660
-29 689 

000
-12 307 

500 -5 187 500
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 0 0
Overføringer fra driftsregnskapet 0 -6 191 580 -9 307 840 0 -250 000 -250 000
Bruk av disposisjonsfond 0 -1 973 000 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0

SUM FINANSIERING (R) 0
-57 301 

500
-61 596 

500
-29 689 

000
-12 557 

500 -5 437 500
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) 0 0 0 0 0 0
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Deanu gielda – Tana kommune
Økonomiavdelingen

Driftstiltak som er med i rådmannens forslag til budjett

Kapittel : Politisk virksomhet – Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Tiltak 1000: Kjøp av flere hodetelefoner til tolkeutstyr (kst 15.12.2011)

Beskrivelse KST vedtak 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)

    1.120000.100.0

        Inventar og utstyr

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum utgifter -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

SUM NETTO TILTAK -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

-

-

Tiltak 1040: Ungdomsråd – godtgjørelser 

Beskrivelse KST sak 125/2012. 15

Videreføring av tiltaket, driftsmidler til ungdomsrådet.

KST vedtak om møtegodgjørelse. Det beregnes 10 møter i året.
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Side 2 av 2

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Ungdomsråd (1040)

    1.108002.100.0

        Møtegodtgjørelse

40 000 40 000 40 000 40 000 160 000

    1.147000.231.0

        Overføringer til andre  private

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Sum utgifter 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000

SUM NETTO TILTAK 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000

-

-

Kapittel : Trossamfunn

Tiltak 1100: Kirkelig fellesråd 

Beskrivelse Arkivsak 2012/2682.

Polmak og Tana kirkelig fellesråd har bedt om en samlet økning i rammeoverføringene på kr 678 100 i 2013.

1. Lønns- og prisvekst 3 % kr 136 100.

Bruttobudsjett i 2012 for Polmak og Tana kirkelig fellesråd er kr 4 538 100. De ber om 3% vekst.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)

    1.147001.390.0

        Overføring til kirkelig felles

136 100 136 100 136 100 136 100 544 400
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Side 3 av 3

Sum utgifter 136 100 136 100 136 100 136 100 544 400

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 136 100 136 100 136 100 136 100 544 400

SUM NETTO TILTAK 136 100 136 100 136 100 136 100 544 400

-

-

Tiltak 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. 

Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger, mens det i Finnmark var et gjennomsnitt på 654 kr per innbygger. 

Antall årsverk per tusen innbyggere var 3,1, mot fylkessnittet på 1,7. Fylkesgjennomsnittet er derfor omtrent det halve av Tana kommunes 

prioritering av kirken.

I tillegg har kommunen kostnader knyttet til samarbeids-avtale, herunder kostnader til regnskapsføring, IT-tjenester, porto, lokaler, 

brøyting etc. 

Det legges opp til en forsiktig reduksjon i årene som kommer. Konsekvensen vil være at Kirkelig Fellesråd vil måtte redusere sine 

aktiviteter. Dersom man reduserer overføringene til kirken, vil også de øvrige trossamfunn få relativt mindre overføringer.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)

    1.147001.390.0

        Overføring til kirkelig felles

-50 000 -100 000 -150 000 -150 000 -450 000

Sum utgifter -50 000 -100 000 -150 000 -150 000 -450 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -50 000 -100 000 -150 000 -150 000 -450 000
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Side 4 av 4

SUM NETTO TILTAK -50 000 -100 000 -150 000 -150 000 -450 000

-

-

Kapittel : Administrasjon og ledelse

Tiltak 1200: Info - tilskudd turistinformasjon

Beskrivelse Tana kommune har siste årene hatt varierende grad av turistinformasjon. Det er tidligere gitt tilskudd til Visittana.no, men dette prosjektet 

er ikke videreført.

I 2012 ble det gitt tilskudd til Elva hotel, slik at de til en viss grad kunne fungere som turistinformasjon. Det vil være ønskelig å videreføre 

tilskuddet til hotellet slik at behovet for turistinformasjon blir ivaretatt.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Fellestjenester (1200)

    1.137000.120.0

        Kjøp fra andre  private

75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

Sum utgifter 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

SUM NETTO TILTAK 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

-

-

Tiltak 1202: Reduserte adm utgifter - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Fellestjenester (1200)

��������



Side 5 av 5

    1.110000.120.0

        Kontormateriell

0 -100 000 -100 000 -100 000 -300 000

    1.113000.120.0

        Posttjenester

0 -50 000 -50 000 -50 000 -150 000

Sum utgifter 0 -150 000 -150 000 -150 000 -450 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -150 000 -150 000 -150 000 -450 000

Ansvar Ansvar: Serviceavdeling (1202)

    1.101000.120.0

        Fast lønn, drift

0 -200 000 -200 000 -200 000 -600 000

    1.109002.120.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -41 220 -41 220 -41 220 -123 660

Sum utgifter 0 -241 220 -241 220 -241 220 -723 660

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -241 220 -241 220 -241 220 -723 660

Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800)

    1.112000.180.0

        Annet forbruksmateriell

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

    1.114000.120.0

        Annonse

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -80 000

    1.137000.120.0

        Kjøp fra andre  private

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000

Sum utgifter -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000
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Side 6 av 6

SUM NETTO TILTAK -100 000 -491 220 -491 220 -491 220 -1 573 660

-

-

Tiltak 1230: Reduksjon i overføring Tana samiske språksenter 2014 - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Tana kommune bruker betydelig mer på tiltak for å styrke det samiske språk og kultur enn de overføringer kommunen får fra Sametinget. 

Sametinget vil i løpet av 2011 komme med nye retnigslinjer og beregninger knyttet til disse overføringer.

Reduksjon i overføringer til Tana samiske språksenter vil medføre en lavere aktivitet, og en overgang til flere betalbare tiltak. Tiltaket vil 

kunne innebære reduksjon i antall ansatte i språksenteret.

Tana samiske språksenter har en egenandel på tre år i prosjektet Ovttas skolesamarbeid Utsjok-Sirma på til sammen 417 000. Dette 

utgjør årlig en andel på 140 000. Ovttas-prosjektet vil sannsynligvis ikke kunne videreføres dersom man reduserer støtten før 2014.

Det foreslås en reduksjon på 20 % av overføringene på 1069 000 fra 2014.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Samisk språkutvikling (1230)

    1.137000.181.0

        Kjøp fra andre  private

0 -213 800 -213 800 -213 800 -641 400

Sum utgifter 0 -213 800 -213 800 -213 800 -641 400

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -213 800 -213 800 -213 800 -641 400

SUM NETTO TILTAK 0 -213 800 -213 800 -213 800 -641 400

-

-

Tiltak 1230: To-språklighetsmidler (kst 15.12.2011) - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012
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Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Samisk språkutvikling (1230)

    1.137000.181.0

        Kjøp fra andre  private

-300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

Sum utgifter -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

SUM NETTO TILTAK -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

-

-

Tiltak 1500: Lokal prosjektleder for samhandlingsreformen - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse For å ivareta Tana kommunes egne utredningsbehov knyttet til samhandlingsreformen har kommunestyret avsatt budsjett til en 

stillingsandel på omlag 30 % for siste halvår 2011.  For å kunne gjennomføre utrednings- og planleggingsarbeidet på en betryggende 

måte, er det behov for å forlenge denne prosjektperioden.  Det foreslås at det avsettes budsjettmidler for en slik forlengelse med 6 

måneder og med fortsatt 30 % stilling.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Administrativ ledelse (1500)

    1.103010.120.151

        Engasjementer

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

    1.109002.120.151

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-20 610 -20 610 -20 610 -20 610 -82 440

Sum utgifter -120 610 -120 610 -120 610 -120 610 -482 440
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Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -120 610 -120 610 -120 610 -120 610 -482 440

SUM NETTO TILTAK -120 610 -120 610 -120 610 -120 610 -482 440

-

-

Tiltak 1600: E-faktura - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Stortingsmeldingen Det gode innkjøp betinger at alle kommuner skal ta imot inngående e-faktura innen 1. juli 2012. For oss lønnes det å 

ha på plass en e-faktura løsning snarest mulig, vi går sammen med 6 andre kommuner i dette prosjektet. 

Fem av kommunene i Finnmark har et felles ERP system (økonomisystem) og samarbeid. Dette inkluderer Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, 

Tana og Vardø. Vi har jobbet sammen for implementering av en e-faktura løsning. I tilegg har Vadsø og Sør-Varanger meldt sin interesse 

for å være med på dette samarbeidet.  Dette kan bli en felles løsning.  I tillegg til at implementeringen blir felles vil aktivering av 

leverandører blir felles. 

Vi har kjørt en prosess sammen med Pagero, et firma som leverer løsninger for e-faktura. I tilegg har Trondheim kommune vært med i 

prosessen. Trondheim kommune har ERV som regnskapssystem og bruker Pagero i forbindelse med e-faktura. Pagero har en løsning der 

de mindre leverandørene kan knytte seg til dem og sende e-faktura. Dette ser vi som en fordel da de små ikke trenger å investere i store 

systemer for å henge med på lasset. På denne måten mener vi at vi ivaretar de lokale leverandørene slik at ingen blir utelukket på grunn 

av teknologi i framtidige anbudskonkurranser. 

Innføring av e-faktura vil føre til arbeidsbesparelse for Tana kommune. Dette er ressurser som kan brukes i kontrollarbeid. Vi kan bytte ut 

arbeidsoppgaver fra å åpne konvolutter og skanne, til kontroll og avstemminger.  Oppgavene blir mer interessante og vi kan ha en bedre 

internkontroll. 

Vi har fått et tilbud fra Pagero for alle syv kommunen for innføring av e-faktura.  Disse kostnadene er marginalt større enn vi ville hatt 

alene og vi deler regninga på syv. Gjør vi ikke dette nå, må vi gjøre det alene og bære alle kostnadene selv.

-
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- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600)

    1.127000.120.0

        Konsulenttjenester

-65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -260 000

Sum utgifter -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -260 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -260 000

SUM NETTO TILTAK -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -260 000

-

-

Tiltak 1600: Økonomi - Økonomisystem

Beskrivelse Det økonomisystemet vi har idag blir ikke utviklet videre. Signaler fra leverandøren er at det vil fases ut så snart som mulig. Vi er nødt å 

skaffe nytt system. For å klare å gjennomføre denne omlegginga er vi avhengig av å ha en ekstra person inne i avdelinga i to år. 

Vi har to muligheter, enten direkte anskaffe et system så lenge vi holder oss under grensen for anbud på offentlig anskaffelse. Det kan vi 

gjøre ved  å gå inn i et utviklingssamarbeid med Arena. 

Vi kan gå ut på andbud og da må vi regne med en oppstartskostnad på ca 1,5 mill. 

Rådmanne får fullmakt til å direktteanskaffe innenfor regler for offentlig anskaffesle. Velger vi å gå ut på andbud, vil saken komme til ny 

poliktisk behandling.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600)

    1.103010.120.0

        Engasjementer

250 000 250 000 0 0 500 000

��������



Side 10 av 10

    1.109002.120.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

51 525 51 525 0 0 103 050

Sum utgifter 301 525 301 525 0 0 603 050

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 301 525 301 525 0 0 603 050

SUM NETTO TILTAK 301 525 301 525 0 0 603 050

-

-

Tiltak 1800: Rekrutteringsplan

Beskrivelse Det vises til kst-vedtak 20/2012: det skal utarbeides en plan for rekruttering innen utgangen av 2013.

For å utarbeide plan må det avsettes ressurser til dette. Frikjøp av deltakere i arbeidsgruppe med tillitsvalgte.

Kostnad kr. 150.000

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800)

    1.103010.120.0

        Engasjementer

125 000 0 0 0 125 000

    1.109002.120.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

25 763 0 0 0 25 763

Sum utgifter 150 763 0 0 0 150 763

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 150 763 0 0 0 150 763
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SUM NETTO TILTAK 150 763 0 0 0 150 763

-

-

Kapittel : Undervisning

Tiltak 2000: Økt kvalitet i barnehagene

Beskrivelse Kommunen har store oppgaver de to neste årene med hensyn til å utvikle våre roller som tilsyns- og godkjenningsmyndighet og 

barnehageeier.

Etter tilsyn fra fylkesmannen venter vi avvik for rollen som tilsynsmyndighet. Et av de store punktene er godkjenning av både private og 

offentlige barnehager. Dette er et større prosjekt med hensyn til dokumentasjonskrav og utvikling av rutiner.

Tiltaket innebærer et toårig prosjekt i 60% stilling som skal lede frem til tilstrekkelig dokumentasjon og utvikling av rutiner knyttet til 

kommunens mange roller i barnehagesaker, og lukke avvikene som forventes.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Undervisning - Ledelse og fellestiltak (2000)

    1.101000.120.0

        Fast lønn, drift

0 -220 000 -220 000 -220 000 -660 000

   1.109002.120.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -45 342 -45 342 -45 342 -136 026

    1.110000.120.0

        Kontormateriell

-20 000 -30 000 -30 000 -30 000 -110 000

    1.112050.120.0

        Hotellutgifter - møter mm  ikke kurs

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Sum utgifter -20 000 -325 342 -325 342 -325 342 -996 026
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Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -20 000 -325 342 -325 342 -325 342 -996 026

SUM NETTO TILTAK -20 000 -325 342 -325 342 -325 342 -996 026

-

-

Tiltak 2110: Austertana - bortfall halv assistentstilling H2013

Beskrivelse Pga endringer i elevgrunnlaget lar det seg forsvare å ta bort en halv assistentstilling neste skoleår. Dette medfører overføring/oppsigelse 

av ansatt.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-77 000 -166 000 -166 000 -166 000 -575 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-15 870 -34 213 -34 213 -34 213 -118 509

Sum utgifter -92 870 -200 213 -200 213 -200 213 -693 509

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -92 870 -200 213 -200 213 -200 213 -693 509

SUM NETTO TILTAK -92 870 -200 213 -200 213 -200 213 -693 509

-

-

Tiltak 2110: Austertana - opprettelse av familiebarnehage

Beskrivelse Dette tiltaket innebærer en nedleggelse av Austertana barnehage fra 01.08.2013, og at det i stedet opprettes en familiebarnehage i bygda. 

Fra neste høst ser det i dag ut til at det bare vil være 6 barn i barnehagen, to av disse med bare 40 % plass og en med halv plass. Det lar 

seg derfor vanskelig forsvare å fortsette barnehagedrifta i Austertana slik den er i dag. Dette medfører overføring/oppsigelse av en ansatt i 
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80 % stilling og en i 20 % stilling, samtidig som en overføring av en ansatt til Tana bru barnehage gjøres permanent.

Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte for Fagforbundet i møte 16.10.2012. Fagforbundet ønsker å kommentere tiltaket slik:

Dersom Austertana barnehage blir gjort om til familiebarnehage ser vi disse konsekvensene:

Vi mister et unikt, opparbeidet, skjermet lekemiljø både innendørs og utendørs. Kommunen  kan ikke uten videre pålegge en familie å 

skulle bruke sin private bolig til barnehageformål med de ombygginger og kostnader det ville innebære. Barnehagen brukes i dag til å gi et 

tilbud til en elev ved skolen som har store og sammensatte behov, det vil være svært uheldig dersom den eleven mister muligheten til å 

oppholde seg i barnehagen der dagen og rutinene oppfattes som friere enn i et skolemiljø. Barnehagen samarbeider med småskoletrinnet 

der vi deltar på ulike arenaer for å styrke de sosiale ferdighetene for barnehagebarna. Førskolebarna har bl.a tilbud om å delta på gym og 

svømming sammen med småskoletrinnet. Viktige tilbud som vil forsvinne for denne aldersgruppen ved en nedleggelse av barnehagen.

For bygda vil det også innebære at vi mister arbeidsplasser(hovedsakelig rettet mot kvinner) som er avgjørende for å bevare et levende 

og aktivt bygdesamfunn. For bygda og Tana kommune vil det også være et stort tap dersom vi ikke har mulighet til å tilby 

barnehageplasser for de som vurderer å flytte hit. Det vil få store konsekvenser for nyrekruttering.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101000.201.0

        Fast lønn, drift

-78 000 -219 000 -219 000 -219 000 -735 000

    1.101020.201.0

        Lønn undervisningspersonell

-30 000 -83 000 -83 000 -83 000 -279 000

    1.109002.201.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-19 448 -54 465 -54 465 -54 465 -182 843

    1.119000.222.0

        Leie av lokaler og grunn

20 000 33 000 12 000 12 000 77 000

Sum utgifter -107 448 -323 465 -344 465 -344 465 -1 119 843

Sum inntekter 0 0 0 0 0
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Sum netto -107 448 -323 465 -344 465 -344 465 -1 119 843

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    1.101000.221.0

        Fast lønn, drift

-17 800 -54 000 -54 000 -54 000 -179 800

    1.109002.221.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-3 669 -11 129 -11 129 -11 129 -37 056

    1.118000.221.0

        Energi

-5 000 -15 000 -15 000 -15 000 -50 000

Sum utgifter -26 469 -80 129 -80 129 -80 129 -266 856

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -26 469 -80 129 -80 129 -80 129 -266 856

SUM NETTO TILTAK -133 917 -403 594 -424 594 -424 594 -1 386 699

-

-

Tiltak 2110: Austertana - reduksjon 20 % stilling i barnehage

Beskrivelse Pga. lavt barnetall i barnehagen lar det seg gjøre å redusere bemanningen i barnehagen med 20 % stilling. I dag er det en som er 

midlertidig ansatt i denne stillingen, og denne må da sies opp i denne stillingsstørrelsen.

Tiltaket er drøftet med Fagforbundet ved Austertana barnehage i møte 16.10.2012. Tillitsvalgte ønsker å kommentere tiltaket slik:

Dersom reduksjon med 20 % stilling ser vi følgende konsekvenser:

Det kan føre til reduserte åpningstider som igjen kan føre til at barn blir tatt ut av barnehagen, og foreldrene må finne alternativ barnepass. 

Vi har i dag et svært fleksibelt tilbud, også for å vise at det er attraktivt å ha barna i barnehagen, og det vil vi da ikke kunne tilby i like stor 

grad. Vi har i dag svært lite bruk av vikarer pga utstrakt samarbeid med ansatte på skole og SFO. Skolen har imidlertid ikke overflod av 

ressurser slik at det vil bli en økning i vikarbruk ved nedbemanning i barnehagen.

-
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- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101000.201.0

        Fast lønn, drift

-73 000 -73 000 -73 000 -73 000 -292 000

    1.109002.201.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-15 045 -15 045 -15 045 -15 045 -60 180

Sum utgifter -88 045 -88 045 -88 045 -88 045 -352 180

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -88 045 -88 045 -88 045 -88 045 -352 180

SUM NETTO TILTAK -88 045 -88 045 -88 045 -88 045 -352 180

-

-

Tiltak 2110: Austertana - reduksjon lærerressurs

Beskrivelse Ut fra ventet elevtall høsten 2013 skal Austertana skole bare ha to klasser. Dette betyr at skolen da har for mange lærere, og en av 

skolens faste lærere må overføres/sies opp i 43 % stilling. Dersom skolen får beholde denne lærerstillingen, vil skolen bli behandlet ulikt 

fra de andre skolene og får flere ressurser enn dem etter elev- og klassetall.

Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte for 

Utdanningsforbundet ved Austertana skole i møte 16.10.2012. 

Utdanningsforbundet ønsker å komme med følgende kommentar til tiltaket:

Opplæringsloven § 2-3 slår fast at grunnskolen er delt i eit barnetrinn og eit ungdomstrinn. Barnetrinnet  omfattar 1.-7. årstrinn og 

ungdomstrinnet omfattar 8.-10. årstrinn.  

§ 8 -2 Klassene skal heller ikke være større enn det som er pedagogisk forsvarlig.

I foreslåtte tiltak for innsparinger neste skoleår blir 5. til 10. trinn slått sammen til en klasse. Her er det et spenn på 6 årstrinn som skal 

undervises sammen. Dette er i strid med opplæringsloven § 2-3 ettersom en her blander elever fra barne- og ungdomstrinnet, og kan 

heller ikke ansees for å være pedagogisk forsvarlig for noen av elevgruppene. 
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De siste årene har det vært fokusert mye på elever som faller ut av videregående skolegang. Tidlig innsats, men også det å bruke ekstra 

tid og ressurser til en større innsats på slutten av grunnskolen, har blitt presisert som viktig for å unngå et slikt bortfall. Ved å fjerne 

ressurser gjør kommunen det stikk motsatte.   

Austertana skole er  en skole med sterkt innslag av elever med annen språkbakgrunn enn norsk. Inneværende skoleår gjelder det 30% av 

elevene.

 Sett i lys av dette vil en rettferdig klassedeling kun basert på elevtall ikke kunne forsvares pedagogisk.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-93 000 -202 000 -202 000 -202 000 -699 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-10 453 -22 705 -22 705 -22 705 -78 568

Sum utgifter -103 453 -224 705 -224 705 -224 705 -777 568

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -103 453 -224 705 -224 705 -224 705 -777 568

SUM NETTO TILTAK -103 453 -224 705 -224 705 -224 705 -777 568

-

-

Tiltak 2110: Reduksjon assistentstilling, Austertana

Beskrivelse Austertana skole vil neste skoleår ha behov for tilretteleggingstiltak i forhold til enkeltelev. Det er likevel her foreslått en reduksjon på en 

halv assistentstilling fra høsten 2012, dette bl.a. med tanke på at skolen har inngått lærlingekontrakt. Dette tiltaket vil ikke innebære 

oppsigelse eller omplassering.

Saken er drøftet med plasstillitsvalgte i drøftingsmøte 27.10.2011.
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-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-104 208 -104 208 -104 208 -104 208 -416 832

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-21 477 -21 477 -21 477 -21 477 -85 908

Sum utgifter -125 685 -125 685 -125 685 -125 685 -502 740

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -125 685 -125 685 -125 685 -125 685 -502 740

SUM NETTO TILTAK -125 685 -125 685 -125 685 -125 685 -502 740

-

-

Tiltak 2110: Reduksjon kontorbemanning, Austertana

Beskrivelse Vårhalvåret 2012 foreslås en reduksjon i kontorbemanning/SFO ved Austertana skole med 20 % stilling. Kontorassistenten har flyttet til 

Tana bru, og det er tenkt at hun kan gå inn i vikariater i tilsvarende stilling andre steder.Tiltaket er drøftet med kontorassistent og med 

plasstillitsvalgte i drøftingsmøte 21.10.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

45 599 45 599 45 599 45 599 182 396

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

9 398 9 398 9 398 9 398 37 592
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Sum utgifter 54 997 54 997 54 997 54 997 219 988

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 54 997 54 997 54 997 54 997 219 988

SUM NETTO TILTAK 54 997 54 997 54 997 54 997 219 988

-

-

Tiltak 2110: Reduksjon lærerstilling, Austertana

Beskrivelse Det er foreslått en reduksjon av lærerstilling med 72 % fra høsten 2012. Forslaget vil være lovlig å gjennomføre, men vil føre til reduksjon 

av styrkingstimer. Ingen lærere vil måtte sies opp som følge av dette tiltaket.Tiltaket er drøftet med tilitsvalgte i drøftingsmøte 21.10.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-137 742 -137 742 -137 742 -137 742 -550 968

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-15 482 -15 482 -15 482 -15 482 -61 928

Sum utgifter -153 224 -153 224 -153 224 -153 224 -612 896

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -153 224 -153 224 -153 224 -153 224 -612 896

SUM NETTO TILTAK -153 224 -153 224 -153 224 -153 224 -612 896

-

-

Tiltak 2120: Boftsa - reduksjon av assistentstilling

Beskrivelse Ut fra barnetallet høsten 2013 lar det seg forsvare å redusere med én stilling i Boftsa barnehage fra august 2013. Barnehagen vil da 

fremdeles ha over 4 stillinger til rådighet, dette i tillegg til lærlingeressurs. Dette kan løses uten oppsigelse eller overføring.
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-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Boftsa oppvekstsenter (2120)

    1.101000.201.0

        Fast lønn, drift

-153 000 -332 000 -332 000 -332 000 -1 149 000

    1.109002.201.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-31 533 -68 425 -68 425 -68 425 -236 808

Sum utgifter -184 533 -400 425 -400 425 -400 425 -1 385 808

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -184 533 -400 425 -400 425 -400 425 -1 385 808

SUM NETTO TILTAK -184 533 -400 425 -400 425 -400 425 -1 385 808

-

-

Tiltak 2120: Reduksjon asssitentstilling, Boftsa

Beskrivelse Det foreslås her en reduksjon på 55 prosent asssistentstilling fra høsten 2012. Reduksjonen kan tas ut enten på skole, SFO eller 

barnehage. Ingen ansatte vil som følge av dette tiltaket sies opp eller omplasseres.

Dette er diskutert med plasstillitsvalgt. Tilbudet på SFO svekkes, og at tilbudet til elever som trenger endel tilrettelagt hjelp heretter må 

søke på SU timer når assistenten tas bort.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Boftsa oppvekstsenter (2120)

    1.101000.201.0

        Fast lønn, drift

-114 629 -114 629 -114 629 -114 629 -458 516

    1.109002.201.0

        Arbeidsgivers andel annen 

-23 625 -23 625 -23 625 -23 625 -94 500
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pensjonskasse

Sum utgifter -138 254 -138 254 -138 254 -138 254 -553 016

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -138 254 -138 254 -138 254 -138 254 -553 016

SUM NETTO TILTAK -138 254 -138 254 -138 254 -138 254 -553 016

-

-

Tiltak 2120: Reduksjon lærerstilling, Boftsa

Beskrivelse Det er her foreslått en reduksjon på 62 % lærerstilling fra neste skoleår. Tiltaket vil være lovlig å gjennomføre, men vil medføre færre 

styrkingstimer. Ingen lærere vil måtte sies opp eller omplasseres som følge av tiltaket. Dette er diskutert med plasstillitsvalgt. Tiltaket vil 

medføre mindre gruppedeling og medfører større arbeidsbelastning for lærer som oftere må jobbe med to og tre klasser i samme time.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Boftsa oppvekstsenter (2120)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-129 714 -129 714 -129 714 -129 714 -518 856

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-14 580 -14 580 -14 580 -14 580 -58 320

Sum utgifter -144 294 -144 294 -144 294 -144 294 -577 176

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -144 294 -144 294 -144 294 -144 294 -577 176

SUM NETTO TILTAK -144 294 -144 294 -144 294 -144 294 -577 176

-

-

Tiltak 2130: Reduksjon lærerstilling, Seida
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Beskrivelse Det er her foreslått å redusere med en lærerstilling fra neste skoleår av. Tiltaket vil være lovlig å gjennomføre, men vil føre til færre 

styrkingstimer. Ingen ansatte vil som følge av dette tiltaket sies opp eller omplasseres.

Saken er drøftet den 27/10-2011 med tillitsvalgt som vil bemerke følgende:

Reduksjon i en hel lærerstilling vil gå ut over læringssituasjonen og oppfølging av elevene. Spesielt vil dette gå utover elever som trenger 

ekstra tilrettelegging og oppfølging, de svake elevene. Konsekvensen vil bli et dårligere skoletilbud. Tillitsvalgte er uenig i nedskjæring av 

en lærerstilling.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-237 500 -237 500 -237 500 -237 500 -950 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-26 695 -26 695 -26 695 -26 695 -106 780

Sum utgifter -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

SUM NETTO TILTAK -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

-

-

Tiltak 2130: Reduksjon stilling SFO, Seida

Beskrivelse Det er her foreslått en reduksjon på 89 % stilling fra høsten 2012. Det kan se ut som at dette kan gjennomføres uten å si opp eller 

omplassere ansatte.

Saken er drøftet med tillitsvalgte 27/10-2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101000.215.0

        Fast lønn, drift

-204 000 -204 000 -204 000 -204 000 -816 000

    1.109002.215.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-42 044 -42 044 -42 044 -42 044 -168 176

Sum utgifter -246 044 -246 044 -246 044 -246 044 -984 176

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -246 044 -246 044 -246 044 -246 044 -984 176

SUM NETTO TILTAK -246 044 -246 044 -246 044 -246 044 -984 176

-

-

Tiltak 2130: Redusert assistentbemanning Seida skole

Beskrivelse Fra høsten 2012 vil det bli mindre behov for assistent tilsvarende 71,2 % stilling da elev med stort tilretteleggingsbehov ikke lengere er 

elev på skolen.

Saken er drøftet med plasstillitsvalgt 16/9.

Virkning for 2012 vil være ca 75.000, helårsvirkning fra 2013 ca 180.000

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-94 390 -94 390 -94 390 -94 390 -377 560

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-10 609 -10 609 -10 609 -10 609 -42 436

Sum utgifter -104 999 -104 999 -104 999 -104 999 -419 996
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Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -104 999 -104 999 -104 999 -104 999 -419 996

SUM NETTO TILTAK -104 999 -104 999 -104 999 -104 999 -419 996

-

-

Tiltak 2130: Seida - bortfall av SFO-stilling

Beskrivelse Leder av SFO i Seida går av med pensjon ved årskiftet. Det går an å dekke denne stillingen inn ved intern omrokkering på skolen uten å 

tilsette noen ny i denne stillingen. Dette vil føre til endra arbeidsoppgaver for en ansatt. Det må da utarbeides ny stillingsinstruks. Skolen 

må omrokere noe for planlegging av aktivitetene/innholdet i SFO-tilbudet.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101000.215.0

        Fast lønn, drift

-332 341 -332 341 -332 341 -332 341 -1 329 364

    1.109002.215.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-68 495 -68 495 -68 495 -68 495 -273 980

Sum utgifter -400 836 -400 836 -400 836 -400 836 -1 603 344

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -400 836 -400 836 -400 836 -400 836 -1 603 344

SUM NETTO TILTAK -400 836 -400 836 -400 836 -400 836 -1 603 344

-

-

Tiltak 2130: Seida - bortfall av lærerstilling høsten 2013

Beskrivelse Utfra elevtall og klassetall og tilhørende rammetimetall ved Seida skole neste skoleår, er det overtallighet med 

84% lærerstilling der. Det er derfor her foreslått en reduksjon av en lærerstilling ved skolen neste skoleår. Løses ved naturlig avgang eller 
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pemisjon.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-171 000 -370 000 -370 000 -370 000 -1 281 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-19 220 -41 588 -41 588 -41 588 -143 984

Sum utgifter -190 220 -411 588 -411 588 -411 588 -1 424 984

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -190 220 -411 588 -411 588 -411 588 -1 424 984

SUM NETTO TILTAK -190 220 -411 588 -411 588 -411 588 -1 424 984

-

-

Tiltak 2130: Seida - reduksjon halv lærerstilling V13

Beskrivelse Skolen får dette skoleåret nye elever som krever ekstra tilrettelegging. I stedet for å tilsette noen nye i halv stilling vil skolen omdisponere 

de ressursene skolen allerede har.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-116 000 -215 000 -215 000 -215 000 -761 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-13 038 -24 166 -24 166 -24 166 -85 536
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Sum utgifter -129 038 -239 166 -239 166 -239 166 -846 536

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -129 038 -239 166 -239 166 -239 166 -846 536

SUM NETTO TILTAK -129 038 -239 166 -239 166 -239 166 -846 536

-

-

Tiltak 2140: Reduksjon assistentstillinger, sameskolen

Beskrivelse Det er her foreslått å redusere skolens assistentressurs med 33 %. Dette vil la seg gjennomføre ved at de ansatte assistentene enten 

følger skoleåret og får stillingstørrelsen omregnet etter dette eller at de kan gå inn å gjøre en jobb i barneagene den tid skolen har 

fridager. Asssitentene ved de andre skolene får lønn utregnet ved at de følger skoleået og har fri de dagene skolen har det.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-35 500 -35 500 -35 500 -35 500 -142 000

    1.101000.215.0

        Fast lønn, drift

-35 500 -35 500 -35 500 -35 500 -142 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-7 317 -7 317 -7 317 -7 317 -29 268

    1.109002.215.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-7 317 -7 317 -7 317 -7 317 -29 268

Sum utgifter -85 634 -85 634 -85 634 -85 634 -342 536

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -85 634 -85 634 -85 634 -85 634 -342 536
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SUM NETTO TILTAK -85 634 -85 634 -85 634 -85 634 -342 536

-

-

Tiltak 2140: Reduksjon lærerstilling, sameskolen

Beskrivelse Det er her foreslått å redsusere med en hel lærerstilling fra høsten 2012. Tiltaket vil være lovlig å gjennomføre, men vil føre til færre 

styrkingstimer. Ingen vil måtte sies opp eller omplasseres som følge av dette tiltaket.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-237 500 -237 500 -237 500 -237 500 -950 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-26 695 -26 695 -26 695 -26 695 -106 780

Sum utgifter -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

SUM NETTO TILTAK -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

-

-

Tiltak 2140: Sameskuvla - finansiering av stilling ved eksterne midler

Beskrivelse Sameskolen får hvert år etter søknad tildelt prosjektmidler, enten fra kommunens tospråklighetsmidler eller fra Sametinget. Det foreslås 

her at skolen omdisponerer sine ressurser for å frigjøre en halv assistentstilling som kan dekkes av eksterne midler, dette i stedet for å 

tilsette noen utenfra.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Ansvar Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-171 000 -171 000 -171 000 -171 000 -684 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-35 243 -35 243 -35 243 -35 243 -140 972

Sum utgifter -206 243 -206 243 -206 243 -206 243 -824 972

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -206 243 -206 243 -206 243 -206 243 -824 972

SUM NETTO TILTAK -206 243 -206 243 -206 243 -206 243 -824 972

-

-

Tiltak 2150: Reduksjon lærerstilling, Sirma

Beskrivelse Det er her foreslått en reduksjon på 16 prosent lærerstilling høsten 2012.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sirma skole (2150)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -144 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-7 420 -7 420 -7 420 -7 420 -29 680

Sum utgifter -43 420 -43 420 -43 420 -43 420 -173 680

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -43 420 -43 420 -43 420 -43 420 -173 680

SUM NETTO TILTAK -43 420 -43 420 -43 420 -43 420 -173 680
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-

-

Tiltak 2400: Bortfall av reservepott tilretteleggingstiltak, barnehager

Beskrivelse Det er her foreslått å ta bort reservepotten til tilretteleggigstiltak enkeltbarn i barnehagen. Dette tiltaket vil ikke få betydning for de tiltak 

som allerede er iverksatt i barneagene.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Kapittel : Helse-, pleie- og omsorgstjenester

Tiltak 4000: Felles PLO – forebygging - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Det er behov for nytt databord og annet for å forebygge belastningslidelser pga databruk.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000)

    1.120000.120.0

        Inventar og utstyr

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum utgifter -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

SUM NETTO TILTAK -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

-

-

Tiltak 4000: Kompetanseheving - fellestiltak

Beskrivelse Pleie- og omsorgstjenesten er under betydelig omstilling og faglig utvikling. Dette gjelder såvel institusjonsomsorg som ulike 
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hjemmetjenester. Det er av avgjørende betydning for tjenestene at de ansatte jevnlig fornyer og øker sin kompetanse. Med 

samhandlingsreformen vil nye grupper etterspørre tjenester som også betinger systematisk etter- og viderutdanning.

De foreslåtte midlene er forutsatt benyttet til fast ansatte medarbeidere innenfor temaer som geriatri, demensomsorg, smertebehandling, 

diabetes eller andre fagområder.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 4000: Styrking av helse-, pleie- og omsorgstjenesten (kst 15.12.2011) - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

-331 647 -331 647 -331 647 -331 647 -1 326 588

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

-331 648 -331 648 -331 648 -331 648 -1 326 592

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-68 352 -68 352 -68 352 -68 352 -273 408

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-68 353 -68 353 -68 353 -68 353 -273 412

Sum utgifter -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 -3 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0
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Sum netto -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 -3 200 000

SUM NETTO TILTAK -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 -3 200 000

-

-

Tiltak 4010: Nedlegging - Austertana eldresenter - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Etter at de vedtatte omsorgsboligene ved Tanabru er ferdigstilte, vil det være en driftsmessig forutsetning å endre strukturen av våre 

tjenestetilbud. Et av disse er nedlegging av institusjonsdriften ved Austertana eldresenter. Hjemmetjenesten i austertanaområdet vil 

fortsatt drives, og det er derfor beholdt en halv mill til tjenester til hjemmeboende i området.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sone 1 - Austertana (4010)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

0 -4 300 000 -4 300 000 -4 300 000 -12 900 000

    1.101041.253.0

        Lørdag og søndag faste tillegg

0 -196 000 -196 000 -196 000 -588 000

    1.101042.253.0

        Kveld og natt faste tillegg

0 -369 000 -369 000 -369 000 -1 107 000

    1.101043.253.0

        Helligdagstillegg i følge turnus

0 -248 000 -248 000 -248 000 -744 000

    1.102000.253.0

        Lønn vikarer

0 -51 000 -51 000 -51 000 -153 000

   1.102002.253.0

        Lønn vikar foreldrepermisjon

0 -213 000 -213 000 -213 000 -639 000

    1.102011.253.0

        Lønn vikarer, sykehjem

0 -101 000 -101 000 -101 000 -303 000

    1.102030.253.0 0 -410 000 -410 000 -410 000 -1 230 000

������!�



Side 31 av 31

        Lønn ferievikarer

    1.102035.253.0

        Lønn vikar tillitsverv/ombudsverv

0 -28 000 -28 000 -28 000 -84 000

    1.103000.253.0

        Lønn ekstrahjelp

0 -91 000 -91 000 -91 000 -273 000

    1.103090.254.0

        Annen lønn ekstrahjelp

0 -96 000 -96 000 -96 000 -288 000

    1.104000.253.0

        Overtid

0 -100 000 -100 000 -100 000 -300 000

    1.109000.254.0

        Arbeidsgivers andel KLP

0 -89 000 -89 000 -89 000 -267 000

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -1 258 653 -1 258 653 -1 258 653 -3 775 959

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -19 786 -19 786 -19 786 -59 358

    1.111000.253.0

        Medisinsk forbruksmateriell

0 -150 000 -150 000 -150 000 -450 000

    1.111400.253.0

        Medikamenter

0 -65 000 -65 000 -65 000 -195 000

    1.111510.253.0

        Matvarer brukere

0 -260 000 -260 000 -260 000 -780 000

    1.112000.253.0

        Annet forbruksmateriell

0 -150 000 -150 000 -150 000 -450 000

    1.113020.253.0

        Telefon

0 -51 000 -51 000 -51 000 -153 000
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    1.120000.253.0

        Inventar og utstyr

0 -50 000 -50 000 -50 000 -150 000

    1.126000.253.0

        Renholds- og vaskeritjenester

0 -37 000 -37 000 -37 000 -111 000

    1.142940.253.0

        Mva komp - konvertering

0 -120 000 -120 000 -120 000 -360 000

    1.160005.253.0

        Brukerbetaling helse, pleie og omsorg

0 1 608 000 1 608 000 1 608 000 4 824 000

    1.162020.254.0

        Kostpenger

0 58 000 58 000 58 000 174 000

    1.171001.253.0

        Fødselspermisjonsrefusjon

0 213 000 213 000 213 000 639 000

    1.172940.254.0

        Mva komp - konvertering

0 120 000 120 000 120 000 360 000

Sum utgifter 0 -8 453 439 -8 453 439 -8 453 439 -25 360 317

Sum inntekter 0 1 999 000 1 999 000 1 999 000 5 997 000

Sum netto 0 -6 454 439 -6 454 439 -6 454 439 -19 363 317

Ansvar Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)

    1.101000.232.0

        Fast lønn, drift

0 -152 000 -152 000 -152 000 -456 000

    1.109002.232.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -31 327 -31 327 -31 327 -93 981

    1.118000.261.0

        Energi

0 -225 000 -225 000 -225 000 -675 000

Sum utgifter 0 -408 327 -408 327 -408 327 -1 224 981
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Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -408 327 -408 327 -408 327 -1 224 981

SUM NETTO TILTAK 0 -6 862 766 -6 862 766 -6 862 766 -20 588 298

-

-

Tiltak 4020: Nedlegging - Polmak sykehjem - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Etter at de vedtatte omsorgsboligene ved Tanabru er ferdigstilte, vil det være en driftsmessig forutsetning å endre strukturen av våre 

tjenestetilbud. Et av disse er nedlegging av Polmak sykehjem.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sone 2 - Polmak (4020)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

0 -4 249 000 -4 249 000 -4 249 000 -12 747 000

    1.101041.253.0

        Lørdag og søndag faste tillegg

0 -148 000 -148 000 -148 000 -444 000

    1.101042.253.0

        Kveld og natt faste tillegg

0 -364 000 -364 000 -364 000 -1 092 000

    1.101043.253.0

        Helligdagstillegg i følge turnus

0 -167 000 -167 000 -167 000 -501 000

    1.101080.253.0

        Påløpte feriepenger - fastlønn

0 -18 000 -18 000 -18 000 -54 000

    1.102011.253.0

        Lønn vikarer, sykehjem

0 -81 000 -81 000 -81 000 -243 000

    1.102030.253.0

        Lønn ferievikarer

0 -354 000 -354 000 -354 000 -1 062 000

    1.103090.253.0 0 -61 000 -61 000 -61 000 -183 000
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        Annen lønn ekstrahjelp

    1.104000.253.0

        Overtid

0 -66 000 -66 000 -66 000 -198 000

    1.105013.234.0

        Avlastning

0 -9 000 -9 000 -9 000 -27 000

    1.105090.253.0

        Annen godtgjøring

0 -4 000 -4 000 -4 000 -12 000

    1.109000.253.0

        Arbeidsgivers andel KLP

0 -155 000 -155 000 -155 000 -465 000

    1.109002.234.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -1 855 -1 855 -1 855 -5 565

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -1 135 199 -1 135 199 -1 135 199 -3 405 597

    1.110000.253.0

        Kontormateriell

0 -16 000 -16 000 -16 000 -48 000

    1.111000.253.0

        Medisinsk forbruksmateriell

0 -140 000 -140 000 -140 000 -420 000

    1.111400.253.0

        Medikamenter

0 -55 000 -55 000 -55 000 -165 000

    1.111500.253.0

        Matvarer

0 -99 000 -99 000 -99 000 -297 000

    1.111510.253.0

        Matvarer brukere

0 -258 000 -258 000 -258 000 -774 000

    1.112000.253.0

        Annet forbruksmateriell

0 -22 000 -22 000 -22 000 -66 000
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    1.113000.253.0

        Posttjenester

0 -1 000 -1 000 -1 000 -3 000

    1.113020.253.0

        Telefon

0 -43 000 -43 000 -43 000 -129 000

    1.113060.253.0

        Datakommunikasjon

0 -7 000 -7 000 -7 000 -21 000

    1.114030.253.0

        Representasjon/gaver

0 -2 000 -2 000 -2 000 -6 000

    1.115001.253.0

        Kursavgifter

0 -11 000 -11 000 -11 000 -33 000

    1.115002.253.0

        Opplæringstiltak for ansatte

0 -4 000 -4 000 -4 000 -12 000

    1.115003.253.0

        Hotellutgifter - opplæring/kurs

0 -10 000 -10 000 -10 000 -30 000

    1.116001.253.0

        Reisegodtgjørelse - kurs

0 -10 000 -10 000 -10 000 -30 000

    1.116010.253.0

        Diett-/kostgodtgjørelse

0 -6 000 -6 000 -6 000 -18 000

    1.116080.253.0

        Annen transport km-godtgjørelse, 

oppgavepliktig

0 -3 000 -3 000 -3 000 -9 000

    1.116590.234.0

        Annen godtgjørelse

0 -2 000 -2 000 -2 000 -6 000

    1.117090.253.0

        Annen transport

0 -10 000 -10 000 -10 000 -30 000

    1.119500.253.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

0 -50 000 -50 000 -50 000 -150 000
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    1.119560.253.0

        Lisenser på dataprogram

0 -15 000 -15 000 -15 000 -45 000

    1.120000.253.0

        Inventar og utstyr

0 -40 000 -40 000 -40 000 -120 000

    1.120900.253.0

        Medisinsk utstyr

0 -10 000 -10 000 -10 000 -30 000

    1.124000.253.0

        Serviceavtaler, bygge- og 

vaktmestertjenester

0 -11 000 -11 000 -11 000 -33 000

    1.126000.253.0

        Renholds- og vaskeritjenester

0 -70 000 -70 000 -70 000 -210 000

    1.142910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 -125 000 -125 000 -125 000 -375 000

    1.142920.253.0

        Mva kompensasjon - middels sats

0 -83 000 -83 000 -83 000 -249 000

    1.142940.254.0

        Mva komp - konvertering

0 -1 000 -1 000 -1 000 -3 000

    1.147000.253.0

        Overføringer til andre  private

0 -3 000 -3 000 -3 000 -9 000

    1.160005.253.0

        Brukerbetaling helse, pleie og omsorg

0 1 080 000 1 080 000 1 080 000 3 240 000

    1.162020.253.0

        Kostpenger

0 11 000 11 000 11 000 33 000

    1.170000.253.0

        Refusjon fra staten

0 85 000 85 000 85 000 255 000

    1.172910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 125 000 125 000 125 000 375 000
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    1.172920.253.0

        Mva kompensasjon - middels sats

0 83 000 83 000 83 000 249 000

    1.172940.254.0

        Mva komp - konvertering

0 1 000 1 000 1 000 3 000

Sum utgifter 0 -7 920 054 -7 920 054 -7 920 054 -23 760 162

Sum inntekter 0 1 385 000 1 385 000 1 385 000 4 155 000

Sum netto 0 -6 535 054 -6 535 054 -6 535 054 -19 605 162

Ansvar Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)

    1.101000.232.0

        Fast lønn, drift

0 -294 000 -294 000 -294 000 -882 000

    1.109002.232.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -60 593 -60 593 -60 593 -181 779

    1.118000.261.0

        Energi

0 -283 000 -283 000 -283 000 -849 000

Sum utgifter 0 -637 593 -637 593 -637 593 -1 912 779

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -637 593 -637 593 -637 593 -1 912 779

SUM NETTO TILTAK 0 -7 172 647 -7 172 647 -7 172 647 -21 517 941

-

-

Tiltak 4020: Polmak sykehjem - reduksjon 100% stilling, 1 dagvakt fra mandag til fredag.

Beskrivelse Det kan reduseres med en person på dagtid ved Polmak Sykehjem, noe som tilsvarer en reduksjon på 100 % stilling.

Konsekvensene av dette vil være følgende:

NB. DETTE ER ET REDUKSJONSTILTAK SOM IKKE ER ØNSKELIG!

1.Polmak Sykehjem kan ikke ta imot beboere til korttidsplass og avlastning ved avdelingen.
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2.Det vil ikke være anledning for beboerne å få dusjet minst en gang i uken

3.Ernæringstilstand og kontroll av vekt vil ikke bli tatt, da tiden ikke strekker til med kun to på vakt på dagtid. 

4.Kvaliteten på tjenesten vi da kan yte vil kraftig forringes. 

I dag disponerer avdelingen to avlastningsplasser/ korttidsplasser. det vil si at opptil 8 personer kan ha vedtak om avlastning, om de har 

en uke avlastning i måneden hver. To personer er da til enhver tid innskrevet for avlastningsopphold.

Dette er avlastning til pårørende med en ektefelle/svigerforeldre/foreldre med demenssykdom som bor i samme hus som dem selv, og 

som de har den daglige omsorgen for når de ikke er til avlastning på sykehjemmet.

Om disse familiene ikke får sin avlastning, at tjenesten faller bort, vil dette være med å  bidra til at presset på, og behovet for fast 

sykehjemsplass vil komme til å øke betraktelig. For at familiene til disse demente skal kunne ha sin demenssyke far/mor/ektefelle boende 

så lenge som mulig hjemme, er de HELT avhengig av det pusterommet avlastningsukene gir dem. Om dette skulle falle bort, ville de ikke 

lengre klare sine omsorgsoppgaver, og fast sykehjemsplass vil være eneste løsning. Dette er flere ganger kommet fram i samtaler med 

pårørende, og er ikke ment som en trussel, men en fakta opplysning fra deres side. Vi som jobber i pleie og omsorg, ser også at dette er 

det som skjer.

Om dette kuttiltaket skulle bli vedtatt, vil de økonomiske konsekvensene bli større enn de økonomiske besparelsene dette vil gi på kort 

sikt.

Skulle dette kuttforslaget bli vedtatt vil det også si det samme som at man går bort i fra målet om at de eldre skal få bo hjemme lengst 

mulig.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sone 2 - Polmak (4020)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

-340 000 0 0 0 -340 000

    1.102030.253.0

        Lønn ferievikarer

-30 000 0 0 0 -30 000

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-76 257 0 0 0 -76 257
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Sum utgifter -446 257 0 0 0 -446 257

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -446 257 0 0 0 -446 257

SUM NETTO TILTAK -446 257 0 0 0 -446 257

-

-

Tiltak 4040: Drift av nye omsorgsboliger – Tanabru - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Kommunestyret har besluttet bygging av 20 nye omsorgsboliger ved Tanabru og dette er lagt inn som investeringstiltak i 2012. I 

investeringsbudsjettet er det medtatt bygningsmessige driftskostnader, mens en i dette tiltaket har estimert kostnadene til øvrig drift av 

tjenestene. Dette vil påløpe fra og med 2014.

Den faste bemanningen antydes slik:

Ass. avdelingssykepleier 1,0 årsverk

Demensenhet:  8,0 årsverk

Omsorgsenhet: 6,5 årsverk

Det er ikke tatt stilling til hvilken fagkompetanse de ulike stillingene skal ha.  Det er benyttet et kostnadsestimat på ca kr 500.000 pr 

årsverk (inkl avtalefestede tillegg og sosiale utgifter).

Det er gjort en foreløpig beregning av husleieinntektene for det nye bygget.  Kommunestyrets beslutning om at det skulle planlegges med 

eget soverom for 5 av boligene og for ektepar/samboere i ett av rommene skaper en betydelig kostnadsøkning i tillegg til at det faglig sett 

er lite ønskelig. Alle omsorgboliger skal planlegges for demente brukere og for disse bør en ikke ha mer enn ett beboelsesrom. 

Kostnadsøkningen for dette er i investeringsbudsjettet beregnet til kr xxxxxx, noe som gir en husleieøkning på kr xxxx pr måned. Det må 

tas stilling til om denne husleieveksten skal betales ev beboerne av disse rommeme eller fordeles på alle beboerne.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040)

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

0 6 750 000 6 750 000 6 750 000 20 250 000

    1.102030.254.0

        Lønn ferievikarer

0 800 000 800 000 800 000 2 400 000

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 1 556 055 1 556 055 1 556 055 4 668 165

    1.113020.254.0

        Telefon

0 100 000 100 000 100 000 300 000

    1.115001.254.0

        Kursavgifter

0 50 000 50 000 50 000 150 000

    1.119500.254.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

0 50 000 50 000 50 000 150 000

    1.163000.254.0

        Husleie, festeavgifter, utleieinntekter

0 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -5 400 000

Sum utgifter 0 9 306 055 9 306 055 9 306 055 27 918 165

Sum inntekter 0 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -5 400 000

Sum netto 0 7 506 055 7 506 055 7 506 055 22 518 165

SUM NETTO TILTAK 0 7 506 055 7 506 055 7 506 055 22 518 165

-

-

Tiltak 4040: Omsorgssonen - reduksjon omsorgslønn og støttekontakt

Beskrivelse Forslag til reduksjon:

Omsorgslønn kr 200 000 og støttekontakt kr 115 000, totalt kr 315 000.

Reduksjon av disse tjenestene vil medføre betydelig merbelastning for pårørende. Pårørende som mottar omsorgslønn gjør en betydelig 
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omsorgsarbeid for sine. Disse personer med økt hjelpebehov har småe muligeter å kunne bo hjemme hvis det ikke hadde vært for 

pårørende som stiller opp ofte 24 t i døgnet.

Det er 8 personer som hadde vært i behov for heldøgnsomsorg i institusjon el.a., med pårørende som tar omsorgsoppgaven kan disse 8  

fremdeles bo i egen bolig/hjemme.

Støttekontakt bidrar til å ivareta det sosiale behvoet og dermed også forebygge dårligere psykisk og fysisk helse, dvs de kan bo lenger 

hjemme. Støttekontakter er også med på å avlaste pårørende.

Konsekvens av reduksjon av disse tjenestene: Behovet for fast plass på Institusjons øker, flere ansatte til pleie og omsorgs tjenesten.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040)

    1.105000.254.0

        Omsorgslønn

-200 000 0 0 0 -200 000

    1.105008.234.0

        Støttekontakter

-115 000 0 0 0 -115 000

Sum utgifter -315 000 0 0 0 -315 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -315 000 0 0 0 -315 000

SUM NETTO TILTAK -315 000 0 0 0 -315 000

-

-

Tiltak 4050: Rehabiliteringstj. Økt kveldsvakt 14 t i uken (selvkost)

Beskrivelse I rehabeliteringsbolig er det behov for utvidelse av  kveldsvakt som starter kl 15.00 istedenfor 17.00. 

Begrunnelse: 

Ivareta  brukerens grunnleggende behov. 

Ansatte i boligen har da oppmøte på hjemmesykepleiens kontor kl 15.00 for å avlevere rapport samt selv journalføre  i plan og rapport for 

utført helsearbeid. 
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Kostnadene til  stilling refunderes via tilskuddsordning  for særlige ressurskrevende helse og sosiale tjenester i kommunene, dvs. selvkost.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 4050: Rehabiliteringstjenesten - opprettelse 20 % st som fagansvarlig

Beskrivelse For å ivareta den fagelige delen i 2 boliger anses det nødvendig med en fagansvarlig. Fagansvaret og den dagelige driften har leder i 

hjemmesykepleien. Det er behov for å organisere denne tjenesten på lik linje med botjenesten jf. teamlederfunksjonen.

Kostnadene til denne 20 % stilling refunderes via tilskuddsorning  for særlige ressurskrevende brukere innen helse og sosiale tjenester i 

kommunene.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 5000: Hjelpetj. - reduksjon av merkantilressurs 80% stilling

Beskrivelse Hjelpetjenesten har hatt en prosess der de forskjellige tjenesteområdene selv overtar ansvar for merkantiloppgavene. Samtidig har 

pågangen av brukere som tas mot av merkantil avtatt, brukerne som kommer har oftest avtaler og blir tatt imot av saksbehandlerne. Med 

mobiltelefoner med direktenummer er det mindre behov for sentralbordfunksjon. Dette gjør at merkantilressursen kan reduseres uten at 

det i for stor grad går ut over tjenesteproduksjonen. Det forutstettes at tiltaket blir løst ved omplassering. Tiltaket er drøftet med 

representanter for FF, FO og sykepleieforbundet 24.09.12.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Hjelpetjenester - ledelse og fellestitak (5000)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-288 640 -288 640 -288 640 -288 640 -1 154 560
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    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-59 489 -59 489 -59 489 -59 489 -237 956

Sum utgifter -348 129 -348 129 -348 129 -348 129 -1 392 516

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -348 129 -348 129 -348 129 -348 129 -1 392 516

SUM NETTO TILTAK -348 129 -348 129 -348 129 -348 129 -1 392 516

-

-

Tiltak 5050: Overføring av stillingsprosent til botjenesten

Beskrivelse Hjelpetjenesten, rus- og psykisk helsetjeneste, overfører 75% av en merkantilstilling til en nattevaktstilling i botjenesten som blir vakant 

september 2012. Dette tiltaket er laget i samforståelse med medarbeideren som berøres av dette. Konsekvens blir redusert 

merkantilkapasitet i avd. for hjelpetjenester. Tiltaket vil ha en tilnærmet halvårseffekt i 2012, men vil ha helårseffekt fra og med 2013.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Psykisk helsevern (5050)

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

-182 250 -182 250 -182 250 -182 250 -729 000

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-37 562 -37 562 -37 562 -37 562 -150 248

Sum utgifter -219 812 -219 812 -219 812 -219 812 -879 248

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -219 812 -219 812 -219 812 -219 812 -879 248

SUM NETTO TILTAK -219 812 -219 812 -219 812 -219 812 -879 248

-
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-

Tiltak 5060: Botjenesten - tiltak for reduksjon av nettoutgifter 3 %

Beskrivelse Reduksjon i antall abonnementer i forhold til telefoni, med 20 000 kr. 

Klarer ikke å se noen risiko her ettersom det har vært en del abonnementer vi ikke har hatt bruk for, som bare har kostet oss en del i faste 

avgifter. 

Innkjøp av arbeidstøy går ut, til fordel for  lønnsgodtgjørelse til den enkelte ansatte, i forhold til stillings prosent,forbruk på dette går da ned 

med 20 000 kr. Klarer ikke å se noe risiko her i forhold til tidligere forbruk avdelingen har hatt.

Redusere antall lisenser på dataprogram,i samsvar med avdelingens reelle behov, 25 000 kr ned.  

Risikoen her er at vi får et overforbruk på denne posten, dersom kommunens ledelse, pålegger avdelingen å kjøpe inn nye og mer 

kostbare programmer enn det vi har i dag. 

På tjeneste område 5060-253(avlastning) redusere sum til Avgifter/gebyrer med kr 25 000. 

Risiko her er at avlastningsleiligheten er flyttet inn i nytt bygg og vi vet ikke om forventete utgifter til strøm forbruket der er tilstrekkelig. 

Redusere hvilende nattevakt stilling i Leilighet 6 med 50 % slik at bruker som bor der ikke får egen nattevakt hjemme hos seg selv,mer 

enn annen hver natt.

Risiko her er at bruker ikke føler seg trygg når han mister nattevakten sin annen hver natt,og bare har tilsyn. Han er mørkeredd og 

husredd når det er uvær ute. Vi risikerer derfor at han får lite søvn(kanskje ingenting) de nettene han bare har tilsyn. Dårlig søvn vil igjen 

ha negative konsekvenser i forhold til den daglige fungeringen og helse tilstanden hans. Dersom dette blir resultatet reduserer vi kvaliteten 

i tjenestene hans. Noe som faglig sett ikke kan forsvares. I alle årene vi har utøvd tjenester ovenfor han, har han hatt egen nattevakt. Vi 

vet derfor ikke hvordan han vil reagere på en slik endring.

-
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- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Botjenesten (5060)

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

-200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

    1.109002.254.0

       Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-41 220 -41 220 -41 220 -41 220 -164 880

    1.113020.254.0

        Telefon

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -80 000

    1.116532.120.0

        Arbeidstøy, oppgavepliktig

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -80 000

    1.119500.253.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

-25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000

    1.119560.254.0

        Lisenser på dataprogram

-25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000

Sum utgifter -331 220 -331 220 -331 220 -331 220 -1 324 880

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -331 220 -331 220 -331 220 -331 220 -1 324 880

SUM NETTO TILTAK -331 220 -331 220 -331 220 -331 220 -1 324 880

-

-

Tiltak 5060: Reduksjon voksenavlastning og nattevakt

Beskrivelse Avdeling for botjenester er etablert som egen avdeling fra 01.07.11. Botjenesten får en sikker ny- og en sannsynlig ny bruker når 

bofellesskapet står ferdig en gang i løpet av første halvår 2012. Nye brukere innebærer kostnadsøkning, det er derfor ikke realistisk å 

foreslå innsparingstiltak på 3% av konsekvensjustert budsjett. Men med etablering av bofellesskapet er det mulig å sterkt redusere 

kostnader ved omsorgstilbud til to nye brukere. 
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Det er mulig å redusere utgiftene til voksenavlastningen på grunn av færre brukere, dette beregnes til 0,25 årsverk, dette vil ha 

halvårseffekt i 2012, men helårseffekt fra 2013 og videre.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Botjenesten (5060)

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

-42 500 -42 500 -42 500 -42 500 -170 000

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-8 759 -8 759 -8 759 -8 759 -35 036

Sum utgifter -51 259 -51 259 -51 259 -51 259 -205 036

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -51 259 -51 259 -51 259 -51 259 -205 036

SUM NETTO TILTAK -51 259 -51 259 -51 259 -51 259 -205 036

-

-

Kapittel : Utviklingsavdelingen

Tiltak 6010: Primærnæringsfond (kst 15.12.2011) - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Næringsutvikling og rådgivning (6010)

    1.147000.325.605

        Overføringer til andre  private

-300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

Sum utgifter -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000
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Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

SUM NETTO TILTAK -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

-

-

Tiltak 6040: Utv.avd - areal for båtutsetting på Kaldbaknes

Beskrivelse Det er under utarbeidelse reguleringsplan for Gavesluft og Kaldbakknes.I den forbindelse planlegges sikring av område for båtutsetting 

ved kjøp av areal fra private gjennom ordningen for Statlig tilskudd for sikring av friluftsområder.

Beløpet er svært usikkert, men kommunen antas å ikke bruke egne midler. For illustrasjonens skyld budsjetteres det med 10 000 i tilskudd 

og tilsvarende i utgift.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Miljøvern (6040)

    1.147000.360.0

        Overføringer til andre  private

10 000 0 0 0 10 000

    1.170000.360.0

        Refusjon fra staten

-10 000 0 0 0 -10 000

Sum utgifter 10 000 0 0 0 10 000

Sum inntekter -10 000 0 0 0 -10 000

Sum netto 0 0 0 0 0

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 6050: Utv.avd - prosjektstilling

Beskrivelse Prosjektstilling. Det er stor etterspørsel etter detaljreguleringer. Planleggerressursene i kommunen er bundet til overordnet planlegging og 

enkeltsaksbehandling, og vil være det for de nærmeste årene. For å unngå kjøp av konsulenttjenester og for å bygge opp kompetanse i 
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kommunen er det ønskelig å engasjere ytterligere planlegger for en 5 års periode.

Antatt ansettelse august 2013.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Arealplanlegging - tilrettelegging (6050)

    1.103010.301.0

        Engasjementer

200 000 500 000 500 000 500 000 1 700 000

    1.109002.301.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

41 220 103 050 103 050 103 050 350 370

    1.113020.301.0

        Telefon

4 000 4 000 4 000 4 000 16 000

    1.115001.301.0

        Kursavgifter

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.116010.301.0

        Diett-/kostgodtgjørelse

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.116080.301.0

        Annen transport km-godtgjørelse, 

oppgavepliktig

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.117000.301.0

        Transportutg./drift av egne 

transportmidler

1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

    1.117001.301.0

        Ikke oppg.pl. reiseutgifter  tog, buss mv.

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.119500.301.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.120000.301.0 20 000 0 0 0 20 000
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        Inventar og utstyr

Sum utgifter 291 220 633 050 633 050 633 050 2 190 370

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 291 220 633 050 633 050 633 050 2 190 370

SUM NETTO TILTAK 291 220 633 050 633 050 633 050 2 190 370

-

-

Tiltak 6100: Kulturfond (kst 15.12.2011) - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)

    1.147000.385.0

        Overføringer til andre  private

-200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

Sum utgifter -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

SUM NETTO TILTAK -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

-

-

Tiltak 6100: Utv.avd - tilskudd til Tana vinterfestival

Beskrivelse Tana vinterfestival er etablert som et viktig arrangement for utvikling av kulturlivet i kommunen. Arrangementet   bidrar fremfor noe til 

positiv omtale av kommunen. For å kunne opprettholde og videreutvikle arrangementet er det behov for kommunal egenandel. Den er 

beregnet til kr. 150.000. Kostnadene består vesentlig i transport og tilrettelegging av snø, opparbeidelse av snøskulpturer og produksjon 

av kulturtiltak.
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-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)

    1.112000.385.638

        Annet forbruksmateriell

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.112030.385.638

        Andre tjenester

25 000 25 000 25 000 25 000 100 000

    1.114000.385.638

        Annonse

25 000 25 000 25 000 25 000 100 000

    1.115003.385.638

        Hotellutgifter - opplæring/kurs

30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

    1.116010.385.638

        Diett-/kostgodtgjørelse

20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

    1.116080.385.638

        Annen transport km-godtgjørelse, 

oppgavepliktig

20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

    1.117001.385.638

        Ikke oppg.pl. reiseutgifter  tog, buss mv.

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.120000.385.638

        Inventar og utstyr

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.123000.385.638

        Vedlikehold og byggetjenester

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.137000.385.638

        Kjøp fra andre  private

65 000 65 000 65 000 65 000 260 000

    1.173000.385.638

        Refusjon fra fylkeskommuner

-25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000
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    1.181010.385.638

        Overføringer fra sametinget

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum utgifter 225 000 225 000 225 000 225 000 900 000

Sum inntekter -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -300 000

Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

-

-

Kapittel : Bygg- og anleggsdrift

Tiltak 7020: Bygg -reduksjon av tømrerstillingen

Beskrivelse Innehaveren av tømrerstillingen har overtatt vaktmesterstillingen ved Boftsa oppvekstsenter, 30 % stilling. Kombinasjonen 

tømrer/vaktmester 70/30 har vært utprøvd over en tid og det fungerer godt. Tømrerstillingen kan reduseres på permanent basis med 30%. 

Endringen er drøftet med HTV Fagforbundet

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    1.101000.221.0

        Fast lønn, drift

-107 640 -107 640 -107 640 -107 640 -430 560

    1.109002.221.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-22 185 -22 185 -22 185 -22 185 -88 740

Sum utgifter -129 825 -129 825 -129 825 -129 825 -519 300

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -129 825 -129 825 -129 825 -129 825 -519 300

SUM NETTO TILTAK -129 825 -129 825 -129 825 -129 825 -519 300

-
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-

Tiltak 8010: Ikke kommunal drift av løyper i utmark.

Beskrivelse Kommunen foretar merking av scooterløypenen før de åpner. Den delen av traséen for finnmarksløpet som går langs elva merkes også av 

kommunen. Drift av løyper i utmark er ikke en lovpålagt kommunal oppgave og kan kuttes.

Budsjettet kan reduseres med tilsammen kr: 106 000,-.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 8010: Vedlikehold/merking av løyper i utmark (kst 15.12.2011) - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Kst-vedtak i sak 125/2011 den 15.12.2011

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Løyper i utmark (8010)

    1.123000.360.0

        Vedlikehold og byggetjenester

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum utgifter -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

SUM NETTO TILTAK -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

-

-

Tiltak 8020: Lysløyper -redusere materialer til vedlikehold - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Ansvar 8020 lysløyper omfatter lysløypa ved Tanabru. Etterhvert som årene går vil det bli behov for å vedlikeholde broene. Etter vår 

vurdering vil det ikke være materialbehov i 2012 og posten for materialkjøp kan tas bort. 

Mot slutten av økonomiplanperioden må kjøp av materialer påregnes.
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-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Lysløyper (8020)

    1.125000.380.0

        Materialer til vedlikehold og 

påkostninger

5 000 10 000 10 000 10 000 35 000

Sum utgifter 5 000 10 000 10 000 10 000 35 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 5 000 10 000 10 000 10 000 35 000

SUM NETTO TILTAK 5 000 10 000 10 000 10 000 35 000

-

-

Tiltak 8040: Stilling holdes vakant Bygg/Anlegg

Beskrivelse En fagarbeider har fått innvilget permisjon i ett år fra 1.11.2011- 31.10.2012. Det tas ikke inn vikar før 1. mai 2012. Besparelsen gjelder 

lønn og pensjon samlet.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.101000.345.0

        Fast lønn, drift

137 000 137 000 137 000 137 000 548 000

    1.109002.345.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

28 236 28 236 28 236 28 236 112 944

Sum utgifter 165 236 165 236 165 236 165 236 660 944

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 165 236 165 236 165 236 165 236 660 944
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SUM NETTO TILTAK 165 236 165 236 165 236 165 236 660 944

-

-

Tiltak 8080: Slukking av gatelys

Beskrivelse Kommunen har omlag 1050 lyspunkt spredet utover hele kommunen. Lysene slås på i oktober og slukkes i april. Energikostnaden er 

budsjettert med kr 342 000.

Kostnadene kan reduseres ved å slå av gatelysene hele eller deler av sesongen. Hver måned sesongen kortes inn gir en besparelse på kr 

57 000,-.

1,5 mnd innkorting av lyssesongen er lagt inn i dette tiltaket.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 8080: Veg - utskifting av gatelys

Beskrivelse Kommunen har av budsjettmessige årsaker ikke hatt avtale med noen elektroentreprenør om drift av gatelysene. Dermed har vi ikke hatt 

noen systematisk utskifting av lyskildene (pærene). Resultatet er at lysstyrken er kraftig redusert. For å bedre på dette må det iverksettes 

systematisk pæreskift hvert år i fremtiden. Kommunen har ca 1000 lyspunkt aom krever systematisk utskifting av pærer. Utskiftingen bør 

ha en syklus på 3 år. Årlig beløp er basert på anslag.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    1.123000.334.0

        Vedlikehold og byggetjenester

150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000
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SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

-

-

Tiltak 8080: Veivedlikehold iht. veiplanen (kst 15.12.2011) - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    1.125000.333.0

        Materialer til vedlikehold og 

påkostninger

-500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

Sum utgifter -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

SUM NETTO TILTAK -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

-

-

Kapittel : Rammetilskudd finans

Tiltak 9000: Eiendomsskatt - Økning i bunnfradrag til kr 200.000

Beskrivelse Bunnfradraget økes fra dagens kr 50.000 til kr 200.000, jfr. politisk samarbeidsavtale. 

Forutsetninger

-Skattesats: 2 promille. 

- Landbruk slått sammen med bolig/fritid

- Bolig/fritid/landbruk 69 %, næring/verk og bruk 31 % av taktsgrunnlag.

-
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SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 9000: Eiendomsskatt - økning med 3 promille.

Beskrivelse Eiendomsskattesatsen økes med 3 promille fra 2015. Uendret bunnfradrag på 200 000. Det gir en årlig effekt på omtrent 1,2 mill.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000)

    1.187400.800.0

        Eiendomsskatt, verk og bruk

0 0 -400 000 -400 000 -800 000

    1.187500.800.0

        Eiendomsskatt, annen fast eiendom

0 0 -800 000 -800 000 -1 600 000

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter 0 0 -1 200 000 -1 200 000 -2 400 000

Sum netto 0 0 -1 200 000 -1 200 000 -2 400 000

SUM NETTO TILTAK 0 0 -1 200 000 -1 200 000 -2 400 000

-

-

Tiltak 9000: Prisstigning eiendomsskatt

Beskrivelse Eiendomsskatten har ikke økt i takt med prisstigningen siden den ble innført. Tiltaket innebærer at eiendomsskattesatsen øker med 15% 

(skjønnsmessig avrundet). Må i så fall huske å vedta endringen i budsjettvedtaket, slik at satsen blir 2,3%.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000)

    1.187400.800.0 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -920 000
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        Eiendomsskatt, verk og bruk

    1.187500.800.0

        Eiendomsskatt, annen fast eiendom

-500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -730 000 -730 000 -730 000 -730 000 -2 920 000

Sum netto -730 000 -730 000 -730 000 -730 000 -2 920 000

SUM NETTO TILTAK -730 000 -730 000 -730 000 -730 000 -2 920 000

-

-

Tiltak 9030: Mer optimistisk rentenivå i 2012 (kst 15.12.2011) - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Renter og avkastning (9030)

    1.150000.870.0

        Renteutgifter

307 000 307 000 307 000 307 000 1 228 000

Sum utgifter 307 000 307 000 307 000 307 000 1 228 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 307 000 307 000 307 000 307 000 1 228 000

SUM NETTO TILTAK 307 000 307 000 307 000 307 000 1 228 000

-
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-

Tiltak 9040: Finans - avdragsutsettelse moderat  2013

Beskrivelse Kommunelovens § 50 nr 7 a sier 

Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for 

kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens 

anleggsmidler ved siste årsskifte.

Det blir brukt to ulike modeller for utregning av minimumsavdrag. En forenklet modell som revisjonen foretrekker. Etter denne modellen 

betalte Tana kommune 1 mill for lite i avdrag i 2011. En annen modell som vi bruker vekter hver enkelt anleggsrgruppe og finner veid 

levetid. Denne modellen gir litt rom for avdagsutsettelse. 

For å finne minimumsavdrag for 2013 må vi bruke tall (avskrivninger, aktivering og nye lån) fra 2012. Disse tallene foreligger ikke ennå. Vi 

må derfor benytte tall fra 2011. I dette ligger det en risiko for feil. Det er tatt opp store lån i 2012. Blir mye av dette stående ubrukt kan det 

gi utslag i høyere minimumsavdrag. 

Minsteavdrag blir da kr 7,5 mill. Avdrag etter nedbetalingsplanen er 12 800 000 . Det er en sjanse for at det ved årets slutt viser seg at det 

er betalt for lite avdrag slik at vi må betale inn ekstra.

Konsekvensen av avdragsutsettelse er at lånetiden forlenges så langt det er mulig innenfor 30 år og årlige avdrag vil bli større.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Avdragsutgifter (9040)

    1.151000.870.0

        Avdragsutgifter på lån  Lånemodul

-2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -10 600 000

Sum utgifter -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -10 600 000
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Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -10 600 000

SUM NETTO TILTAK -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -10 600 000

-

-

Tiltak 9050: Reduksjon i Formannskapets disposisjon (kst 15.12.2011) - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Avsetninger og tap (9050)

    1.147070.100.0

        Formannskapets disposisjon

200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

-

-

Tiltak 9060: Bruk av disposisjonsfond (kst 15.12.2011) - Tilbakefører vedtatt tiltak fra 2012

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)

    1.194000.880.0

        Bruk av disposisjonsfond

600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000
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Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000

Sum netto 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000

SUM NETTO TILTAK 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000

-

-
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Deanu gielda – Tana kommune
Økonomiavdelingen

Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett

Kapittel : Usorterte tiltak

Tiltak 1210:  Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur  til kommuale bygg 2013- 2017

Beskrivelse Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i 

løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er 

juridisk ansvarlig for all internett-trafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi 

gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er 

tilgjengelig.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.020000.120.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 75 000 100 000 75 000 0

    0.020000.202.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 75 000 100 000 75 000 0

    0.020000.241.0

        Inventar og utstyr

0 0 75 000 100 000 75 000 100 000 0

    0.020000.253.0

        Inventar og utstyr

0 0 75 000 100 000 75 000 100 000 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 18 750 25 000 18 750 0
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    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 18 750 25 000 18 750 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 18 750 25 000 18 750 25 000 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 18 750 25 000 18 750 25 000 0

    0.091000.120.0

        Bruk av lån

0 0 0 -93 750 -125 000 -93 750 0

    0.091000.202.0

        Bruk av lån

0 0 0 -93 750 -125 000 -93 750 0

    0.091000.241.0

        Bruk av lån

0 0 0 -125 000 -93 750 -125 000 0

    0.091000.253.0

        Bruk av lån

0 0 0 -125 000 -93 750 -125 000 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -367 500 0 0 0 0

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

0 0 -70 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

437 500 437 500 437 500 437 500 1 750 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-70 000 0 0 0 -70 000

Sum lån
- -

-367 500 -437 500 -437 500 -437 500 -1 680 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 072 15 210 26 440 33 432 76 154

Sum avdrag
- -

0 91 874 201 248 310 624 603 746

Sum avskrivning
- -

437 500 656 250 656 250 656 250 2 406 250
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Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-17 500 0 0 0 -17 500

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-17 500 0 0 0 -17 500

Sum netto 
- -

-17 500 0 0 0 -17 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-16 428 107 084 227 688 344 056 662 400

-

-

Tiltak 1210: Bærbare maskiner skoler 2013

Beskrivelse Det er behov for å tilføre skolene bærbare maskiner til disposisjon for pedagogisk personell. I tillegg vil det i perioden være behov for årlig 

utskifting av de eldste bærbare maskinene til elevene.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.020000.202.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0

    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -105 000 -125 000 -125 000 -125 000 0

    0.097000.202.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -20 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

125 000 125 000 125 000 125 000 500 000
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Sum bruk av driftsmidler
- -

-20 000 0 0 0 -20 000

Sum lån
- -

-105 000 -125 000 -125 000 -125 000 -480 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

306 4 347 7 553 9 552 21 758

Sum avdrag
- -

0 26 250 57 500 88 750 172 500

Sum avskrivning
- -

125 000 187 500 187 500 187 500 687 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum netto 
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-4 694 30 597 65 053 98 302 189 258

-

-

Tiltak 1210: Data- og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ backup - hele organisasjonen 2013-2017

Beskrivelse Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil 

være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at 

essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere 

feilmeldinger/supportbehov/løsninger.

Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann- og brannskade må etaberes og 

vedlikeholdes.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)
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    0.020000.120.0

        Inventar og utstyr

0 0 150 000 100 000 150 000 150 000 0

    0.020000.202.0

        Inventar og utstyr

0 0 150 000 100 000 150 000 150 000 0

    0.020000.241.0

        Inventar og utstyr

0 0 150 000 100 000 150 000 150 000 0

    0.020000.253.0

        Inventar og utstyr

0 0 150 000 100 000 150 000 150 000 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 25 000 37 500 37 500 0

    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 25 000 37 500 37 500 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 25 000 37 500 37 500 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 25 000 37 500 37 500 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -630 000 -500 000 -750 000 -750 000 0

    0.097000.120.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -30 000 0 0 0 0

    0.097000.202.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -30 000 0 0 0 0

    0.097000.241.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -30 000 0 0 0 0

    0.097000.253.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -30 000 0 0 0 0
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- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

750 000 500 000 750 000 750 000 2 750 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-120 000 0 0 0 -120 000

Sum lån
- -

-630 000 -500 000 -750 000 -750 000 -2 630 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 838 25 346 35 848 51 480 114 512

Sum avdrag
- -

0 157 500 282 500 470 000 910 000

Sum avskrivning
- -

750 000 875 000 1 000 000 1 125 000 3 750 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-30 000 0 0 0 -30 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-30 000 0 0 0 -30 000

Sum netto 
- -

-30 000 0 0 0 -30 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-28 162 182 846 318 348 521 480 994 512

-

-

Tiltak 1210: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg 2013 - 2017

Beskrivelse Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som 

har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg og anlegg, PLO, 

hjelpetjenesten og informasjonsavd.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)
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    0.020000.120.0

        Inventar og utstyr

0 0 250 000 250 000 250 000 250 000 0

    0.020000.241.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0

    0.020000.253.0

        Inventar og utstyr

0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0

   0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 62 500 0 0 0 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 0 0 0 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 0 0 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -525 000 -500 000 -500 000 -500 000 0

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

0 0 -100 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

625 000 500 000 500 000 500 000 2 125 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-100 000 0 0 0 -100 000

Sum lån
- -

-525 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 025 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 531 21 364 32 667 39 740 95 302

Sum avdrag
- -

0 131 250 256 250 381 250 768 750

Sum avskrivning
- -

625 000 812 500 750 000 750 000 2 937 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)
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    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-25 000 0 0 0 -25 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-25 000 0 0 0 -25 000

Sum netto 
- -

-25 000 0 0 0 -25 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-23 469 152 614 288 917 420 990 839 052

-

-

Tiltak 1210: Utskifting kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og Nettverksprintere 2013-2017

Beskrivelse I 2012 vil noen av kantswitchene være 5 år og det vil være behov for å skifte disse ut med nye. Switchene er kontaktleddet mellom 

brukerne og nettverket. I tillegg vil det være behov for å skifte ut en del av nettverksskriverne.

Dette er tiltak som vil måtte gjennomføres hvert år framover for å sikre at nettverkene og muligheter for utskrift er inntakt.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.020000.120.0

        Inventar og utstyr

0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0

    0.020000.202.0

        Inventar og utstyr

0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0

    0.020000.241.0

        Inventar og utstyr

0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0

    0.020000.253.0

        Inventar og utstyr

0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 0

    0.042910.202.0 0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 0
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        Mva kompensasjon - full sats

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -210 000 -250 000 -250 000 -250 000 0

    0.097000.120.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -10 000 0 0 0 0

    0.097000.202.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -10 000 0 0 0 0

    0.097000.241.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -10 000 0 0 0 0

    0.097000.253.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -10 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-40 000 0 0 0 -40 000

Sum lån
- -

-210 000 -250 000 -250 000 -250 000 -960 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

613 8 692 15 108 19 103 43 516

Sum avdrag
- -

0 52 500 115 000 177 500 345 000

Sum avskrivning
- -

250 000 375 000 375 000 375 000 1 375 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0 -10 000 0 0 0 -10 000

������	�



Side 10 av 10

        Mva kompensasjon - full sats

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-10 000 0 0 0 -10 000

Sum netto 
- -

-10 000 0 0 0 -10 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-9 387 61 192 130 108 196 603 378 516

-

-

Tiltak 1210: Videreutvikle bruken  av virituelle servere - PLO/Helse/Hjt/PPT/Adm/Elev 2013 - 2017

Beskrivelse Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for 

færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av 

energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi ser for oss å starte med å viritualisere servere på sikkersone; helse, 

PLO, barnevern, PPT og psykiatri. I løpet av 2010-2012 ble  hele nettverket viritualisert, med unntak av servere som må være utplassert 

på virksomhetene i Austertana og Boftsa.I løpet av 2012 vil alle virksomheter være del av det administrative nettverket, men virksomheter 

som bruker systemer med senitive opplysninger vil måtte igjjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang tuil disse systemene.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.020000.120.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0

    0.020000.202.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 50 000 100 000 100 000 0

    0.020000.241.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 50 000 100 000 100 000 0

    0.020000.253.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0

    0.042910.120.0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0
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        Mva kompensasjon - full sats

    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 12 500 25 000 25 000 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 12 500 25 000 25 000 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -420 000 -375 000 -500 000 -500 000 0

    0.097000.120.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -20 000 0 0 0 0

    0.097000.202.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -20 000 0 0 0 0

    0.097000.241.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -20 000 0 0 0 0

    0.097000.253.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -20 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

500 000 375 000 500 000 500 000 1 875 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-80 000 0 0 0 -80 000

Sum lån
- -

-420 000 -375 000 -500 000 -500 000 -1 795 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 225 17 019 25 478 35 293 79 015

Sum avdrag
- -

0 105 000 198 750 323 750 627 500

Sum avskrivning
- -

500 000 625 000 687 500 750 000 2 562 500

Driftskonsekvenser
-
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Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-20 000 0 0 0 -20 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-20 000 0 0 0 -20 000

Sum netto 
- -

-20 000 0 0 0 -20 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-18 775 122 019 224 228 359 043 686 515

-

-

Tiltak 1210: www.tana.kommune.no  kommunal info 2013-2016

Beskrivelse Tiltak for 2013 vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi 

vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske 

søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Dagens løsning 

har også muligheter for å etablere intranett for ansatte og eget intranett for politikere. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde 

tjenesteløsningen og tilpassinger knyttet til brukervennlighet og innhold.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.027000.100.0

        Konsulenttjenester

0 0 40 000 40 000 40 000 40 000 0

    0.027000.120.0

        Konsulenttjenester

0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 0

    0.027000.202.0

        Konsulenttjenester

0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0

    0.027000.241.0

        Konsulenttjenester

0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0
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    0.027000.253.0

        Konsulenttjenester

0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0

    0.042910.100.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 7 500 7 500 7 500 7 500 0

    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 3 750 3 750 3 750 3 750 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 3 750 3 750 3 750 3 750 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -126 000 -150 000 -150 000 -150 000 0

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

0 0 -24 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-24 000 0 0 0 -24 000

Sum lån
- -

-126 000 -150 000 -150 000 -150 000 -576 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

368 5 216 9 066 11 465 26 115

Sum avdrag
- -

0 31 500 69 000 106 500 207 000

Sum avskrivning
- -

150 000 225 000 225 000 225 000 825 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)
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    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-6 000 0 0 0 -6 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-6 000 0 0 0 -6 000

Sum netto 
- -

-6 000 0 0 0 -6 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-5 632 36 716 78 066 117 965 227 115

-

-

Tiltak 7000: Videre utbygging av elektronisk låsesystem

Beskrivelse Fortsatt er deler av kommunens låssystemer basert på tradisjonelle nøkler. Systemet har svakheter som f.eks at tap av nøkler medfører at 

hele låsesystemer må skiftes ut (nøkler på avveie).

Elektroniske låsesytemer kan forhåndsprogrammeres for åpning og låsing til fastsatte tider. Tapte nøkkelkort vil ikke ha betydning da 

disse kan slettes elektronisk. Resterende utskifting av låsessytemer tar over to år (2012-13).

Aktuelle bygninger i prioritert rekkefølge:

- Døråpner til  miljøbygget med radar kr. 30.000.

- Brannstasjonen kr 60 000.

- Boftsa skole kr 60 000.

- Austertana skole kr 70 000.

- Sirma skole kr 40 000.

- Miljøbygget SEG kr. 20.000.

- Miljøbygget NRK kr. 15 000

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)

    0.023000.120.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 300 000 0 0 0 0

    0.042910.120.0 0 0 75 000 0 0 0 0
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        Mva kompensasjon - full sats

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -315 000 0 0 0 0

    0.097000.120.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -60 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

375 000 0 0 0 375 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-60 000 0 0 0 -60 000

Sum lån
- -

-315 000 0 0 0 -315 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

5 513 11 669 10 382 10 014 37 578

Sum avdrag
- -

0 10 500 10 500 10 500 31 500

Sum avskrivning
- -

375 000 187 500 0 0 562 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-15 000 0 0 0 -15 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-15 000 0 0 0 -15 000

Sum netto 
- -

-15 000 0 0 0 -15 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-9 487 22 169 20 882 20 514 54 078

-

-

Tiltak 7020: Boftsa skole, nytt brannvarslingsanlegg, varmestyring

Beskrivelse Handlingsplan etter vernrunde utført 25.05.12
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Det er bohov for utskifting av brannvarslingsanlegget på skolen. Det gamle anlegget er over 20 år gammelt og har skapt betydelige 

problemer på drift det siste halvåret med jevnlig utløsning av falske alarmer.Kostnad kr 150 000.

Anlegge ny varmestyring der kun vaktmester og rektor skal ha mulighet til å styre varmen på skolen. Kostnad kr. 100.000

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.023000.222.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 200 000 0 0 0 0

    0.042910.222.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 50 000 0 0 0 0

    0.091000.222.0

        Bruk av lån

0 0 -210 000 0 0 0 0

    0.097000.222.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -40 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

250 000 0 0 0 250 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-40 000 0 0 0 -40 000

Sum lån
- -

-210 000 0 0 0 -210 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-10 000 0 0 0 -10 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-10 000 0 0 0 -10 000
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Sum netto 
- -

-10 000 0 0 0 -10 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-10 000 0 0 0 -10 000

-

-

Tiltak 7020: Renovering/nybygg Seida skole

Beskrivelse Renoveringsbehov uansett struktur og videre drift. Ungdomstrinnet og lærerfløy. Kostnadene er høyst usikre, fordi vi ikke har konkrete 

planer.

Det er tegnet en skisse for et nytt bygg som huser ungdomstrinnet og lærerværelser. Internatet tenkes revet.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.025000.222.0

        Materialer til vedlikehold, påkosning og 

nybygg

0 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0

    0.091000.222.0

        Bruk av lån

0 0 0 -10 000 000 -10 000 000 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 10 000 000 10 000 000 0 20 000 000

Sum lån
- -

0 -10 000 000 -10 000 000 0 -20 000 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 175 000 545 417 700 000 1 420 417

Sum avdrag
- -

0 0 333 332 666 664 999 996

Sum avskrivning
- -

0 10 000 000 15 000 000 5 000 000 30 000 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 175 000 878 749 1 366 664 2 420 413

-

-
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Tiltak 7020: Sirma skole

Beskrivelse Handlingsplan etter vernerunde den 16.04.12

Skifte ut gammel utrangert fyrkjele og overgang til miljøvennlig energi, kostnad kr 500 000.

Skifte ut tre gamle og  slitte ytterdører som er kalde og trekkfulle, og som ikke lenger tilfredstiller kravene  til benyettelse som  

nødutganger. Kostnad kr 49 000.

Dørene vil være tilpasset det nye elektroniske nøkkelsystemet.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.023000.222.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 439 200 0 0 0 0

    0.042910.222.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 109 800 0 0 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -336 160 0 0 0 0

    0.091010.880.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

0 0 -125 000 0 0 0 0

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

0 0 -87 840 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

549 000 0 0 0 549 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-87 840 0 0 0 -87 840

Sum lån
- -

-461 160 0 0 0 -461 160

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0
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Sum renter
- -

8 070 17 082 15 199 14 661 55 012

Sum avdrag
- -

0 15 372 15 372 15 372 46 116

Sum avskrivning
- -

549 000 274 500 0 0 823 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-21 960 0 0 0 -21 960

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-21 960 0 0 0 -21 960

Sum netto 
- -

-21 960 0 0 0 -21 960

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-13 890 32 454 30 571 30 033 79 168

-

-

Tiltak 7020: Tanabru barnehage

Beskrivelse Handlingsplan etter vernerunde den 25.05.11

Begge ventilasjonsanlegg i barnehagen er utgått på dato.

Det planlegges å anlegge kun et aggregat som vil dekke hele bygningsmassen. Nytt ventilasjonsanlegg gir lavere energi- og 

driftskostnader. Et ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. Kostnad kr 500 000.

Vinduene i blå avdeling vender mot sør og det medfører at det blir veldig varmt i rommet om sommeren. Markiser monteres, kostnad kr 

30.000

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.025000.221.0 0 0 0 424 000 0 0 0
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        Materialer til vedlikehold, påkosning og 

nybygg

    0.042910.221.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 0 106 000 0 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 0 -530 000 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 530 000 0 0 530 000

Sum lån
- -

0 -530 000 0 0 -530 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 9 275 19 632 17 468 46 375

Sum avdrag
- -

0 0 17 666 17 666 35 332

Sum avskrivning
- -

0 530 000 265 000 0 795 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 9 275 37 298 35 134 81 707

-

-

Tiltak 7030: Omsorgssenter Tana bru

Beskrivelse Kommunestyret har i møte den 22.06.2011 gått inn for bygging av nye omsorgsboliger  med heldøgnspleie ved Tana bru.  Bygget 

planlegges som et frittstående bygg på nord-vest siden av Tana helsesenter.  Bygget vil få en kjeller bestående av garderober, lager og 

tekniske rom, og et hovedplan med 22 omsorgsboliger tilpasset demente brukere med fellesrom, dagsenter, kontorer m.m.  

Arealet på bygget er i sluttfasen av planleggingen økt som følge av krav fra Husbanken. Samtidig er antall leiligheter økt fra 20 til 22 

leiligheter.  Det foreligger nå et tilsagn fra Husbanken på kr 15 114 000,- i investeringstilskudd. Tidligere investeringstilskudd med 20 

leiligheter var beregnet til kr 13 332 000,-

Prosjektet er igangsatt, og forventes ferdig i løpet av februar/mars 2014. Budsjettet økes fra kr 55,6 mill  til  kr 60,75 mill inkl. mva.   

Økningen skyldes følgende forhold:
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Tomtekostnader (kjøp av grunn m.m.)     600 000,-

Økt bygningsareal(krav fra husbanken) 4 050 000,-

Utsmykking (ønske om utsmykking)        500 000,-

Budsjettøkning inkl. mva          Kr  5 150 000,-

Det er tatt høyde for byggeledelse i kommunal regi samt delvis innleid kapasitet.  Årlige FDV kostnader er innarbeidet i driftsbudsjettet.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)

    0.020000.261.0

        Inventar og utstyr

300 000 0 0 300 000 0 0 0

    0.020900.261.0

        Medisinsk utstyr

300 000 0 0 300 000 0 0 0

    0.023000.242.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

48 000 000 4 000 000 34 000 000 10 000 000 0 0 0

    0.042910.261.0

        Mva kompensasjon - full sats

12 150 000 1 000 000 8 500 000 2 650 000 0 0 0

    0.081000.261.0

        Andre statlige overføringer

-15 114 000 0 0 -15 114 000 0 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

-22 836 000 -4 400 000 -20 300 000 1 864 000 0 0 0

    0.091010.880.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

-15 400 000 0 -15 400 000 0 0 0 0

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

-7 400 000 -600 000 -6 800 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Sum investeringer
- -

42 500 000 13 250 000 0 0 55 750 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-6 800 000 0 0 0 -6 800 000

Sum lån
- -

-35 700 000 1 864 000 0 0 -33 836 000

Sum tilskudd
- -

0 -15 114 000 0 0 -15 114 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

624 750 1 289 768 1 107 567 1 073 529 4 095 614

Sum avdrag
- -

0 1 190 000 1 127 868 1 127 868 3 445 736

Sum avskrivning
- -

42 500 000 34 500 000 6 625 000 0 83 625 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)

    1.101000.261.0

        Fast lønn, drift

0 196 000 196 000 196 000 588 000

    1.109002.261.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 40 396 40 396 40 396 121 188

    1.118000.241.0

        Energi

0 335 000 335 000 335 000 1 005 000

    1.118500.261.0

        Forsikringer og utgifter til vakthold og 

sikring

0 50 000 50 000 50 000 150 000

    1.119500.261.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

0 35 000 35 000 35 000 105 000

    1.123000.261.701

        Vedlikehold og byggetjenester

0 120 000 120 000 120 000 360 000

    1.123000.265.0

        Vedlikehold og byggetjenester

0 25 000 25 000 25 000 75 000
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Sum utgifter
- -

0 801 396 801 396 801 396 2 404 188

Sum inntekter
- -

0 0 0 0 0

Sum netto 
- -

0 801 396 801 396 801 396 2 404 188

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-1 700 000 0 0 0 -1 700 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-1 700 000 0 0 0 -1 700 000

Sum netto 
- -

-1 700 000 0 0 0 -1 700 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-1 075 250 3 281 164 3 036 831 3 002 793 8 245 538

-

-

Tiltak 7040: Miljøbygget, Varmestyring til kinosalen

Beskrivelse Det er behov for oppgradering av automatikken til varmestyringen i kinosalen. I dag styrer vaktmester varmeanlegget manuelt. 

Under arrangement i helgene fryser publikum siden lokalene er kalde. Med PLS styring kan vaktmester benytte programvare via data til å 

fjernstyre tilpasset varme til lokalene.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)

    0.023000.386.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 100 000 0 0 0 0

    0.042910.386.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 0 0 0 0

    0.091000.386.0

        Bruk av lån

0 0 -105 000 0 0 0 0

    0.097000.386.0 0 0 -20 000 0 0 0 0
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        Overføringer fra driftsregnskapet

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

125 000 0 0 0 125 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-20 000 0 0 0 -20 000

Sum lån
- -

-105 000 0 0 0 -105 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 838 3 889 3 461 3 338 12 526

Sum avdrag
- -

0 3 500 3 500 3 500 10 500

Sum avskrivning
- -

125 000 62 500 0 0 187 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum netto 
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-3 162 7 389 6 961 6 838 18 026

-

-

Tiltak 7040: Oppgradering av Tana rådhus

Beskrivelse Det er utarbeidet skisseprosjekt for oppgradering av rådhuset. Hovedmålet med oppgraderingen av rådhuset er og sikre brukernes helse, 

miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. I tillegg vil energikostnadene på bygget reduseres, og fasadene oppgraderes slik at bygget fremstår 

mer tiltalende i Tana bru sentrum. Utbyggingen foreslås inndelt i 2 utbyggingsfaser. 

Prosjekteringen igangsettes i 2012, og utførelse av tiltak for utbedringer av avvik og mangler i utbygging del I i 2013:

1. Utvendig arbeider med etterisolering av yttervegger, 
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   utskifting av vinduer, ytterdører, utbedring av tak etc.

2. Bygging av heissjakt 

Konsekvenser:

- Sparer fyringsutgifter.

- Arbeidsmiljøet blir bedre for arbeidstakerne på huset.

- Bygningsverdien opprettholdes.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)

    0.023000.120.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

17 480 000 30 000 8 250 000 9 200 000 0 0 0

    0.027000.121.0

        Konsulenttjenester

650 000 150 000 250 000 250 000 0 0 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

4 533 000 45 000 2 125 000 2 363 000 0 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

-20 536 000 -198 000 -8 525 000 -11 813 000 0 0 0

    0.091010.880.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

-400 000 0 -400 000 0 0 0 0

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

-1 727 000 -27 000 -1 700 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

10 625 000 11 813 000 0 0 22 438 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-1 700 000 0 0 0 -1 700 000

Sum lån
- -

-8 925 000 -11 813 000 0 0 -20 738 000
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Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

156 188 537 324 731 727 673 078 2 098 317

Sum avdrag
- -

0 297 500 691 266 691 266 1 680 032

Sum avskrivning
- -

10 625 000 17 125 500 5 906 500 0 33 657 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-425 000 0 0 0 -425 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-425 000 0 0 0 -425 000

Sum netto 
- -

-425 000 0 0 0 -425 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-268 812 834 824 1 422 993 1 364 344 3 353 349

-

-

Tiltak 8031: Kunstgressbane restarbeider

Beskrivelse Kunstgressbanen er ferdig lagt med flomlysanlegg m.m.

Imidlertid gjenstår det noe mindre arbeider med ferdigstillelse av lager, ballfangernett og planering av grusdekket for publikumsarealet 

langs med banen. 

Arbeidene gjennomføres i løpet av juni 2013.

Årlige FDV kostnader er lagt inn i budsjettet.

Prosjektet gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme på totalt kr 8 650 000,- inkl. mva

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030)
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    0.023000.381.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

6 071 000 5 921 000 150 000 0 0 0 0

    0.042910.381.0

        Mva kompensasjon - full sats

1 637 000 1 600 000 37 500 0 0 0 -500

    0.081000.381.0

        Andre statlige overføringer

-2 830 000 0 0 0 -2 830 000 0 0

    0.091000.381.0

        Bruk av lån

-2 830 000 -5 503 000 -157 500 0 2 830 000 0 500

    0.097000.381.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

-990 000 -960 000 -30 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

187 500 0 0 0 187 500

Sum bruk av driftsmidler
- -

-30 000 0 0 0 -30 000

Sum lån
- -

-157 500 0 2 830 000 0 2 672 500

Sum tilskudd
- -

0 0 -2 830 000 0 -2 830 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

459 5 451 -2 987 -92 866 -89 943

Sum avdrag
- -

0 5 250 5 250 -89 082 -78 582

Sum avskrivning
- -

187 500 93 750 0 0 281 250

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030)

    1.118000.335.0

        Energi

9 000 9 000 9 000 0 27 000

    1.123000.335.0

        Vedlikehold og byggetjenester

50 000 50 000 50 000 0 150 000

Sum utgifter
- -

59 000 59 000 59 000 0 177 000
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Sum inntekter
- -

0 0 0 0 0

Sum netto 
- -

59 000 59 000 59 000 0 177 000

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-7 500 0 0 0 -7 500

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-7 500 0 0 0 -7 500

Sum netto 
- -

-7 500 0 0 0 -7 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

51 959 69 701 61 263 -181 948 975

-

-

Tiltak 8040: Alleknjarg vannverk - rehabilitering pga trykkøkning

Beskrivelse En del av ledningsnettet i Alleknjarg har liten dimensjon som har mange tidligere lekkasjepunkter. Som følge av at Alleknjarg får vann fra 

Lismajavri vil trykket øke noe og faren for flere lekkasjer på strekningen vil bli større.

660 lm vannledning med dimensjon 50 mm skiftes til ny PE ledning med dimensjon 90 mm.

Priser fra andre tilsvarende prosjekt ligger til grunn for kostnadsoverslaget.

Kommunen vi sannsynligvis få tildelt 800-900 000 i tilskudd for elvekryssingen/forsterning av ledningsnettet i Hormba. Forventet tilskudd 

er lagt inn som en del av finansieringen av dette tiltaket.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

1 200 000 0 0 0 1 200 000 0 0
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    0.091000.340.0

        Bruk av lån

0 0 0 0 -800 000 0 0

    0.091000.345.0

        Bruk av lån

0 0 0 0 -400 000 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 1 200 000 0 1 200 000

Sum lån
- -

0 0 -1 200 000 0 -1 200 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 0 21 000 44 450 65 450

Sum avdrag
- -

0 0 0 40 000 40 000

Sum avskrivning
- -

0 0 1 200 000 600 000 1 800 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 0 -36 000 -36 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 0 0 -36 000 -36 000

Sum netto 
- -

0 0 0 -36 000 -36 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 21 000 48 450 69 450

-

-

Tiltak 8040: Austertana vannverk - ferdigstillelse

Beskrivelse Viderføring av pågående arbeid for å få vannverket godkjent:

To rensebarrierer

Trykkøkning

Nødstrøm
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Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 500 000 0 0 0 0

    0.091010.345.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

0 0 -500 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

500 000 0 0 0 500 000

Sum lån
- -

-500 000 0 0 0 -500 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

8 750 18 520 16 480 15 896 59 646

Sum avdrag
- -

0 16 666 16 666 16 666 49 998

Sum avskrivning
- -

500 000 250 000 0 0 750 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Sum netto 
- -

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

8 750 5 186 3 146 2 562 19 644

-
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-

Tiltak 8040: Elektronisk ledningskartverk

Beskrivelse Tiltak A2 i hovedplan vannforsyning.

Måle inn og fotografere alle vann- og avløpskummer og legge kummer og rørtrasser inn i et elektronisk kartverk. 

Summen i Hovedplan vannforsyning indeksregulert fra 2008 priser til 2012 priser.

Gjennomføres samtidig som tilsvarende registrering av avløpsledningsnettet.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

345 000 0 172 500 172 500 0 0 0

    0.091000.340.0

        Bruk av lån

-345 000 0 -172 500 -172 500 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

172 500 172 500 0 0 345 000

Sum lån
- -

-172 500 -172 500 0 0 -345 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

3 019 9 408 12 075 11 170 35 672

Sum avdrag
- -

0 5 750 11 500 11 500 28 750

Sum avskrivning
- -

172 500 258 750 86 250 0 517 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 -10 350 -20 700 -20 700 -51 750
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Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 -10 350 -20 700 -20 700 -51 750

Sum netto 
- -

0 -10 350 -20 700 -20 700 -51 750

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

3 019 4 808 2 875 1 970 12 672

-

-

Tiltak 8040: Polmak vannverk - sammenkobling med Lismajavre vannv.

Beskrivelse Polmak vannverk leverer vann fra borebrønn. Det viser seg at innholdet av helseskadelige stoffer som mangan og jern viser en økende 

tendens. Det medfører avleiring i rørene som igjen medfører hyppig behov for rengjøring. Avleiring som løsner fra rørveggene medfører 

svart grumset vann.

Jern og mangan avsettes også i UV anlegget og gir dette store driftsproblemer. Dersom Polmak øst vannverk skal bestå som vannverk 

må det iverksettes tiltak for å fjerne jern og mangan, eller bore ny brønn.

Som følge av at Alleknjarg nå får vannet fra Lismajavri er den mest fremtidsrettet løsning å legge ny vannledning som kobler sammen 

ledningsnettene i Alleknjar og Polmak. 

Det må legges ca 2100 lm ny vannledning. Det er laget et forprosjekt med en totalkostnad på kr 3 800 000, inkludert boringen under 

Polmakelva som er finansiert tidligere. 

Ved å utføre arbeidet i egenregi vil kostnadenkunne reduseres ytterligere. I budsjettet legges egenregikalkylen til grunn.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

2 250 000 0 2 250 000 0 0 0 0

    0.091000.345.0

        Bruk av lån

0 0 -2 250 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

�������




Side 33 av 33

Sum investeringer
- -

2 250 000 0 0 0 2 250 000

Sum lån
- -

-2 250 000 0 0 0 -2 250 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 -135 000 -135 000 135 000 -135 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 -135 000 -135 000 135 000 -135 000

Sum netto 
- -

0 -135 000 -135 000 135 000 -135 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 -135 000 -135 000 135 000 -135 000

-

-

Tiltak 8040: Skiippagurra vannverk - UV, dagtank og nødstrøm

Beskrivelse Tiltak SG1 i hovedplan vannforsyning.

For å levere hygienisk trygt vann må det monteres UV anlegg.

For å sikre levering av vann også ved strøbrudd må det etableres nødstrømsaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen 

(pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges dagtank på 50 m3.

Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges 10 % usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt 

kalkyle ennå.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0 1 200 000 0 0 1 200 000 0 0 0
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        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

    0.091000.345.0

        Bruk av lån

-1 200 000 0 0 -1 200 000 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 1 200 000 0 0 1 200 000

Sum lån
- -

0 -1 200 000 0 0 -1 200 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 -72 000 -72 000 -144 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 0 -72 000 -72 000 -144 000

Sum netto 
- -

0 0 -72 000 -72 000 -144 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 -72 000 -72 000 -144 000

-

-

Tiltak 8040: Vannledning Lismajavre vannverk - ferdigstillelse

Beskrivelse Videreføre og ferdigstille det påbegynte arbeidet.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0 0 0 500 000 0 0 0 0
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        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

    0.091010.345.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

0 0 -500 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

500 000 0 0 0 500 000

Sum lån
- -

-500 000 0 0 0 -500 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

8 750 18 520 16 480 15 896 59 646

Sum avdrag
- -

0 16 666 16 666 16 666 49 998

Sum avskrivning
- -

500 000 250 000 0 0 750 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Sum netto 
- -

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

8 750 5 186 3 146 2 562 19 644

-

-

Tiltak 8050: Østre Seida avløpsanlegg

Beskrivelse Tiltak Tk3 og Tk4 i henhold til Hovedplan avløp -Sone 3 Østre Seida.

Utskifting av pumpestasjon og sanering av ledningsnett.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-
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- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    0.023000.350.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 0 225 000 1 475 000 0

    0.091000.353.0

        Bruk av lån

0 0 0 0 -225 000 -1 475 000 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 225 000 1 475 000 1 700 000

Sum lån
- -

0 0 -225 000 -1 475 000 -1 700 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 0 3 938 34 147 38 085

Sum avdrag
- -

0 0 0 7 500 7 500

Sum avskrivning
- -

0 0 225 000 1 587 500 1 812 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    1.164000.354.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 0 -13 500 -13 500

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 0 0 -13 500 -13 500

Sum netto 
- -

0 0 0 -13 500 -13 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 3 938 28 147 32 085

-

-

Tiltak 8070: Brannstasjonen - ombygging (erstatter utvidelse vedatt i 2012)

Beskrivelse Prosjektet med utvidelse av brannstasjonen ble kunngjort i sommer uten at det kom inn anbud. I ettertid har en sett på muligheter for 
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justering og oppgradering av eksisterende rom i bygget kombinert med innkjøp av lagercontainer og et mindre tilbygg. Arbeidene har 

startet, men forventes ikke sluttført før sommeren/høsten 2013. 

Årlige FDV kostnader er innarbeidet i budsjettet.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)

    0.023000.339.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

650 000 250 000 400 000 0 0 0 0

    0.042910.339.0

        Mva kompensasjon - full sats

162 500 62 500 100 000 0 0 0 0

    0.091000.339.0

        Bruk av lån

-394 500 -24 500 -370 000 0 0 0 0

    0.091010.339.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

-300 000 -250 000 -50 000 0 0 0 0

    0.097000.339.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

-118 000 -38 000 -80 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

500 000 0 0 0 500 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-80 000 0 0 0 -80 000

Sum lån
- -

-420 000 0 0 0 -420 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

7 350 15 558 13 843 13 353 50 104

Sum avdrag
- -

0 14 000 14 000 14 000 42 000

Sum avskrivning
- -

500 000 250 000 0 0 750 000
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Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)

    1.118000.339.0

        Energi

6 000 6 000 6 000 0 18 000

    1.118500.339.0

        Forsikringer og utgifter til vakthold og 

sikring

1 000 1 000 1 000 0 3 000

    1.123000.339.0

        Vedlikehold og byggetjenester

3 000 3 000 3 000 0 9 000

Sum utgifter
- -

10 000 10 000 10 000 0 30 000

Sum inntekter
- -

0 0 0 0 0

Sum netto 
- -

10 000 10 000 10 000 0 30 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

17 350 39 558 37 843 27 353 122 104

-

-

Tiltak 8080: Infrastruktur til nytt industriområde

Beskrivelse Industriområde nord for Tanabru.

Framføring av vann, avløp, strøm og veier.

Grovt overslag ut fra utkast til reguleringsplan. Oppstart utbygging kan skje i 2014 etter at området er regulert.

I tiltaket er alt finansiert med låneopptak. Ved tomtesalg dekkes kostnadene av tomtekjøperne, men over lang tid.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    0.018000.325.0 0 0 0 1 000 000 0 0 0
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        Energi

    0.023000.333.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 500 000 0 0 0

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 1 500 000 0 0 0

    0.023000.353.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 2 500 000 0 0 0

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 0 -5 500 000 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 5 500 000 0 0 5 500 000

Sum lån
- -

0 -5 500 000 0 0 -5 500 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 96 250 203 730 181 271 481 251

Sum avdrag
- -

0 0 183 332 183 332 366 664

Sum avskrivning
- -

0 5 500 000 2 750 000 0 8 250 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 96 250 387 062 364 603 847 915

-

-

Tiltak 8080: Montering av målere til veglys

Beskrivelse Tiltak beskrevet i veiplan for perioden 2013-2016. Etablering av målepunkt og ombygging av nett for å tilfredsstille myndighetskrav om at 

forbruket skal måles, ikke stipuleres.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)
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    0.023000.333.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

2 000 000 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0

    0.042910.333.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 0 0 250 000 250 000 0

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 0 0 -1 000 000 -1 000 000 0

    0.097000.334.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 0 0 -250 000 -250 000 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 1 250 000 1 250 000 2 500 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

0 0 -250 000 -250 000 -500 000

Sum lån
- -

0 0 -1 000 000 -1 000 000 -2 000 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 0 17 500 54 542 72 042

Sum avdrag
- -

0 0 0 33 332 33 332

Sum avskrivning
- -

0 0 1 250 000 1 875 000 3 125 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 17 500 87 874 105 374

-

-

Tiltak 8080: Snuplasser ved private veier som skal vedlikeholdes

Beskrivelse Kommunestyret har vedtatt at veien i Suveguolba boligfelt, Baktegeaidnu helt opp til gårdsplass til Magne Ballovara, vei til boliger i Boftsa 

og langs den gamle riksveien i Austertana skal vinter og sommer vedlikeholdes.

For at vedlikeholdst skal kunnne gjennomføres på en forsvarlig måte uten at brøytebilen/traktoren må rygge lange strekninger må det 

erverves areal og opparbeides  snuplass.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående
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Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    0.023000.333.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 30 000 0 0 0 0

    0.025000.333.0

        Materialer til vedlikehold, påkosning og 

nybygg

0 0 50 000 0 0 0 0

    0.042910.333.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 20 000 0 0 0 0

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 -84 000 0 0 0 0

    0.097000.333.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -16 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

100 000 0 0 0 100 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-16 000 0 0 0 -16 000

Sum lån
- -

-84 000 0 0 0 -84 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 470 3 112 2 769 2 671 10 022

Sum avdrag
- -

0 2 800 2 800 2 800 8 400

Sum avskrivning
- -

100 000 50 000 0 0 150 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-4 000 0 0 0 -4 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-4 000 0 0 0 -4 000
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Sum netto 
- -

-4 000 0 0 0 -4 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-2 530 5 912 5 569 5 471 14 422

-

-

Tiltak 8080: Trafikksikkerhetstiltak

Beskrivelse Kommunen har søkt om trafikksikkerhetsmidler til to tiltak:

1) Fortau Per Fokstad geaidnu, veien forbi flerbrukshallen til Sameskolen.

Kommunal andel: 60 000

2) Snuplass for skolebuss i Polmak boligfel og gatelys. 

Kommunal andel: 40 000

Tiltakene kommer bare til utførelse dersom kommunen får tildelt midler. Kommunens andel eks mva er budsjettert.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    0.023000.334.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

500 000 0 100 000 0 0 0 400 000

    0.042910.334.0

        Mva kompensasjon - full sats

125 000 0 25 000 0 0 0 100 000

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 -105 000 0 0 0 0

    0.097000.334.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

-100 000 0 -20 000 0 0 0 -80 000

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

125 000 0 0 0 125 000
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Sum bruk av driftsmidler
- -

-20 000 0 0 0 -20 000

Sum lån
- -

-105 000 0 0 0 -105 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 838 3 889 3 461 3 338 12 526

Sum avdrag
- -

0 3 500 3 500 3 500 10 500

Sum avskrivning
- -

125 000 62 500 0 0 187 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum netto 
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-3 162 7 389 6 961 6 838 18 026

-

-

Sum driftskonsekvenser

-

Sum renter
- -

834 948 2 311 909 2 893 834 2 976 021 9 016 712

Sum avdrag
- -

0 2 177 378 3 633 466 4 631 424 10 442 268

Sum andre driftskonsekvenser
- -

-2 237 960 665 046 582 696 734 196 -256 022

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-1 403 012 5 154 333 7 109 996 8 341 641 19 202 958

-

��������



Deanu gielda – Tana kommune
Økonomiavdelingen

Alle driftstiltak

Kapittel : Politisk virksomhet

Tiltak 1000: Reduserte politiske godtgjørelser

Beskrivelse Tiltaket innebærer at adhoc-utvalget fremmer forslag om reduserte politiske godtgjørelser til første KST i 2013. Reduksjonen kan komme 

som redusert aktivitet (færre møter internt og/eller eksternt) og/eller reduserte satser.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)

    1.108002.100.166

        Møtegodtgjørelse

-500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

Sum utgifter -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

SUM NETTO TILTAK -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

-

-

Tiltak 1040: Ungdomsråd - godtgjørelser

Beskrivelse KST sak 125/2012. 15

Videreføring av tiltaket, driftsmidler til ungdomsrådet.

KST vedtak om møtegodgjørelse. Det beregnes 10 møter i året.
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-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Ungdomsråd (1040)

    1.108002.100.0

        Møtegodtgjørelse

40 000 40 000 40 000 40 000 160 000

    1.147000.231.0

        Overføringer til andre  private

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Sum utgifter 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000

SUM NETTO TILTAK 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000

-

-

Kapittel : Trossamfunn

Tiltak 1100: Kirkelig fellesråd - IT

Beskrivelse Arkivsak 2012/2682.

Polmak og Tana kirkelig fellesråd har bedt om en samlet økning i rammeoverføringene på kr 678 100 i 2013.

3. Kjøp av system for administrasjon av kirkegårder og etablering av webside for menighetsrådet kr 50 000.

I dag opererer man med manuelle kart og protokoller over kirkegårdene. De ønsker også en hjemmeside som skaper bedre kontakt med 

publikum.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)

    1.147001.390.0 50 000 0 0 0 50 000

��������



Side 3 av 3

        Overføring til kirkelig felles

Sum utgifter 50 000 0 0 0 50 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 50 000 0 0 0 50 000

SUM NETTO TILTAK 50 000 0 0 0 50 000

-

-

Tiltak 1100: Kirkelig fellesråd - ny kirke ved Tanabru

Beskrivelse Arkivsak 2012/2682.

Polmak og Tana kirkelig fellesråd har bedt om en samlet økning i rammeoverføringene på kr 678 100 i 2013.

4. Plankostnader kirke ved Tana bru kr 350 000.

Polmak og Tana kirkelig fellesråd har oppnevnt et arbeids-utvalg som er gitt i mandat å utrede skisse for kirke ved Tana bru. For å 

imøtekomme arbeidsutvalgets mandat er det behov for faglig veiledning, utforming av skisser, behovs-utredninger og analyser, 

møtevirksomhet og befaringer m.m. Kostnader knyttet til dette beregnes til kr 350 000.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)

    1.147001.390.0

        Overføring til kirkelig felles

350 000 0 0 0 350 000

Sum utgifter 350 000 0 0 0 350 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 350 000 0 0 0 350 000

SUM NETTO TILTAK 350 000 0 0 0 350 000

-
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-

Tiltak 1100: Kirkelig fellesråd - prisvekst

Beskrivelse Arkivsak 2012/2682.

Polmak og Tana kirkelig fellesråd har bedt om en samlet økning i rammeoverføringene på kr 678 100 i 2013.

1. Lønns- og prisvekst 3 % kr 136 100.

Bruttobudsjett i 2012 for Polmak og Tana kirkelig fellesråd er kr 4 538 100. De ber om 3% vekst.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)

    1.147001.390.0

        Overføring til kirkelig felles

136 100 136 100 136 100 136 100 544 400

Sum utgifter 136 100 136 100 136 100 136 100 544 400

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 136 100 136 100 136 100 136 100 544 400

SUM NETTO TILTAK 136 100 136 100 136 100 136 100 544 400

-

-

Tiltak 1100: Kirkelig fellesråd - soknediakon

Beskrivelse Arkivsak 2012/2682.

Polmak og Tana kirkelig fellesråd har bedt om en samlet økning i rammeoverføringene på kr 678 100 i 2013.

2. Opprettelse fast stilling soknediakon kr 142 000.

Tana kommunes andel på 25% av utgiftene innebærer en økning på 142 000. Nesseby kommune forutsettes å ta sin andel på 25% mens 
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resten finansieres av bispedømmerådet. Onsdagsklubben er en del av soknediakonens arbeidsoppgaver.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)

    1.147001.390.0

        Overføring til kirkelig felles

142 000 142 000 142 000 142 000 568 000

Sum utgifter 142 000 142 000 142 000 142 000 568 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 142 000 142 000 142 000 142 000 568 000

SUM NETTO TILTAK 142 000 142 000 142 000 142 000 568 000

-

-

Kapittel : Administrasjon og ledelse

Tiltak 1200: Info - tilskudd turistinformasjon

Beskrivelse Tana kommune har siste årene hatt varierende grad av turistinformasjon. Det er tidligere gitt tilskudd til Visittana.no, men dette prosjektet 

er ikke videreført.

I 2012 ble det gitt tilskudd til Elva hotel, slik at de til en viss grad kunne fungere som turistinformasjon. Det vil være ønskelig å videreføre 

tilskuddet til hotellet slik at behovet for turistinformasjon blir ivaretatt.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Fellestjenester (1200)

    1.137000.120.0

        Kjøp fra andre  private

75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

Sum utgifter 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0
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Sum netto 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

SUM NETTO TILTAK 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

-

-

Tiltak 1600: Økonomi - Sticos Oppslag Kommune

Beskrivelse Sticos har laget et oppslagsverktøy tilpasset kommune. Oppslagsverktøyet går på lønn, regnskap og personal. Det inneholder relevant 

regelverk som blir holdt oppdatert. Vi hadde en demo av dette på web. Det så veldig bra ut. Kan brukes av virkosmhetsledere ved f.eks 

når de skal anvise. Da kan de bare skrive inn stikkord så kommer hele kontostrengen og momskoden opp. Vil hjelp oss å få riktige 

posteringer og riktig momskompensasjon. 

Vi ser det som svært besparende å innføre dette.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600)

    1.119500.120.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

36 663 52 376 52 376 52 376 193 791

Sum utgifter 36 663 52 376 52 376 52 376 193 791

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 36 663 52 376 52 376 52 376 193 791

SUM NETTO TILTAK 36 663 52 376 52 376 52 376 193 791

-

-

Tiltak 1600: Økonomi - Økonomisystem

Beskrivelse Det økonomisystemet vi har idag blir ikke utviklet videre. Signaler fra leverandøren er at det vil fases ut så snart som mulig. Vi er nødt å 

skaffe nytt system. For å klare å gjennomføre denne omlegginga er vi avhengig av å ha en ekstra person inne i avdelinga i to år. 
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Vi har to muligheter, enten direkte anskaffe et system så lenge vi holder oss under grensen for anbud på offentlig anskaffelse. Det kan vi 

gjøre ved  å gå inn i et utviklingssamarbeid med Arena. 

Vi kan gå ut på andbud og da må vi regne med en oppstartskostnad på ca 1,5 mill. 

Rådmanne får fullmakt til å direketeanskaffe innenfor regler for offentlig anskaffesle. Velger vi å gå ut på andbud, vil saken komme til ny 

poliktisk behandling.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600)

    1.103010.120.0

        Engasjementer

250 000 250 000 0 0 500 000

    1.109002.120.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

51 525 51 525 0 0 103 050

Sum utgifter 301 525 301 525 0 0 603 050

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 301 525 301 525 0 0 603 050

SUM NETTO TILTAK 301 525 301 525 0 0 603 050

-

-

Tiltak 1600: Økonomi - økt bemanning

Beskrivelse Økonomiavdelingen har vært gjennom en periode med utskifting av økonomisystem. Dette systemet har vist seg å kreve mer ressurser 

spesielt på lønnsiden. Vi har hatt en 100 stilling ekstra ut 2011. Vi har siden da opparbeidet et stort etterslep på avstemminger, 

sykepengerefusjoner, pensjoninnberetninger og fraværsregistering. Dette kan medføre at vi taper refusjoner, regnskapet blir lagt fram for 

sent og vi kan få bøter og bli erstatningspliktig i forhold til feil pensjongrunnlag. Vi har også andre områder som er sterkt forsinket. Dette 

gjelder f.eks avstemminger, fakturering og innfordring. For å avhjelpe på dette trenger vi en 100 % stilling i avdelingen.
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-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600)

    1.101000.120.0

        Fast lønn, drift

350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000

    1.109002.120.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

72 135 72 135 72 135 72 135 288 540

Sum utgifter 422 135 422 135 422 135 422 135 1 688 540

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 422 135 422 135 422 135 422 135 1 688 540

SUM NETTO TILTAK 422 135 422 135 422 135 422 135 1 688 540

-

-

Tiltak 1800: Rekrutteringsplan

Beskrivelse Det vises til kst-vedtak 20/2012: det skal utarbeides en plan for rekruttering innen utgangen av 2013.

For å utarbeide plan må det avsettes ressurser til dette. Frikjøp av deltakere i arbeidsgruppe med tillitsvalgte.

Kostnad kr. 150.000

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800)

    1.103010.120.0

        Engasjementer

125 000 0 0 0 125 000

    1.109002.120.0 25 763 0 0 0 25 763
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        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

Sum utgifter 150 763 0 0 0 150 763

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 150 763 0 0 0 150 763

SUM NETTO TILTAK 150 763 0 0 0 150 763

-

-

Kapittel : Undervisning

Tiltak 2110: Austertana - bortfall halv assistentstilling H2013

Beskrivelse Pga endringer i elevgrunnlaget lar det seg forsvare å ta bort en halv assistentstilling neste skoleår. Dette medfører overføring/oppsigelse 

av ansatt.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-77 000 -166 000 -166 000 -166 000 -575 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-15 870 -34 213 -34 213 -34 213 -118 509

Sum utgifter -92 870 -200 213 -200 213 -200 213 -693 509

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -92 870 -200 213 -200 213 -200 213 -693 509

SUM NETTO TILTAK -92 870 -200 213 -200 213 -200 213 -693 509

-

-
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Tiltak 2110: Austertana - opprettelse av familiebarnehage

Beskrivelse Dette tiltaket innebærer en nedleggelse av Austertana barnehage fra 01.08.2013, og at det i stedet opprettes en familiebarnehage i bygda. 

Fra neste høst ser det i dag ut til at det bare vil være 6 barn i barnehagen, to av disse med bare 40 % plass og en med halv plass. Det lar 

seg derfor vanskelig forsvare å fortsette barnehagedrifta i Austertana slik den er i dag. Dette medfører overføring/oppsigelse av en ansatt i 

80 % stilling og en i 20 % stilling, samtidig som en overføring av en ansatt til Tana bru barnehage gjøres permanent.

Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte for Fagforbundet i møte 16.10.2012. Fagforbundet ønsker å kommentere tiltaket slik:

Dersom Austertana barnehage blir gjort om til familiebarnehage ser vi disse konsekvensene:

Vi mister et unikt, opparbeidet, skjermet lekemiljø både innendørs og utendørs. Kommunen  kan ikke uten videre pålegge en familie å 

skulle bruke sin private bolig til barnehageformål med de ombygginger og kostnader det ville innebære. Barnehagen brukes i dag til å gi et 

tilbud til en elev ved skolen som har store og sammensatte behov, det vil være svært uheldig dersom den eleven mister muligheten til å 

oppholde seg i barnehagen der dagen og rutinene oppfattes som friere enn i et skolemiljø. Barnehagen samarbeider med småskoletrinnet 

der vi deltar på ulike arenaer for å styrke de sosiale ferdighetene for barnehagebarna. Førskolebarna har bl.a tilbud om å delta på gym og 

svømming sammen med småskoletrinnet. Viktige tilbud som vil forsvinne for denne aldersgruppen ved en nedleggelse av barnehagen.

For bygda vil det også innebære at vi mister arbeidsplasser(hovedsakelig rettet mot kvinner) som er avgjørende for å bevare et levende 

og aktivt bygdesamfunn. For bygda og Tana kommune vil det også være et stort tap dersom vi ikke har mulighet til å tilby 

barnehageplasser for de som vurderer å flytte hit. Det vil få store konsekvenser for nyrekruttering.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101000.201.0

        Fast lønn, drift

-78 000 -219 000 -219 000 -219 000 -735 000

    1.101020.201.0

        Lønn undervisningspersonell

-30 000 -83 000 -83 000 -83 000 -279 000

    1.109002.201.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-19 448 -54 465 -54 465 -54 465 -182 843
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    1.119000.222.0

        Leie av lokaler og grunn

20 000 33 000 12 000 12 000 77 000

Sum utgifter -107 448 -323 465 -344 465 -344 465 -1 119 843

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -107 448 -323 465 -344 465 -344 465 -1 119 843

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    1.101000.221.0

        Fast lønn, drift

-17 800 -54 000 -54 000 -54 000 -179 800

    1.109002.221.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-3 669 -11 129 -11 129 -11 129 -37 056

    1.118000.221.0

        Energi

-5 000 -15 000 -15 000 -15 000 -50 000

Sum utgifter -26 469 -80 129 -80 129 -80 129 -266 856

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -26 469 -80 129 -80 129 -80 129 -266 856

SUM NETTO TILTAK -133 917 -403 594 -424 594 -424 594 -1 386 699

-

-

Tiltak 2110: Austertana - reduksjon 20 % stilling i barnehage

Beskrivelse Pga. lavt barnetall i barnehagen lar det seg gjøre å redusere bemanningen i barnehagen med 20 % stilling. I dag er det en som er 

midlertidig ansatt i denne stillingen, og denne må da sies opp i denne stillingsstørrelsen.

Tiltaket er drøftet med Fagforbundet ved Austertana barnehage i møte 16.10.2012. Tillitsvalgte ønsker å kommentere tiltaket slik:

Dersom reduksjon med 20 % stilling ser vi følgende konsekvenser:

Det kan føre til reduserte åpningstider som igjen kan føre til at barn blir tatt ut av barnehagen, og foreldrene må finne alternativ barnepass. 
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Vi har i dag et svært fleksibelt tilbud, også for å vise at det er attraktivt å ha barna i barnehagen, og det vil vi da ikke kunne tilby i like stor 

grad. Vi har i dag svært lite bruk av vikarer pga utstrakt samarbeid med ansatte på skole og SFO. Skolen har imidlertid ikke overflod av 

ressurser slik at det vil bli en økning i vikarbruk ved nedbemanning i barnehagen.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101000.201.0

        Fast lønn, drift

-73 000 -73 000 -73 000 -73 000 -292 000

    1.109002.201.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-15 045 -15 045 -15 045 -15 045 -60 180

Sum utgifter -88 045 -88 045 -88 045 -88 045 -352 180

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -88 045 -88 045 -88 045 -88 045 -352 180

SUM NETTO TILTAK -88 045 -88 045 -88 045 -88 045 -352 180

-

-

Tiltak 2110: Austertana - reduksjon lærerressurs

Beskrivelse Ut fra ventet elevtall høsten 2013 skal Austertana skole bare ha to klasser. Dette betyr at skolen da har for mange lærere, og en av 

skolens faste lærere må overføres/sies opp i 43 % stilling. Dersom skolen får beholde denne lærerstillingen, vil skolen bli behandlet ulikt 

fra de andre skolene og får flere ressurser enn dem etter elev- og klassetall.

Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte for 

Utdanningsforbundet ved Austertana skole i møte 16.10.2012. 

Utdanningsforbundet ønsker å komme med følgende kommentar til tiltaket:

Opplæringsloven § 2-3 slår fast at grunnskolen er delt i eit barnetrinn og eit ungdomstrinn. Barnetrinnet  omfattar 1.-7. årstrinn og 

ungdomstrinnet omfattar 8.-10. årstrinn.  
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§ 8 -2 Klassene skal heller ikke være større enn det som er pedagogisk forsvarlig.

I foreslåtte tiltak for innsparinger neste skoleår blir 5. til 10. trinn slått sammen til en klasse. Her er det et spenn på 6 årstrinn som skal 

undervises sammen. Dette er i strid med opplæringsloven § 2-3 ettersom en her blander elever fra barne- og ungdomstrinnet, og kan 

heller ikke ansees for å være pedagogisk forsvarlig for noen av elevgruppene. 

De siste årene har det vært fokusert mye på elever som faller ut av videregående skolegang. Tidlig innsats, men også det å bruke ekstra 

tid og ressurser til en større innsats på slutten av grunnskolen, har blitt presisert som viktig for å unngå et slikt bortfall. Ved å fjerne 

ressurser gjør kommunen det stikk motsatte.   

Austertana skole er  en skole med sterkt innslag av elever med annen språkbakgrunn enn norsk. Inneværende skoleår gjelder det 30% av 

elevene.

 Sett i lys av dette vil en rettferdig klassedeling kun basert på elevtall ikke kunne forsvares pedagogisk.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-93 000 -202 000 -202 000 -202 000 -699 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-10 453 -22 705 -22 705 -22 705 -78 568

Sum utgifter -103 453 -224 705 -224 705 -224 705 -777 568

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -103 453 -224 705 -224 705 -224 705 -777 568

SUM NETTO TILTAK -103 453 -224 705 -224 705 -224 705 -777 568

-

-

Tiltak 2120: Boftsa - reduksjon av assistentstilling

Beskrivelse Ut fra barnetallet høsten 2013 lar det seg forsvare å redusere med én stilling i Boftsa barnehage fra august 2013. Barnehagen vil da 
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fremdeles ha over 4 stillinger til rådighet, dette i tillegg til lærlingeressurs. Dette kan løses uten oppsigelse eller overføring.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Boftsa oppvekstsenter (2120)

    1.101000.201.0

        Fast lønn, drift

-153 000 -332 000 -332 000 -332 000 -1 149 000

    1.109002.201.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-31 533 -68 425 -68 425 -68 425 -236 808

Sum utgifter -184 533 -400 425 -400 425 -400 425 -1 385 808

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -184 533 -400 425 -400 425 -400 425 -1 385 808

SUM NETTO TILTAK -184 533 -400 425 -400 425 -400 425 -1 385 808

-

-

Tiltak 2130: Seida - bortfall av SFO-stilling

Beskrivelse Leder av SFO i Seida går av med pensjon ved årskiftet. Det går an å dekke denne stillingen inn ved intern omrokkering på skolen uten å 

tilsette noen ny i denne stillingen. Dette vil føre til endra arbeidsoppgaver for en ansatt. Det må da utarbeides ny stillingsinstruks. Skolen 

må omrokere noe for planlegging av aktivitetene/innholdet i SFO-tilbudet.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101000.215.0

        Fast lønn, drift

-332 341 -332 341 -332 341 -332 341 -1 329 364

    1.109002.215.0

        Arbeidsgivers andel annen 

-68 495 -68 495 -68 495 -68 495 -273 980

�������!



Side 15 av 15

pensjonskasse

Sum utgifter -400 836 -400 836 -400 836 -400 836 -1 603 344

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -400 836 -400 836 -400 836 -400 836 -1 603 344

SUM NETTO TILTAK -400 836 -400 836 -400 836 -400 836 -1 603 344

-

-

Tiltak 2130: Seida - bortfall av lærerstilling høsten 2013

Beskrivelse Utfra elevtall og klassetall og tilhørende rammetimetall ved Seida skole neste skoleår, er det overtallighet med 

84% lærerstilling der. Det er derfor her foreslått en reduksjon av en lærerstilling ved skolen neste skoleår. Løses ved naturlig avgang eller 

pemisjon.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-171 000 -370 000 -370 000 -370 000 -1 281 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-19 220 -41 588 -41 588 -41 588 -143 984

Sum utgifter -190 220 -411 588 -411 588 -411 588 -1 424 984

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -190 220 -411 588 -411 588 -411 588 -1 424 984

SUM NETTO TILTAK -190 220 -411 588 -411 588 -411 588 -1 424 984

-

-

Tiltak 2130: Seida - reduksjon halv lærerstilling V13
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Beskrivelse Skolen får dette skoleåret nye elever som krever ekstra tilrettelegging. I stedet for å tilsette noen nye i halv stilling vil skolen omdisponere 

de ressursene skolen allerede har.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-116 000 -215 000 -215 000 -215 000 -761 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-13 038 -24 166 -24 166 -24 166 -85 536

Sum utgifter -129 038 -239 166 -239 166 -239 166 -846 536

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -129 038 -239 166 -239 166 -239 166 -846 536

SUM NETTO TILTAK -129 038 -239 166 -239 166 -239 166 -846 536

-

-

Tiltak 2140: Sameskuvla - finansiering av stilling ved eksterne midler

Beskrivelse Sameskolen får hvert år etter søknad tildelt prosjektmidler, enten fra kommunens tospråklighetsmidler eller fra Sametinget. Det foreslås 

her at skolen omdisponerer sine ressurser for å frigjøre en halv assistentstilling som kan dekkes av eksterne midler, dette i stedet for å 

tilsette noen utenfra.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-171 000 -171 000 -171 000 -171 000 -684 000

    1.109002.202.0 -35 243 -35 243 -35 243 -35 243 -140 972
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        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

Sum utgifter -206 243 -206 243 -206 243 -206 243 -824 972

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -206 243 -206 243 -206 243 -206 243 -824 972

SUM NETTO TILTAK -206 243 -206 243 -206 243 -206 243 -824 972

-

-

Kapittel : Helse-, pleie- og omsorgstjenester

Tiltak 3000: Helse - opprette ergoterapeut-stilling 2013

Beskrivelse Ergoterapeutens hovedoppgaver er å fremme helse og livsmestring gjennom å muliggjøre og tilrettelegge for menneskers (i alle aldre) 

funksjon, aktivitet og deltagelse i skole, arbeid, hjem og fritid. Sentralt står den enkeltes motivasjon og muligheter for å leve et liv på egne 

premisser.

Sentralt i ergoterapi står derfor aktivitetsanalyse og tilrettelegging slik at mennesker deltar i aktiviteter og inkluderes i samfunnslivet. Det 

satses på å anvende aktivitet som behandling og opptrening. Ergoterapeuten kan bidra til å endre aktiviteten, for eksempel ved 

tilrettelegging, forenkling, enegiøkonomisering, livsstilsendring, aktivitetsbalanse. Videre tilrettelegge for gjøremål og deltagelse gjennom 

tilpasning av omgivelser og ved bruk av tekniske hjelpemidler. 

Med eldrebølgen på trappene vil vi i tillegg til mange andre aldersrelaterte sykdommer får et økende antall personer med demens.

Brukere kan også bo hjemme lengre ved tilrettelegging av bolig. En ergoterapeut kan utsette institusjon ganske lenge ved hjelp av ulike 

kognitive hjelpemidler og andre hjelpemidler. I enkelte andre kommuner har ergoterapeuter hatt svært god effekt med å tilrettelegge for at 

brukere kan bo lengere hjemme, og dermed redusere bruken av institusjonsplasser. 

Det vil bli større behov for tverrfaglig teamarbeid i kommunen ved Samhandlingsreformen. En ergoterapeut er en nødvendig del av det 

tverrfalgige tilbudet som kommunen må ha for å møte de utfordringen reformen synliggjør.
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Ergoterapi gir økt funksjon i daglige gjøremål og redusert behov for pleie og omsorgstjenester. Ergoterapi er nyttig for brukerne og 

kostandseffektivt for samfunnet.

En har valgt å plassere tiltaket under avdeling for helsetjenester. Hvis tiltaket velges, vil rådmannen vurdere hvilken avdeling som det er 

mest hensiktsmessig å la stillengen sortere under.  Det kan være aktuelt å organisere tjenesten under Tana omsorgssone da det er 

innenfor de hjemmebaserte tjenestene det vil være det største behovet.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Legestasjon (3000)

    1.101000.241.0

        Fast lønn, drift

400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000

    1.109002.241.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

82 440 82 440 82 440 82 440 329 760

    1.111000.241.0

        Medisinsk forbruksmateriell

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.113020.241.0

        Telefon

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.115002.241.0

        Opplæringstiltak for ansatte

15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

    1.116080.241.0

        Annen transport km-godtgjørelse, 

oppgavepliktig

3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

    1.120900.241.0

        Medisinsk utstyr

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

Sum utgifter 525 440 525 440 525 440 525 440 2 101 760

������ 	



Side 19 av 19

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 525 440 525 440 525 440 525 440 2 101 760

SUM NETTO TILTAK 525 440 525 440 525 440 525 440 2 101 760

-

-

Tiltak 3010: Helse - turnustjeneste for fysioterapeut

Beskrivelse Det foreligger en søknad fra aktuell fysioterapistudent om å kunne ta turnustjeneste ved Tana fysikalske institutt.

Tana og Nesseby kommunes helsebarometer viser at det i Tana i fht landsgjennomsnittet finnes en signifikant høyere forekomst av 

diabetes II og KOLS. Tiendeklassingene trives dårligere på skole. Vi ser og en signifikant lavere levealder hos menn. 

En turnusfysioterapeut vil kunne bidra til å forbedre problemområdene lest ut i fra helsebarometerne for kommunene. I tillegg til 

ovennevnte arbeidsoppgaver er det et faktum at kommunene nå er i innkjøringsfase med Samhandlingsreformen, der en også vil kunne 

bidra større med fysioterapi i forbindelse med eksempelvis rehabilitering og habilitering. Samt kursing/veiledning av helsepersonell i 

forbindelse med forflytningsteknikker. Bistå helsestasjonene i arbeid med barn og unge, eksempelvis kostholdsveiledning med foreldre og 

barn. Turnusfysioterapeuten kan og bistå i arbeid med å igangsette folkehelsetiltak.

Det foreligger et solid faglig argument for å opprette turnusstilling i perioden 15. februar-15. august 2013. Dette vil bidra til å styrke 

fysioterapitjenesten i både Tana kommune og Nesseby kommune. Da turnuskandidaten er fastlønnet vil det kunne gi økt tilgang på 

fysioterapeut på institusjonene, skole og barnehage. Som nevnt i vedlegg fra Tana Fysikalske er også de av den oppfatning av at en 

turnusstilling er positivt for kommunene i fht omdømmebygging, lette arbeidsoppgavene for nåværende kommunefysioterapeuter, og 

rekruttering av unge er viktig for kommunene. 

Stillingen, som har en varighet på et halvt år, er tenkt finansiert ved at Nesseby og Tana kommuner betaler en halvpart hver.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Fysioterapi (3010)

    1.103010.241.0 65 000 0 0 0 65 000
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        Engasjementer

    1.109002.241.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

13 397 0 0 0 13 397

    1.137000.241.0

        Kjøp fra andre  private

10 000 0 0 0 10 000

    1.170000.241.0

        Refusjon fra staten

-43 000 0 0 0 -43 000

Sum utgifter 88 397 0 0 0 88 397

Sum inntekter -43 000 0 0 0 -43 000

Sum netto 45 397 0 0 0 45 397

SUM NETTO TILTAK 45 397 0 0 0 45 397

-

-

Tiltak 4020: Polmak sykehjem - reduksjon 100% stilling, 1 dagvakt fra mandag til fredag.

Beskrivelse Det kan reduseres med en person på dagtid ved Polmak Sykehjem, noe som tilsvarer en reduksjon på 100 % stilling.

Konsekvensene av dette vil være følgende:

NB. DETTE ER ET REDUKSJONSTILTAK SOM IKKE ER ØNSKELIG!

1.Polmak Sykehjem kan ikke ta imot beboere til korttidsplass og avlastning ved avdelingen.

2.Det vil ikke være anledning for beboerne å få dusjet minst en gang i uken

3.Ernæringstilstand og kontroll av vekt vil ikke bli tatt, da tiden ikke strekker til med kun to på vakt på dagtid. 

4.Kvaliteten på tjenesten vi da kan yte vil kraftig forringes. 

I dag disponerer avdelingen to avlastningsplasser/ korttidsplasser. det vil si at opptil 8 personer kan ha vedtak om avlastning, om de har 

en uke avlastning i måneden hver. To personer er da til enhver tid innskrevet for avlastningsopphold.

Dette er avlastning til pårørende med en ektefelle/svigerforeldre/foreldre med demenssykdom som bor i samme hus som dem selv, og 

som de har den daglige omsorgen for når de ikke er til avlastning på sykehjemmet.
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Om disse familiene ikke får sin avlastning, at tjenesten faller bort, vil dette være med å  bidra til at presset på, og behovet for fast 

sykehjemsplass vil komme til å øke betraktelig. For at familiene til disse demente skal kunne ha sin demenssyke far/mor/ektefelle boende 

så lenge som mulig hjemme, er de HELT avhengig av det pusterommet avlastningsukene gir dem. Om dette skulle falle bort, ville de ikke 

lengre klare sine omsorgsoppgaver, og fast sykehjemsplass vil være eneste løsning. Dette er flere ganger kommet fram i samtaler med 

pårørende, og er ikke ment som en trussel, men en fakta opplysning fra deres side. Vi som jobber i pleie og omsorg, ser også at dette er 

det som skjer.

Om dette kuttiltaket skulle bli vedtatt, vil de økonomiske konsekvensene bli større enn de økonomiske besparelsene dette vil gi på kort 

sikt.

Skulle dette kuttforslaget bli vedtatt vil det også si det samme som at man går bort i fra målet om at de eldre skal få bo hjemme lengst 

mulig.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sone 2 - Polmak (4020)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

-340 000 0 0 0 -340 000

    1.102030.253.0

        Lønn ferievikarer

-30 000 0 0 0 -30 000

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-76 257 0 0 0 -76 257

Sum utgifter -446 257 0 0 0 -446 257

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -446 257 0 0 0 -446 257

SUM NETTO TILTAK -446 257 0 0 0 -446 257

-

-

Tiltak 4020: Polmak sykehjem - styrking av helg-kveld
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Beskrivelse Ber om at helgebemanning styrkes akkurat som i fjor da dette har vist seg helt nødvendig. Dette tiltaket bør styrkes permanent.

Da det har vist seg at det er kveldsvaktene i helgen som trenger styrking, vil summen fra i fjor økes med kvledstillegg.

Tilsammen vil tiltaket utgjøre:

kr økt helgbemanning kr 134.000

        kv/n tillegg kr  28.000

        lø/s tillegg kr  24.000

        Tilsammen    kr 186.000

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sone 2 - Polmak (4020)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

134 000 134 000 0 0 268 000

    1.101041.253.0

        Lørdag og søndag faste tillegg

28 000 28 000 0 0 56 000

    1.101042.253.0

        Kveld og natt faste tillegg

24 000 24 000 0 0 48 000

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

38 334 38 334 0 0 76 668

Sum utgifter 224 334 224 334 0 0 448 668

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 224 334 224 334 0 0 448 668

SUM NETTO TILTAK 224 334 224 334 0 0 448 668

-

-

Tiltak 4030: Sykeavdelingen - inventar og utstyr - datamaskiner
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Beskrivelse Avdelingen har behov for 2 nye datamaskiner, plassert i rapportrommet. Det er blitt høyere krav til dokumentasjon og avdelingen har per 

dags dato tilgjengelig 2 maskiner i vaktrommet, en av dem stort sett opptatt av vakthavende sykepleier. Alle ansatte har 

dokumentasjonsplikt og det medfører kø og ventetid da alle skal dokumentere i pasientjournaler før vaktsifte. F.eks skal 6 personer 

utenom sykepleier dokumentere etter dagvakt.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030)

    1.119560.253.0

        Lisenser på dataprogram

15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

    1.120000.253.0

        Inventar og utstyr

30 000 0 0 0 30 000

Sum utgifter 45 000 15 000 15 000 15 000 90 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 45 000 15 000 15 000 15 000 90 000

SUM NETTO TILTAK 45 000 15 000 15 000 15 000 90 000

-

-

Tiltak 4030: Sykeavdelingen - inventar og utstyr - nye senger og personløftere

Beskrivelse Det er behov for å investere til 2 nye senger og 2 perosnløftere  i avdelingen. Sengeplassene er utvidet fra 21 til 23 i år 2012 , dette 

begrunnet med samhandlingsreformen, utskrivingsklare pasienter og mindre sykehusinnleggelser. Avdelingen har 21 senger som enda er 

brukbare, men mange av dem begynner å bli gamle og slitne.  2 av sengene er i dårlig stand og tilsvarer ikke dagens standard om 

sykehjemsseng (mangler elektrisk styring, noe som ikke er anbefalt i forhold til HMS). Avdelingen har 3 personløftere, noe som er alt for 

lite for å drifte en avdeling med 23 sengeplasser med brukere med omfattende pleiebehov (sengeliggende pasienter). De totale 

kostnadene er kr 80 000. Det er også ønskelig at denne type innkjøp legges inn i økonomiplanen i årene fremover slik at to nye senger 

anskaffes årlig.

-
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- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030)

    1.120000.253.0

        Inventar og utstyr

80 000 50 000 50 000 50 000 230 000

Sum utgifter 80 000 50 000 50 000 50 000 230 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 80 000 50 000 50 000 50 000 230 000

SUM NETTO TILTAK 80 000 50 000 50 000 50 000 230 000

-

-

Tiltak 4030: Sykeavdelingen - inventar og utstyr, utskifting av møbler

Beskrivelse Det er behov for noe nytt inventar i avdelingen. Det trengs nye krakker til pasientmating, flere trillebord til mating, nye stoler på

rapportrommet. Dagens inventar er slitt og ødelegges fortløpende.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030)

    1.120000.253.0

        Inventar og utstyr

40 000 0 0 0 40 000

Sum utgifter 40 000 0 0 0 40 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 40 000 0 0 0 40 000

SUM NETTO TILTAK 40 000 0 0 0 40 000

-

-

Tiltak 4030: Sykeavdelingen - reduksjon 100% stilling,aften
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Beskrivelse dette er ikke ønskelig tiltak fra avdelingen:  liggedøgn i sykeavdelingen har økt fra 2011  40 % i korttidsopphold og  38% i akutte 

innleggelser.dette mye pga samhandlingsreformen. avdelingen fikk i juli 2012 styrket sin bemanning med en stilling i aften  akkurat pga 

økt press / nye arbeidsoppgaver tilknyttet samhandlingsreformen. sykepleier bruker over 60% av sin arbeidstid til administrative oppgaver 

pga legevaktfunksjon, koordinerende enhet for samhandling og andre ting. vaktansvarlig sykepleier har ikke tid å være med i pleie og stell. 

 kosekvenser ved reduksjon : med reduksjon når vi ikke mer hensikten av samhandlingsreformen: gi rett behandling, i rett tid og i rett 

plass, nærmest mulig hjem: antall sengeplasser må reduseres tilbake til 21 og akutte plasser tilbake til 2, flere av innbyggere blir sendt til 

sykehusene pga plass- /ressurs mangel egen kommune ( konsekvens medfinanssiering ).mottak av utskrivingsklare pasienter vil bli noe 

begrenset( konsekvens betaling av utskrivingsklare pasienter ).

kveldsmat må serveres tidligere: faste tid mellom måltider blir langt fra helsedirektorates anbefalinger ( blir 14-16 timer ), konsekvenser 

underernæring og dermed økt risiko for sår.rehabilitering / aktivisering/ opplæring / veiledning av pasienter blir redusert, noe som fort fører 

til lengre innleggelser, muligens faste innleggelser pga nedsatt funksjonene.arbeidspresset øker, noe som fort virker negativt for 

arbeidsmiljø og fravær.arbeidsoppgavene må prioriteres enda mer; alle pasienter kan ikke tas opp i ettermiddagene; økt risiko for 

depresjon, liggesår. risiko for avvik,feil i arbeidsoppgaver , øker pga økt stress / press.besparelse kr 480 000,-

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

-350 000 0 0 0 -350 000

    1.101042.253.0

        Kveld og natt faste tillegg

-13 000 0 0 0 -13 000

    1.102030.253.0

        Lønn ferievikarer

-35 000 0 0 0 -35 000

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-82 028 0 0 0 -82 028

Sum utgifter -480 028 0 0 0 -480 028

Sum inntekter 0 0 0 0 0
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Sum netto -480 028 0 0 0 -480 028

SUM NETTO TILTAK -480 028 0 0 0 -480 028

-

-

Tiltak 4030: Sykeavdelingen - rekrutteringsbolig for sykepleier

Beskrivelse Over lengre tid har pleie- og omsorg, i særlig grad sykeavdelingen, hatt en utfordring med å få rekruttert  sykepleiere både i faste stillinger 

og vikariater, spesielt ferievikariater. En av største grunnene for at vi sliter med å rekruttere sykepleiere er at det nesten ikke finnes 

tilgjengelige leieboliger i kommune.  Pleie- og omsorg ønsker å få disponere en kommunal bolig (en leilighet i flerbrukssenteret) med tanke 

å lette rekruttering av sykepleiere.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030)

    1.119000.253.0

        Leie av lokaler og grunn

62 000 65 000 68 000 71 000 266 000

Sum utgifter 62 000 65 000 68 000 71 000 266 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 62 000 65 000 68 000 71 000 266 000

SUM NETTO TILTAK 62 000 65 000 68 000 71 000 266 000

-

-

Tiltak 4030: Sykeavdelingen - styrking av bemanning, helg

Beskrivelse Det vises til møte i HOU 08.02.12 hvor er det vedtatt at HOU ber kommunestyret å vurdere styrking av bemanningen i sykeavdelingen på 

kr 200 000 i budsjett for 2013 og innarbeide det videre i økonomiplanen.

Det er behov for å styrke bemanningen med en person på dagtid i helgene, tilsvarende 40%  stilling, totale kostnader for 2013 kr 218 000.

Institusjonen har en helgereduksjon på hele 3 personer i forhold til hverdagene. Det er 4 personer på vakt, en av dem er sykepleier som 

har ansvar om akuttsykepleie / legevakttelefon i tillegg i oppgaver i avdelingen. Antall sengeplasser i sykeavdelingen har økt fra 21 til 23 i 
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2012, dette for å takle utfordringer som samhandlingsreformen har medbringt. Det ble innvilget penger for 2012 å styrke helgene. 

Avdelingen har nå i minst 2 år driftet styrking av helgene med engasjementer, noe som er veldig uheldig både for arbeidsgiver og 

arbeidstaker da man tenker rekruttering av folk. Vi kan trygt si at det ikke blir noe mindre aktiviterer i årene fremover, heller en økning kan 

ventes.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

134 000 134 000 134 000 134 000 536 000

    1.101041.253.0

        Lørdag og søndag faste tillegg

24 000 24 000 24 000 24 000 96 000

    1.101043.253.0

        Helligdagstillegg i følge turnus

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.102030.253.0

        Lønn ferievikarer

18 000 20 000 22 000 24 000 84 000

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

37 304 37 716 38 128 38 540 151 688

Sum utgifter 218 304 220 716 223 128 225 540 887 688

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 218 304 220 716 223 128 225 540 887 688

SUM NETTO TILTAK 218 304 220 716 223 128 225 540 887 688

-

-

Tiltak 4040: Omsorgssonen - aktivitør 40% stilling

Beskrivelse I demensplanens mål er det nedfelt at alle kommuner skal tilby  tilrettelagte dagaktivitestilbud til personer med demens innen 2015. 
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Helsedirektoratet innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud tilrettelagt for hjemmeboende demente. Midlene innvilges til drift, 

men kan ikke benyttes til lønnsutgifter. Det gis tilskudd frem til 2015.

Regjeringen vil lovfeste kommunenes plikt til å tilby dagaktivitets tilbud til personer med demens sannsynligvis fra 2015. Dagaktivitetstilbud 

vil bidra til å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag for den enkelte bruker. Det finnes allerede et dagsentertlbud for eldre. Pr 

i dag benytter 22 personer tilbudet på det dagsentert. Erfaringen viser at dette tilbudet ikke passer for alle. Det er  mål om  å etablerer nye 

tilrettelagte dagaktivitesplasser for hjemmeboende personer med demens. Pr idag bor ca 37 personer i egne hjem med diagnose demens.

Et dagtilbud til hjemmeboende personer med demens kan bidra til at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig, og gi 

nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040)

    1.101000.234.0

        Fast lønn, drift

142 000 142 000 142 000 142 000 568 000

    1.109002.234.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

29 266 29 266 29 266 29 266 117 064

Sum utgifter 171 266 171 266 171 266 171 266 685 064

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 171 266 171 266 171 266 171 266 685 064

SUM NETTO TILTAK 171 266 171 266 171 266 171 266 685 064

-

-

Tiltak 4040: Omsorgssonen - avdelingssykepleier i 40% stilling

Beskrivelse For å ivareta brukergruppen er det nødvendig at tjenestene er godt organisert. I dag er denne tjenesten ikke tilfredsstillende. Slik 

situasjonen er i dag har ikke leder tilstrekklig tid til å jobbe med overordnede oppgaver slik som HMS-arbeid, personaloppfølging og 

fagutvikling. Det er lite rom for å utvikle selve tjenesten som skal gi brukerne best mulige tjenester. 

hjemmetjenesten får tilbakemeldinger i form av avvik som tyder på at vi som tjenesteyter ikke har den fulle oversikt over tjenesten som 
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ytes. 

Det er ønskelig med ressurser i form av en avdelingssykepleier, som kan bistå leder i organisering og koordinering av tjenesten. En slik 

ressurs vil også kunne bistå leder med faglig utvikling av tjenesten, noe som er en nødvendighet om hjemmetjenesten i framtiden skal 

kunne fungere etter hensikten jmfr tidlig utskriving fra sykehus. Brukerne av hjemmetjenesten har nå mer komplekse behov som for 

eksempel intravenøs behandling. Dette var en form for tjeneste yting som var uaktuell for bare 10 år siden. 

Om hjemmetjenesten skal være en ekspanderende tjeneste, om presset på institusjonsplasser i framtiden skal minke, og om ønsket om at 

folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig skal kunne realiseres, må hjemmetjenesten settes i stand til å gi tjenester av faglig god 

nok kvalitet.

 I en slik opptrappingsperiode må det settes inn ressurser på å organisere tjenesten på en slik måte at ikke feilbehandling, og manglende 

oppfølging av brukere skjer ved at en ikke har god nok oversikt i tjenesten. 

Slike situasjoner vil en imidlertid kunne unngå ved å tildele hjemmetjenesten en ressurs i form av avdelingssykepleier i 40 % stilling, som 

også går i turnus. Det vil si: jobber ute i felten hver tredje helg. Dette gir også denne personen en kunnskap om brukerne i 

hjemmetjenesten som er viktig å ha for en som skal bistå leder i fagutviklingsarbeid, planleggings- og  koordineringsarbeid.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040)

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

200 000 200 000 0 0 400 000

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

41 220 41 220 0 0 82 440

Sum utgifter 241 220 241 220 0 0 482 440

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 241 220 241 220 0 0 482 440

SUM NETTO TILTAK 241 220 241 220 0 0 482 440

-

-
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Tiltak 4040: Omsorgssonen - multidose system medikamenter

Beskrivelse Det arbeides med innføring av multidose (ferdig dosert medisin fra apotek). Med multidose system overtar apoteket doseringen og 

administrering av medisiner. Målet med multidose er å frigjøre noe av sykepleierressuren til andre sykepleierfaglige oppgaver.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040)

    1.111000.254.0

        Medisinsk forbruksmateriell

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

    1.112030.254.0

        Andre tjenester

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

    1.137000.254.0

        Kjøp fra andre  private

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

-

-

Tiltak 4040: Omsorgssonen - reduksjon omsorgslønn og støttekontakt

Beskrivelse Forslag til reduksjon:

Omsorgslønn kr 200 000 og støttekontakt kr 115 000, totalt kr 315 000.

Reduksjon av disse tjenestene vil medføre betydelig merbelastning for pårørende. Pårørende som mottar omsorgslønn gjør en betydelig 

omsorgsarbeid for sine. Disse personer med økt hjelpebehov har småe muligeter å kunne bo hjemme hvis det ikke hadde vært for 

pårørende som stiller opp ofte 24 t i døgnet.

Det er 8 personer som hadde vært i behov for heldøgnsomsorg i institusjon el.a., med pårørende som tar omsorgsoppgaven kan disse 8  

fremdeles bo i egen bolig/hjemme.
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Støttekontakt bidrar til å ivareta det sosiale behvoet og dermed også forebygge dårligere psykisk og fysisk helse, dvs de kan bo lenger 

hjemme. Støttekontakter er også med på å avlaste pårørende.

Konsekvens av reduksjon av disse tjenestene: Behovet for fast plass på Institusjons øker, flere ansatte til pleie og omsorgs tjenesten.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040)

    1.105000.254.0

        Omsorgslønn

-200 000 0 0 0 -200 000

    1.105008.234.0

        Støttekontakter

-115 000 0 0 0 -115 000

Sum utgifter -315 000 0 0 0 -315 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -315 000 0 0 0 -315 000

SUM NETTO TILTAK -315 000 0 0 0 -315 000

-

-

Tiltak 4040: Omsorgssonen - økt bemanning kveld 1,5 årsverk

Beskrivelse De hjemmebaserte tjenestene er og vil i framtida være fundamentet i kommunens pleie- og omsorgstjeneste.  Antallet brukere øker etter 

hvert som antallet eldre går opp og de tjenester som kommunen gir i eget hjem eller i spesielt tilrettelagte omsorgsboliger har vist en sterk 

vekst. Institusjonsplasser skal nedbygges noe som medfører økt behov for tjenester fra hjemmesykepleie.

Grunnbemaningen bør styrkes kveldstid 7,5 timer alle dager i uken.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040)
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    1.101000.234.0

        Fast lønn, drift

575 000 575 000 575 000 575 000 2 300 000

    1.109002.234.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

118 508 118 508 118 508 118 508 474 032

Sum utgifter 693 508 693 508 693 508 693 508 2 774 032

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 693 508 693 508 693 508 693 508 2 774 032

SUM NETTO TILTAK 693 508 693 508 693 508 693 508 2 774 032

-

-

Tiltak 5000: Hjelpetj. - reduksjon av merkantilressurs 80% stilling

Beskrivelse Hjelpetjenesten har hatt en prosess der de forskjellige tjenesteområdene selv overtar ansvar for merkantiloppgavene. Samtidig har 

pågangen av brukere som tas mot av merkantil avtatt, brukerne som kommer har oftest avtaler og blir tatt imot av saksbehandlerne. Med 

mobiltelefoner med direktenummer er det mindre behov for sentralbordfunksjon. Dette gjør at merkantilressursen kan reduseres uten at 

det i for stor grad går ut over tjenesteproduksjonen. Det forutstettes at tiltaket blir løst ved omplassering. Tiltaket er drøftet med 

representanter for FF, FO og sykepleieforbundet 24.09.12.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Hjelpetjenester - ledelse og fellestitak (5000)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-288 640 -288 640 -288 640 -288 640 -1 154 560

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-59 489 -59 489 -59 489 -59 489 -237 956

Sum utgifter -348 129 -348 129 -348 129 -348 129 -1 392 516
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Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -348 129 -348 129 -348 129 -348 129 -1 392 516

SUM NETTO TILTAK -348 129 -348 129 -348 129 -348 129 -1 392 516

-

-

Tiltak 5050: Psykisk helsevern, Kommunepsykolog

Beskrivelse Det er vedtatt i rusplan å ansette en kommunepsykolog. Kommunen vil få tilskudd fra staten på kr 500 tusen i 2012, 400 tusen i 2013 og 

250 tusen i 2015.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Psykisk helsevern (5050)

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

480 000 480 000 480 000 480 000 1 920 000

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

98 928 98 928 98 928 98 928 395 712

    1.170000.241.513

        Refusjon fra staten

-500 000 -400 000 -250 000 0 -1 150 000

Sum utgifter 578 928 578 928 578 928 578 928 2 315 712

Sum inntekter -500 000 -400 000 -250 000 0 -1 150 000

Sum netto 78 928 178 928 328 928 578 928 1 165 712

SUM NETTO TILTAK 78 928 178 928 328 928 578 928 1 165 712

-

-

Tiltak 5060: Botjenesten - tiltak for reduksjon av nettoutgifter 3 %

Beskrivelse Reduksjon i antall abonnementer i forhold til telefoni, med 20 000 kr. 
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Klarer ikke å se noen risiko her ettersom det har vært en del abonnementer vi ikke har hatt bruk for, som bare har kostet oss en del i faste 

avgifter. 

Innkjøp av arbeidstøy går ut, til fordel for  lønnsgodtgjørelse til den enkelte ansatte, i forhold til stillings prosent,forbruk på dette går da ned 

med 20 000 kr. Klarer ikke å se noe risiko her i forhold til tidligere forbruk avdelingen har hatt.

Redusere antall lisenser på dataprogram,i samsvar med avdelingens reelle behov, 25 000 kr ned.  

Risikoen her er at vi får et overforbruk på denne posten, dersom kommunens ledelse, pålegger avdelingen å kjøpe inn nye og mer 

kostbare programmer enn det vi har i dag. 

På tjeneste område 5060-253(avlastning) redusere sum til Avgifter/gebyrer med kr 25 000. 

Risiko her er at avlastningsleiligheten er flyttet inn i nytt bygg og vi vet ikke om forventete utgifter til strøm forbruket der er tilstrekkelig. 

Redusere hvilende nattevakt stilling i Leilighet 6 med 50 % slik at bruker som bor der ikke får egen nattevakt hjemme hos seg selv,mer 

enn annen hver natt.

Risiko her er at bruker ikke føler seg trygg når han mister nattevakten sin annen hver natt,og bare har tilsyn. Han er mørkeredd og 

husredd når det er uvær ute. Vi risikerer derfor at han får lite søvn(kanskje ingenting) de nettene han bare har tilsyn. Dårlig søvn vil igjen 

ha negative konsekvenser i forhold til den daglige fungeringen og helse tilstanden hans. Dersom dette blir resultatet reduserer vi kvaliteten 

i tjenestene hans. Noe som faglig sett ikke kan forsvares. I alle årene vi har utøvd tjenester ovenfor han, har han hatt egen nattevakt. Vi 

vet derfor ikke hvordan han vil reagere på en slik endring.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Botjenesten (5060)

    1.101000.254.0 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000
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        Fast lønn, drift

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-41 220 -41 220 -41 220 -41 220 -164 880

    1.113020.254.0

        Telefon

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -80 000

    1.116532.120.0

        Arbeidstøy, oppgavepliktig

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -80 000

    1.119500.253.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

-25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000

    1.119560.254.0

        Lisenser på dataprogram

-25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000

Sum utgifter -331 220 -331 220 -331 220 -331 220 -1 324 880

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -331 220 -331 220 -331 220 -331 220 -1 324 880

SUM NETTO TILTAK -331 220 -331 220 -331 220 -331 220 -1 324 880

-

-

Kapittel : Utviklingsavdelingen

Tiltak 6040: Utv.avd - areal for båtutsetting på Kaldbaknes

Beskrivelse Det er under utarbeidelse reguleringsplan for Gavesluft og Kaldbakknes.I den forbindelse planlegges sikring av område for båtutsetting 

ved kjøp av areal fra private gjennom ordningen for Statlig tilskudd for sikring av friluftsområder.

Beløpet er svært usikkert, men kommunen antas å ikke bruke egne midler. For illustrasjonens skyld budsjetteres det med 10 000 i tilskudd 

og tilsvarende i utgift.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Ansvar Ansvar: Miljøvern (6040)

    1.147000.360.0

        Overføringer til andre  private

10 000 0 0 0 10 000

    1.170000.360.0

        Refusjon fra staten

-10 000 0 0 0 -10 000

Sum utgifter 10 000 0 0 0 10 000

Sum inntekter -10 000 0 0 0 -10 000

Sum netto 0 0 0 0 0

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 6040: Utv.avd - oppfølging av siktryddingsplan

Beskrivelse Det er behov for midler for oppfølging av siktryddingsplanen tilsammen 100.000

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Miljøvern (6040)

    1.147000.360.646

        Overføringer til andre  private

100 000 0 0 0 100 000

Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 100 000 0 0 0 100 000

SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000

-

-

Tiltak 6050: Utv.avd - detaljregulering for ride- og motorsportsanlegg
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Beskrivelse Gjelder saksnr. 2008/1804. Kommunestyret har sagt at arbeidet skal prioriteres som del av rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

Dette vil imidlertid ta minst 3 år. Motorklubben ønsker en forsering. Alternativet er å kjøpe konsulenttjenester. Dette vil koste anslagsvis kr. 

150.000.

Dersom tiltak for 6050 prosjektstilling vedtas, vil dette tiltaket være overflødig.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Arealplanlegging - tilrettelegging (6050)

    1.137000.301.0

        Kjøp fra andre  private

150 000 0 0 0 150 000

Sum utgifter 150 000 0 0 0 150 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 150 000 0 0 0 150 000

SUM NETTO TILTAK 150 000 0 0 0 150 000

-

-

Tiltak 6050: Utv.avd - digital plandialog

Beskrivelse Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å tilrettelegge for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av en planprosess. 

Kommunens løsning i dag er hjemmesiden. Den er i dag ikke tilrettelagt for dialog og har ingen god innsynløsning i forhold til 

planleggingsarbeidet. 

En ny løsning basert på kartfesting av informasjon/dialog med utgangspunkt i kommunens saksbehandlingssystem vil gi bedre innsyn 

mht. planprosessene og fremme dialog via internett. En løsning basert på saksbehandlersystemet vil også redusere administrativt arbeid i 

planprosessen mht. elektronisk informasjon og dialog.

Tiltaket vil medføre en engangskostnad i programvare samt årlig vedlikeholdskostnad.

-
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- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Arealplanlegging - tilrettelegging (6050)

    1.119560.301.0

        Lisenser på dataprogram

96 000 5 000 5 000 5 000 111 000

Sum utgifter 96 000 5 000 5 000 5 000 111 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 96 000 5 000 5 000 5 000 111 000

SUM NETTO TILTAK 96 000 5 000 5 000 5 000 111 000

-

-

Tiltak 6050: Utv.avd - konsekvensutredninger

Beskrivelse Det må gjennomføres ulike typer konsekvensutredninger knyttet til forslag til utbyggingstiltak. Det vil være behov for kjøp av 

spesialkompetanse.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Arealplanlegging - tilrettelegging (6050)

    1.127000.301.0

        Konsulenttjenester

100 000 100 000 0 0 200 000

Sum utgifter 100 000 100 000 0 0 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 100 000 100 000 0 0 200 000

SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 0 0 200 000

-

-

Tiltak 6050: Utv.avd - oversettelse av plandokumenter
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Beskrivelse Planer som blir vedtatt bør oversettes til samisk. Det må påregnes behov for kjøp av tjenester.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Arealplanlegging - tilrettelegging (6050)

    1.137000.301.0

        Kjøp fra andre  private

100 000 0 0 0 100 000

Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 100 000 0 0 0 100 000

SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000

-

-

Tiltak 6050: Utv.avd - prosjektstilling

Beskrivelse Prosjektstilling. Det er stor etterspørsel etter detaljreguleringer. Planleggerressursene i kommunen er bundet til overordnet planlegging og 

enkeltsaksbehandling, og vil være det for de nærmeste årene. For å unngå kjøp av konsulenttjenester og for å bygge opp kompetanse i 

kommunen er det ønskelig å engasjere ytterligere planlegger for en 5 års periode.

Antatt ansettelse august 2013.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Arealplanlegging - tilrettelegging (6050)

    1.103010.301.0

        Engasjementer

200 000 500 000 500 000 500 000 1 700 000

    1.109002.301.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

41 220 103 050 103 050 103 050 350 370

    1.113020.301.0 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000
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        Telefon

    1.115001.301.0

        Kursavgifter

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.116010.301.0

        Diett-/kostgodtgjørelse

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.116080.301.0

        Annen transport km-godtgjørelse, 

oppgavepliktig

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.117000.301.0

        Transportutg./drift av egne 

transportmidler

1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

    1.117001.301.0

        Ikke oppg.pl. reiseutgifter  tog, buss mv.

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.119500.301.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.120000.301.0

        Inventar og utstyr

20 000 0 0 0 20 000

Sum utgifter 291 220 633 050 633 050 633 050 2 190 370

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 291 220 633 050 633 050 633 050 2 190 370

SUM NETTO TILTAK 291 220 633 050 633 050 633 050 2 190 370

-

-

Tiltak 6050: Utv.avd -oppfølging av utmarksplan

Beskrivelse Det er behov for midler for oppfølging av kommunestyrets vedtak om utmarksplan tiltak 5 og 9.

-
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- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Miljøvern (6040)

    1.127000.325.641

        Konsulenttjenester

790 000 0 0 0 790 000

    1.171010.325.641

        Annen refusjon

-530 000 0 0 0 -530 000

Sum utgifter 790 000 0 0 0 790 000

Sum inntekter -530 000 0 0 0 -530 000

Sum netto 260 000 0 0 0 260 000

SUM NETTO TILTAK 260 000 0 0 0 260 000

-

-

Tiltak 6100: Utv.avd - folkehelse

Beskrivelse Folkehelseparbeidet er forankret i ny lov fra 1. januar 2012. 8. okt. har kommunen inngått en forpliktende avtale med fylkeskommunen om 

å organisere og igangsette målrettede tiltak fra 2013. Det vil være behov for egenandeler for å utløse prosjektmidler fra fylkeskommunen 

og fylkesmannen. Arbeid på dagtid tiltaket må nå videreføres ved å etablere Frisklivsentral. Drift av bolyst og folkehelsegruppe hører også 

med.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)

    1.111550.385.0

        Hotellfrokost, bevertning mm

2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

    1.112030.385.638

        Andre tjenester

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

    1.114000.385.0

        Annonse

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000
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    1.115001.385.0

        Kursavgifter

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.115009.385.0

        Andre utgifter til opplæring, kurs

20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

    1.116010.231.625

        Diett-/kostgodtgjørelse

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.116080.385.0

        Annen transport km-godtgjørelse, 

oppgavepliktig

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.120000.385.0

        Inventar og utstyr

20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

    1.137000.385.0

        Kjøp fra andre  private

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

    1.147000.373.626

        Overføringer til andre  private

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

    1.170000.385.0

        Refusjon fra staten

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

    1.173000.385.0

        Refusjon fra fylkeskommuner

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

Sum utgifter 272 000 272 000 272 000 272 000 1 088 000

Sum inntekter -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000

Sum netto 122 000 122 000 122 000 122 000 488 000

SUM NETTO TILTAK 122 000 122 000 122 000 122 000 488 000

-

-

Tiltak 6100: Utv.avd - oppfølging av ungdomsrådet
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Beskrivelse I dag ligger faglig ansvar for oppfølging og veiledning av ungdomsrådet til kulturrådgiver. Kulturrådgiver har også fagansvar for 

spillemidler, idrett og folkehelse. Dette er hver for seg krevende oppgaver. Det er ikke forsvarlig å videreføre alle oppgavene i 

kulturrådgiverstillingen. Det bør tilføres mer stillingsressurser for å ivareta oppgavene overfor ungdomsrådet og forventningene til 

folkehelsearbeidet.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 6100: Utv.avd - tilskudd til Tana vinterfestival

Beskrivelse Tana vinterfestival er etablert som et viktig arrangement for utvikling av kulturlivet i kommunen. Arrangementet   bidrar fremfor noe til 

positiv omtale av kommunen. For å kunne opprettholde og videreutvikle arrangementet er det behov for kommunal egenandel. Den er 

beregnet til kr. 150.000. Kostnadene består vesentlig i transport og tilrettelegging av snø, opparbeidelse av snøskulpturer og produksjon 

av kulturtiltak.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)

    1.112000.385.638

        Annet forbruksmateriell

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.112030.385.638

        Andre tjenester

25 000 25 000 25 000 25 000 100 000

    1.114000.385.638

        Annonse

25 000 25 000 25 000 25 000 100 000

    1.115003.385.638

        Hotellutgifter - opplæring/kurs

30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

    1.116010.385.638

        Diett-/kostgodtgjørelse

20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
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    1.116080.385.638

        Annen transport km-godtgjørelse, 

oppgavepliktig

20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

    1.117001.385.638

        Ikke oppg.pl. reiseutgifter  tog, buss mv.

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.120000.385.638

        Inventar og utstyr

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.123000.385.638

        Vedlikehold og byggetjenester

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

    1.137000.385.638

        Kjøp fra andre  private

65 000 65 000 65 000 65 000 260 000

    1.173000.385.638

        Refusjon fra fylkeskommuner

-25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000

    1.181010.385.638

        Overføringer fra sametinget

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum utgifter 225 000 225 000 225 000 225 000 900 000

Sum inntekter -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -300 000

Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

-

-

Tiltak 6100: Utv.avd - turstier 2013

Beskrivelse Merking, skilting, kartfesting og utbedring av turstier med kvisting og anlegg av klopper over bekker. Premiering av de som går mange 

turstier i løpet av en sesong.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Ansvar Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)

    1.114030.385.0

        Representasjon/gaver

5 000 5 000 5 000 0 15 000

    1.147000.385.0

        Overføringer til andre  private

50 000 50 000 50 000 0 150 000

Sum utgifter 55 000 55 000 55 000 0 165 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 55 000 55 000 55 000 0 165 000

SUM NETTO TILTAK 55 000 55 000 55 000 0 165 000

-

-

Tiltak 6100: Utv.avd -forprosjekt skitrekk i snowboardbakken

Beskrivelse Ungdomsrådet ønsker  å etablere skitrekk i eksisterende anlegg ved Tana bru. Det er behov for forprosjektmidler.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)

    1.127000.385.0

        Konsulenttjenester

100 000 0 0 0 100 000

Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 100 000 0 0 0 100 000

SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000

-

-

Tiltak 6400: Utv.avd - tilskudd til idretten
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Beskrivelse Idrett og fysisk aktivitet berører de fleste i Tana kommune og er en viktig del av vår kultur og vårt samfunnsliv.  Fysisk aktivitet har en stor 

betydning for barns oppvekst og utvikling og har positiv helsemessig virkning.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400)

    1.147000.386.0

        Overføringer til andre  private

220 000 220 000 220 000 220 000 880 000

Sum utgifter 220 000 220 000 220 000 220 000 880 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 220 000 220 000 220 000 220 000 880 000

SUM NETTO TILTAK 220 000 220 000 220 000 220 000 880 000

-

-

Kapittel : Bygg- og anleggsdrift

Tiltak 7020: Bygg -reduksjon av tømrerstillingen

Beskrivelse Innehaveren av tømrerstillingen har overtatt vaktmesterstillingen ved Boftsa oppvekstsenter, 30 % stilling. Kombinasjonen 

tømrer/vaktmester 70/30 har vært utprøvd over en tid og det fungerer godt. Tømrerstillingen kan reduseres på permanent basis med 30%. 

Endringen er drøftet med HTV Fagforbundet

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    1.101000.221.0

        Fast lønn, drift

-107 640 -107 640 -107 640 -107 640 -430 560

    1.109002.221.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-22 185 -22 185 -22 185 -22 185 -88 740
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Sum utgifter -129 825 -129 825 -129 825 -129 825 -519 300

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -129 825 -129 825 -129 825 -129 825 -519 300

SUM NETTO TILTAK -129 825 -129 825 -129 825 -129 825 -519 300

-

-

Tiltak 7040: Bygg - Galleri Martin - nytt høytaleranlegg

Beskrivelse Eldrerådet har i sak 59/2012 bedt om at det kjøpes inn høyttaleranlegg med trådløse mikrofoner til Galleri Martin. Begrunnelsen er at 

lokalet ofte brukes av personer med redusert hørsel.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)

    1.120000.130.0

        Inventar og utstyr

30 000 0 0 0 30 000

Sum utgifter 30 000 0 0 0 30 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 30 000 0 0 0 30 000

SUM NETTO TILTAK 30 000 0 0 0 30 000

-

-

Tiltak 7040: Bygg - maling av innvendige vegger i kinosalen

Beskrivelse Det er ønske om å endre fargen på veggene i kinosalen, fra hvit til en mørkere farge for å unngå gjennskinn under kinoforestillinger. 

Kostnaden er anslått.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Ansvar Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)

    1.123000.386.0

        Vedlikehold og byggetjenester

50 000 0 0 0 50 000

Sum utgifter 50 000 0 0 0 50 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 50 000 0 0 0 50 000

SUM NETTO TILTAK 50 000 0 0 0 50 000

-

-

Tiltak 8070: Utdanning deltidsmannskaper i Tana brannvesen 2012

Beskrivelse Det foreligger et forskriftskrav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om at alle deltidsmannskaper i brannvesenet skal 

gjennomføre grunnutdanning innen 1.1.2013. Direktorat og departement arbeider nå med en justering av dette, da Norges brannskole ikke 

har fått tildelt ressurser til å gjennomføre en slik massiv opplæring. Selv om Justisdepartementet innfører en utsatt frist (5 år er antydet) vil 

det være brannsjefens ansvar å sørge for at mannskapene har kompetanse til å gjennomføre de oppdrag som forventes. Det vil måtte 

avsettes midler på de påfølgende års budsjetter slik at kvalitet og sikkerhet for mannskapene blir tilfredsstillende. 

Det tas sikte på at våre mannskaper skal få gjennomført den teoretiske delen innen den utsatte fristen, mens den praktiske delen av 

opplæringa må tas over flere år. Kostnad for teoridelen vil være på ca 50.000,- pr hode.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)

    1.115002.339.0

        Opplæringstiltak for ansatte

140 000 140 000 140 000 140 000 560 000

Sum utgifter 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000

�����	�	



Side 49 av 49

SUM NETTO TILTAK 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000

-

-

Tiltak 8080: Brøyting og sommervedlikehold av private veier

Beskrivelse Kommunestyret har vedtatt brøyting og sommervedlikehold av private veier og mer brøyting en forutsatt i Austertana og Båteng. Det 

medfører økning av driftskostnadene:

Suovvegoba: 35 000,-

Båteng:35 000

Boftsa: 27 000

Austertana: 24 000

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    1.123000.333.0

        Vedlikehold og byggetjenester

121 000 121 000 121 000 121 000 484 000

Sum utgifter 121 000 121 000 121 000 121 000 484 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 121 000 121 000 121 000 121 000 484 000

SUM NETTO TILTAK 121 000 121 000 121 000 121 000 484 000

-

-

Tiltak 8080: Veg - grusing av jordbruksveger

Beskrivelse Jordbruksvegene trenger vedlikehold i form av stedvis nytt grusdekke. Det ble foretatt grusing i 2012, det bør bevilges penger annet hverg 

år til dette arbeidet.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    1.125000.333.812

        Materialer til vedlikehold og 

påkostninger

0 100 000 0 100 000 200 000

Sum utgifter 0 100 000 0 100 000 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 100 000 0 100 000 200 000

SUM NETTO TILTAK 0 100 000 0 100 000 200 000

-

-

Tiltak 8080: Veg - reasfaltering av veger

Beskrivelse Flere asfalterte veger har behov for stedvis reasfaltering. Områder med mye oppsprekking, hull og grøftekutt bør få et nytt asfaltdekke.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    1.123000.333.812

        Vedlikehold og byggetjenester

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

-

-

Tiltak 8080: Veg - utskifting av gatelys

Beskrivelse Kommunen har av budsjettmessige årsaker ikke hatt avtale med noen elektroentreprenør om drift av gatelysene. Dermed har vi ikke hatt 
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noen systematisk utskifting av lyskildene (pærene). Resultatet er at lysstyrken er kraftig redusert. For å bedre på dette må det iverksettes 

systematisk pæreskift hvert år i fremtiden. Kommunen har ca 1000 lyspunkt aom krever systematisk utskifting av pærer. Utskiftingen bør 

ha en syklus på 3 år. Årlig beløp er basert på anslag.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    1.123000.334.0

        Vedlikehold og byggetjenester

150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

-

-

Tiltak 8095: Torhop - drift av serviceanlegg

Beskrivelse Interessentene for serviceanlegget i Torhop har signalisert at de ønsker en godtgjørelse for drift av serviceanlegget.

Det skrives leieavtale for hele anlegget med andelslaget. Andelslaget påtar seg drift av bygget, holde truck og brøyting av kai og 

snømåking av flytebrygge. Kommunens betaling kan i hovedsak ses på som refusjon av for tjenester som kommunen ellers ville måtte 

løse på annen måte.

Andelslagets leieutgifter vil avhenge av byggets kostnader. Jo mer kostbart, jo høyere leiepris må andelslaget betale. Dette for å holde 

investeringene på et akseptabelt nivå.

Kommunen vil yte et årlig tilskudd i ti år fremover på 115 000, beløpet indeksreguleres. Beløpet og avtalens varighet avtalefestes med 

andelsalget. For 2013 er det beregnet halvårseffekt.
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I tillegg vil kommunen påta seg leiekostnadene for eventuelle ledige arealer som ikke er utleid for inntil 66 000 kr per år. Forutsetningen er 

at disse arealene er ubrukte, og kan tildeles til fiskere. Rådmannen antar at dette kun vil gjelde første driftsåret (2014). Med erfaring fra 

flytebryggene er det grunn til å tro at hele anlegget blir tatt i bruk.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Havn og havnedrift (8095)

    1.137000.333.808

        Kjøp fra andre  private

0 66 000 0 0 66 000

    1.137500.325.0

        Kjøp fra IKS  der komm. er deltaker

50 000 115 000 115 000 115 000 395 000

Sum utgifter 50 000 181 000 115 000 115 000 461 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 50 000 181 000 115 000 115 000 461 000

SUM NETTO TILTAK 50 000 181 000 115 000 115 000 461 000

-

-

Kapittel : Rammetilskudd finans

Tiltak 9000: Eiendomsskatt - økning med 3 promille.

Beskrivelse Eiendomsskattesatsen økes med 3 promille fra 2015. Uendret bunnfradrag på 200 000. Det gir en årlig effekt på omtrent 1,2 mill.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000)

    1.187400.800.0

        Eiendomsskatt, verk og bruk

0 0 -400 000 -400 000 -800 000

    1.187500.800.0

        Eiendomsskatt, annen fast eiendom

0 0 -800 000 -800 000 -1 600 000
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Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter 0 0 -1 200 000 -1 200 000 -2 400 000

Sum netto 0 0 -1 200 000 -1 200 000 -2 400 000

SUM NETTO TILTAK 0 0 -1 200 000 -1 200 000 -2 400 000

-

-

Tiltak 9000: Prisstigning eiendomsskatt

Beskrivelse Eiendomsskatten har ikke økt i takt med prisstigningen siden den ble innført. Tiltaket innebærer at eiendomsskattesatsen øker med 15% 

(skjønnsmessig avrundet). Må i så fall huske å vedta endringen i budsjettvedtaket, slik at satsen blir 2,3%.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000)

    1.187400.800.0

        Eiendomsskatt, verk og bruk

-230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -920 000

    1.187500.800.0

        Eiendomsskatt, annen fast eiendom

-500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -730 000 -730 000 -730 000 -730 000 -2 920 000

Sum netto -730 000 -730 000 -730 000 -730 000 -2 920 000

SUM NETTO TILTAK -730 000 -730 000 -730 000 -730 000 -2 920 000

-

-

Tiltak 9030: Mer optimistisk rentenivå

Beskrivelse I konsekvensjustert budsjett har vi forutsatt at renten vil øke til 3 % i 2013 og deretter 0,5 prosentpoeng pr år. I dag er den flytende renten 

på 2,35 %. I dette forslaget øker renten til 2,5 % i 2013 og deretter økning på 0,5 prosentpoeng pr år.
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-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Renter og avkastning (9030)

    1.150000.870.0

        Renteutgifter

-650 000 -1 000 000 -600 000 -100 000 -2 350 000

Sum utgifter -650 000 -1 000 000 -600 000 -100 000 -2 350 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -650 000 -1 000 000 -600 000 -100 000 -2 350 000

SUM NETTO TILTAK -650 000 -1 000 000 -600 000 -100 000 -2 350 000

-

-

Tiltak 9030: Mest optimistisk rentenivå

Beskrivelse I konsekvensjustert budsjett har vi forutsatt at renten vil øke til 3 % i 2013 og deretter 0,5 prosentpoeng pr år. I dag er den flytende renten 

på 2,35 %. I dette forslaget holder vi renten uendret i 2013 og deretter økning på 0,5 prosentpoeng pr år.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Renter og avkastning (9030)

    1.150000.870.0

        Renteutgifter

-950 000 -1 100 000 -900 000 -400 000 -3 350 000

Sum utgifter -950 000 -1 100 000 -900 000 -400 000 -3 350 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -950 000 -1 100 000 -900 000 -400 000 -3 350 000

SUM NETTO TILTAK -950 000 -1 100 000 -900 000 -400 000 -3 350 000

-

-
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Tiltak 9040: Finans - avdragsutsettelse maksimalt

Beskrivelse Kommunelovens § 50 nr 7 a sier 

Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for 

kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens 

anleggsmidler ved siste årsskifte.

Det blir brukt to ulike modeller for utregning av minimumsavdrag. En forenklet modell som revisjonen foretrekker. Etter denne modellen 

betalte Tana kommune 1 mill for lite i avdrag i 2011. En annen modell som vi bruker vekter hver enkelt anleggsrgruppe og finner veid 

levetid. Denne modellen gir litt rom for avdagsutsettelse. 

For å finne minimumsavdrag for 2013 må vi bruke tall (avskrivninger, aktivering og nye lån) fra 2012. Disse tallene foreligger ikke ennå. Vi 

må derfor benytte tall fra 2011. I dette ligger det en risiko for feil. Det er tatt opp store lån i 2012. Blir mye av dette stående ubrukt kan det 

gi utslag i høyere minimumsavdrag. 

Minsteavdrag blir da kr 7,5 mill. Avdrag etter nedbetalingsplanen er 12 800 000 . Det er en sjanse for at det ved årets slutt viser seg at det 

er betalt for lite avdrag slik at vi må betale inn ekstra.

Konsekvensen av avdragsutsettelse er at lånetiden forlenges så langt det er mulig innenfor 30 år og årlige avdrag vil bli større.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Avdragsutgifter (9040)

    1.151000.870.0

        Avdragsutgifter på lån  Lånemodul

-5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -21 200 000

Sum utgifter -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -21 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -21 200 000

SUM NETTO TILTAK -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -21 200 000

�����	��



Side 56 av 56

-

-

Tiltak 9040: Finans - avdragsutsettelse moderat  2013

Beskrivelse Kommunelovens § 50 nr 7 a sier 

Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for 

kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens 

anleggsmidler ved siste årsskifte.

Det blir brukt to ulike modeller for utregning av minimumsavdrag. En forenklet modell som revisjonen foretrekker. Etter denne modellen 

betalte Tana kommune 1 mill for lite i avdrag i 2011. En annen modell som vi bruker vekter hver enkelt anleggsrgruppe og finner veid 

levetid. Denne modellen gir litt rom for avdagsutsettelse. 

For å finne minimumsavdrag for 2013 må vi bruke tall (avskrivninger, aktivering og nye lån) fra 2012. Disse tallene foreligger ikke ennå. Vi 

må derfor benytte tall fra 2011. I dette ligger det en risiko for feil. Det er tatt opp store lån i 2012. Blir mye av dette stående ubrukt kan det 

gi utslag i høyere minimumsavdrag. 

Minsteavdrag blir da kr 7,5 mill. Avdrag etter nedbetalingsplanen er 12 800 000 . Det er en sjanse for at det ved årets slutt viser seg at det 

er betalt for lite avdrag slik at vi må betale inn ekstra.

Konsekvensen av avdragsutsettelse er at lånetiden forlenges så langt det er mulig innenfor 30 år og årlige avdrag vil bli større.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Avdragsutgifter (9040)

    1.151000.870.0

        Avdragsutgifter på lån  Lånemodul

-2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -10 600 000

Sum utgifter -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -10 600 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0
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Sum netto -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -10 600 000

SUM NETTO TILTAK -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -2 650 000 -10 600 000

-

-

Kapittel : Politisk virksomhet

Tiltak 1000: Kjøp av flere hodetelefoner til tolkeutstyr (kst 15.12.2011)

Beskrivelse KST vedtak 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)

    1.120000.100.0

        Inventar og utstyr

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum utgifter -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

SUM NETTO TILTAK -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

-

-

Kapittel : Trossamfunn

Tiltak 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd

Beskrivelse Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. 

Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger, mens det i Finnmark var et gjennomsnitt på 654 kr per innbygger. 

Antall årsverk per tusen innbyggere var 3,1, mot fylkessnittet på 1,7. Fylkesgjennomsnittet er derfor omtrent det halve av Tana kommunes 

prioritering av kirken.
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I tillegg har kommunen kostnader knyttet til samarbeids-avtale, herunder kostnader til regnskapsføring, IT-tjenester, porto, lokaler, 

brøyting etc. 

Det legges opp til en forsiktig reduksjon i årene som kommer. Konsekvensen vil være at Kirkelig Fellesråd vil måtte redusere sine 

aktiviteter. Dersom man reduserer overføringene til kirken, vil også de øvrige trossamfunn få relativt mindre overføringer.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)

    1.147001.390.0

        Overføring til kirkelig felles

-50 000 -100 000 -150 000 -150 000 -450 000

Sum utgifter -50 000 -100 000 -150 000 -150 000 -450 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -50 000 -100 000 -150 000 -150 000 -450 000

SUM NETTO TILTAK -50 000 -100 000 -150 000 -150 000 -450 000

-

-

Kapittel : Administrasjon og ledelse

Tiltak 1202: Reduserte adm utgifter

Beskrivelse Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Fellestjenester (1200)

    1.110000.120.0

        Kontormateriell

0 -100 000 -100 000 -100 000 -300 000

    1.113000.120.0 0 -50 000 -50 000 -50 000 -150 000
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        Posttjenester

Sum utgifter 0 -150 000 -150 000 -150 000 -450 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -150 000 -150 000 -150 000 -450 000

Ansvar Ansvar: Serviceavdeling (1202)

    1.101000.120.0

        Fast lønn, drift

0 -200 000 -200 000 -200 000 -600 000

    1.109002.120.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -41 220 -41 220 -41 220 -123 660

Sum utgifter 0 -241 220 -241 220 -241 220 -723 660

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -241 220 -241 220 -241 220 -723 660

Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800)

    1.112000.180.0

        Annet forbruksmateriell

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

    1.114000.120.0

        Annonse

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -80 000

    1.137000.120.0

        Kjøp fra andre  private

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000

Sum utgifter -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

SUM NETTO TILTAK -100 000 -491 220 -491 220 -491 220 -1 573 660

-

-
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Tiltak 1230: Reduksjon i overføring Tana samiske språksenter 2014

Beskrivelse Tana kommune bruker betydelig mer på tiltak for å styrke det samiske språk og kultur enn de overføringer kommunen får fra Sametinget. 

Sametinget vil i løpet av 2011 komme med nye retnigslinjer og beregninger knyttet til disse overføringer.

Reduksjon i overføringer til Tana samiske språksenter vil medføre en lavere aktivitet, og en overgang til flere betalbare tiltak. Tiltaket vil 

kunne innebære reduksjon i antall ansatte i språksenteret.

Tana samiske språksenter har en egenandel på tre år i prosjektet Ovttas skolesamarbeid Utsjok-Sirma på til sammen 417 000. Dette 

utgjør årlig en andel på 140 000. Ovttas-prosjektet vil sannsynligvis ikke kunne videreføres dersom man reduserer støtten før 2014.

Det foreslås en reduksjon på 20 % av overføringene på 1069 000 fra 2014.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Samisk språkutvikling (1230)

    1.137000.181.0

        Kjøp fra andre  private

0 -213 800 -213 800 -213 800 -641 400

Sum utgifter 0 -213 800 -213 800 -213 800 -641 400

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -213 800 -213 800 -213 800 -641 400

SUM NETTO TILTAK 0 -213 800 -213 800 -213 800 -641 400

-

-

Tiltak 1230: To-språklighetsmidler (kst 15.12.2011)

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Ansvar Ansvar: Samisk språkutvikling (1230)

    1.137000.181.0

        Kjøp fra andre  private

-300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

Sum utgifter -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

SUM NETTO TILTAK -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

-

-

Tiltak 1500: Lokal prosjektleder for samhandlingsreformen

Beskrivelse For å ivareta Tana kommunes egne utredningsbehov knyttet til samhandlingsreformen har kommunestyret avsatt budsjett til en 

stillingsandel på omlag 30 % for siste halvår 2011.  For å kunne gjennomføre utrednings- og planleggingsarbeidet på en betryggende 

måte, er det behov for å forlenge denne prosjektperioden.  Det foreslås at det avsettes budsjettmidler for en slik forlengelse med 6 

måneder og med fortsatt 30 % stilling.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Administrativ ledelse (1500)

    1.103010.120.151

        Engasjementer

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

    1.109002.120.151

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-20 610 -20 610 -20 610 -20 610 -82 440

Sum utgifter -120 610 -120 610 -120 610 -120 610 -482 440

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -120 610 -120 610 -120 610 -120 610 -482 440

SUM NETTO TILTAK -120 610 -120 610 -120 610 -120 610 -482 440
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-

-

Tiltak 1600: E-faktura

Beskrivelse Stortingsmeldingen Det gode innkjøp betinger at alle kommuner skal ta imot inngående e-faktura innen 1. juli 2012. For oss lønnes det å 

ha på plass en e-faktura løsning snarest mulig, vi går sammen med 6 andre kommuner i dette prosjektet. 

Fem av kommunene i Finnmark har et felles ERP system (økonomisystem) og samarbeid. Dette inkluderer Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, 

Tana og Vardø. Vi har jobbet sammen for implementering av en e-faktura løsning. I tilegg har Vadsø og Sør-Varanger meldt sin interesse 

for å være med på dette samarbeidet.  Dette kan bli en felles løsning.  I tillegg til at implementeringen blir felles vil aktivering av 

leverandører blir felles. 

Vi har kjørt en prosess sammen med Pagero, et firma som leverer løsninger for e-faktura. I tilegg har Trondheim kommune vært med i 

prosessen. Trondheim kommune har ERV som regnskapssystem og bruker Pagero i forbindelse med e-faktura. Pagero har en løsning der 

de mindre leverandørene kan knytte seg til dem og sende e-faktura. Dette ser vi som en fordel da de små ikke trenger å investere i store 

systemer for å henge med på lasset. På denne måten mener vi at vi ivaretar de lokale leverandørene slik at ingen blir utelukket på grunn 

av teknologi i framtidige anbudskonkurranser. 

Innføring av e-faktura vil føre til arbeidsbesparelse for Tana kommune. Dette er ressurser som kan brukes i kontrollarbeid. Vi kan bytte ut 

arbeidsoppgaver fra å åpne konvolutter og skanne, til kontroll og avstemminger.  Oppgavene blir mer interessante og vi kan ha en bedre 

internkontroll. 

Vi har fått et tilbud fra Pagero for alle syv kommunen for innføring av e-faktura.  Disse kostnadene er marginalt større enn vi ville hatt 

alene og vi deler regninga på syv. Gjør vi ikke dette nå, må vi gjøre det alene og bære alle kostnadene selv.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600)

    1.127000.120.0

        Konsulenttjenester

-65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -260 000
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Sum utgifter -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -260 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -260 000

SUM NETTO TILTAK -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -260 000

-

-

Kapittel : Undervisning

Tiltak 2000: Økt kvalitet i barnehagene

Beskrivelse Kommunen har store oppgaver de to neste årene med hensyn til å utvikle våre roller som tilsyns- og godkjenningsmyndighet og 

barnehageeier.

Etter tilsyn fra fylkesmannen venter vi avvik for rollen som tilsynsmyndighet. Et av de store punktene er godkjenning av både private og 

offentlige barnehager. Dette er et større prosjekt med hensyn til dokumentasjonskrav og utvikling av rutiner.

Tiltaket innebærer et toårig prosjekt i 60% stilling som skal lede frem til tilstrekkelig dokumentasjon og utvikling av rutiner knyttet til 

kommunens mange roller i barnehagesaker, og lukke avvikene som forventes.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Undervisning - Ledelse og fellestiltak (2000)

    1.101000.120.0

        Fast lønn, drift

0 -220 000 -220 000 -220 000 -660 000

    1.109002.120.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -45 342 -45 342 -45 342 -136 026

    1.110000.120.0

        Kontormateriell

-20 000 -30 000 -30 000 -30 000 -110 000
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    1.112050.120.0

        Hotellutgifter - møter mm  ikke kurs

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Sum utgifter -20 000 -325 342 -325 342 -325 342 -996 026

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -20 000 -325 342 -325 342 -325 342 -996 026

SUM NETTO TILTAK -20 000 -325 342 -325 342 -325 342 -996 026

-

-

Tiltak 2110: Reduksjon assistentstilling, Austertana

Beskrivelse Austertana skole vil neste skoleår ha behov for tilretteleggingstiltak i forhold til enkeltelev. Det er likevel her foreslått en reduksjon på en 

halv assistentstilling fra høsten 2012, dette bl.a. med tanke på at skolen har inngått lærlingekontrakt. Dette tiltaket vil ikke innebære 

oppsigelse eller omplassering.

Saken er drøftet med plasstillitsvalgte i drøftingsmøte 27.10.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-104 208 -104 208 -104 208 -104 208 -416 832

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-21 477 -21 477 -21 477 -21 477 -85 908

Sum utgifter -125 685 -125 685 -125 685 -125 685 -502 740

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -125 685 -125 685 -125 685 -125 685 -502 740

SUM NETTO TILTAK -125 685 -125 685 -125 685 -125 685 -502 740

-
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-

Tiltak 2110: Reduksjon kontorbemanning, Austertana

Beskrivelse Vårhalvåret 2012 foreslås en reduksjon i kontorbemanning/SFO ved Austertana skole med 20 % stilling. Kontorassistenten har flyttet til 

Tana bru, og det er tenkt at hun kan gå inn i vikariater i tilsvarende stilling andre steder.Tiltaket er drøftet med kontorassistent og med 

plasstillitsvalgte i drøftingsmøte 21.10.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

45 599 45 599 45 599 45 599 182 396

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

9 398 9 398 9 398 9 398 37 592

Sum utgifter 54 997 54 997 54 997 54 997 219 988

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 54 997 54 997 54 997 54 997 219 988

SUM NETTO TILTAK 54 997 54 997 54 997 54 997 219 988

-

-

Tiltak 2110: Reduksjon lærerstilling, Austertana

Beskrivelse Det er foreslått en reduksjon av lærerstilling med 72 % fra høsten 2012. Forslaget vil være lovlig å gjennomføre, men vil føre til reduksjon 

av styrkingstimer. Ingen lærere vil måtte sies opp som følge av dette tiltaket.Tiltaket er drøftet med tilitsvalgte i drøftingsmøte 21.10.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)

    1.101020.202.0 -137 742 -137 742 -137 742 -137 742 -550 968
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        Lønn undervisningspersonell

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-15 482 -15 482 -15 482 -15 482 -61 928

Sum utgifter -153 224 -153 224 -153 224 -153 224 -612 896

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -153 224 -153 224 -153 224 -153 224 -612 896

SUM NETTO TILTAK -153 224 -153 224 -153 224 -153 224 -612 896

-

-

Tiltak 2120: Reduksjon asssitentstilling, Boftsa

Beskrivelse Det foreslås her en reduksjon på 55 prosent asssistentstilling fra høsten 2012. Reduksjonen kan tas ut enten på skole, SFO eller 

barnehage. Ingen ansatte vil som følge av dette tiltaket sies opp eller omplasseres.

Dette er diskutert med plasstillitsvalgt. Tilbudet på SFO svekkes, og at tilbudet til elever som trenger endel tilrettelagt hjelp heretter må 

søke på SU timer når assistenten tas bort.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Boftsa oppvekstsenter (2120)

    1.101000.201.0

        Fast lønn, drift

-114 629 -114 629 -114 629 -114 629 -458 516

    1.109002.201.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-23 625 -23 625 -23 625 -23 625 -94 500

Sum utgifter -138 254 -138 254 -138 254 -138 254 -553 016

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -138 254 -138 254 -138 254 -138 254 -553 016
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SUM NETTO TILTAK -138 254 -138 254 -138 254 -138 254 -553 016

-

-

Tiltak 2120: Reduksjon lærerstilling, Boftsa

Beskrivelse Det er her foreslått en reduksjon på 62 % lærerstilling fra neste skoleår. Tiltaket vil være lovlig å gjennomføre, men vil medføre færre 

styrkingstimer. Ingen lærere vil måtte sies opp eller omplasseres som følge av tiltaket. Dette er diskutert med plasstillitsvalgt. Tiltaket vil 

medføre mindre gruppedeling og medfører større arbeidsbelastning for lærer som oftere må jobbe med to og tre klasser i samme time.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Boftsa oppvekstsenter (2120)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-129 714 -129 714 -129 714 -129 714 -518 856

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-14 580 -14 580 -14 580 -14 580 -58 320

Sum utgifter -144 294 -144 294 -144 294 -144 294 -577 176

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -144 294 -144 294 -144 294 -144 294 -577 176

SUM NETTO TILTAK -144 294 -144 294 -144 294 -144 294 -577 176

-

-

Tiltak 2130: Reduksjon lærerstilling, Seida

Beskrivelse Det er her foreslått å redusere med en lærerstilling fra neste skoleår av. Tiltaket vil være lovlig å gjennomføre, men vil føre til færre 

styrkingstimer. Ingen ansatte vil som følge av dette tiltaket sies opp eller omplasseres.

Saken er drøftet den 27/10-2011 med tillitsvalgt som vil bemerke følgende:

Reduksjon i en hel lærerstilling vil gå ut over læringssituasjonen og oppfølging av elevene. Spesielt vil dette gå utover elever som trenger 
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ekstra tilrettelegging og oppfølging, de svake elevene. Konsekvensen vil bli et dårligere skoletilbud. Tillitsvalgte er uenig i nedskjæring av 

en lærerstilling.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-237 500 -237 500 -237 500 -237 500 -950 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-26 695 -26 695 -26 695 -26 695 -106 780

Sum utgifter -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

SUM NETTO TILTAK -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

-

-

Tiltak 2130: Reduksjon stilling SFO, Seida

Beskrivelse Det er her foreslått en reduksjon på 89 % stilling fra høsten 2012. Det kan se ut som at dette kan gjennomføres uten å si opp eller 

omplassere ansatte.

Saken er drøftet med tillitsvalgte 27/10-2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101000.215.0

        Fast lønn, drift

-204 000 -204 000 -204 000 -204 000 -816 000

    1.109002.215.0 -42 044 -42 044 -42 044 -42 044 -168 176
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        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

Sum utgifter -246 044 -246 044 -246 044 -246 044 -984 176

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -246 044 -246 044 -246 044 -246 044 -984 176

SUM NETTO TILTAK -246 044 -246 044 -246 044 -246 044 -984 176

-

-

Tiltak 2130: Redusert assistentbemanning Seida skole

Beskrivelse Fra høsten 2012 vil det bli mindre behov for assistent tilsvarende 71,2 % stilling da elev med stort tilretteleggingsbehov ikke lengere er 

elev på skolen.

Saken er drøftet med plasstillitsvalgt 16/9.

Virkning for 2012 vil være ca 75.000, helårsvirkning fra 2013 ca 180.000

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Seida skole (2130)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-94 390 -94 390 -94 390 -94 390 -377 560

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-10 609 -10 609 -10 609 -10 609 -42 436

Sum utgifter -104 999 -104 999 -104 999 -104 999 -419 996

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -104 999 -104 999 -104 999 -104 999 -419 996

SUM NETTO TILTAK -104 999 -104 999 -104 999 -104 999 -419 996

-
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-

Tiltak 2140: Reduksjon assistentstillinger, sameskolen

Beskrivelse Det er her foreslått å redusere skolens assistentressurs med 33 %. Dette vil la seg gjennomføre ved at de ansatte assistentene enten 

følger skoleåret og får stillingstørrelsen omregnet etter dette eller at de kan gå inn å gjøre en jobb i barneagene den tid skolen har 

fridager. Asssitentene ved de andre skolene får lønn utregnet ved at de følger skoleået og har fri de dagene skolen har det.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-35 500 -35 500 -35 500 -35 500 -142 000

    1.101000.215.0

        Fast lønn, drift

-35 500 -35 500 -35 500 -35 500 -142 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-7 317 -7 317 -7 317 -7 317 -29 268

    1.109002.215.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-7 317 -7 317 -7 317 -7 317 -29 268

Sum utgifter -85 634 -85 634 -85 634 -85 634 -342 536

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -85 634 -85 634 -85 634 -85 634 -342 536

SUM NETTO TILTAK -85 634 -85 634 -85 634 -85 634 -342 536

-

-

Tiltak 2140: Reduksjon lærerstilling, sameskolen

Beskrivelse Det er her foreslått å redsusere med en hel lærerstilling fra høsten 2012. Tiltaket vil være lovlig å gjennomføre, men vil føre til færre 
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styrkingstimer. Ingen vil måtte sies opp eller omplasseres som følge av dette tiltaket.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)

    1.101020.202.0

        Lønn undervisningspersonell

-237 500 -237 500 -237 500 -237 500 -950 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-26 695 -26 695 -26 695 -26 695 -106 780

Sum utgifter -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

SUM NETTO TILTAK -264 195 -264 195 -264 195 -264 195 -1 056 780

-

-

Tiltak 2150: Reduksjon lærerstilling, Sirma

Beskrivelse Det er her foreslått en reduksjon på 16 prosent lærerstilling høsten 2012.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sirma skole (2150)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

-36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -144 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-7 420 -7 420 -7 420 -7 420 -29 680

Sum utgifter -43 420 -43 420 -43 420 -43 420 -173 680
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Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -43 420 -43 420 -43 420 -43 420 -173 680

SUM NETTO TILTAK -43 420 -43 420 -43 420 -43 420 -173 680

-

-

Tiltak 21x0: Felles ungdomstrinn

Beskrivelse Tiltaket innebærer en samling av ungdomstrinnene ved Seida skole og Deanu sameskuvla fra 2014/15. 

Dette er samtidig som administrasjonen foreslår å renovere ungdomstrinnet ved Seida skole. Det tas sikte på å bruke midlertidige 

klasserom mens byggearbeidene pågår, blant andre internatet. Også IL Forsøks lokaler vil kunne brukes i en kortere periode.

Tidspunktet er valgt fordi det er det første året uten klassedeling for ungdomstrinnet, og derfor gir størst effekt.

Tiltaket innebærer at man i overskuelig fremtid satser på Seida skole som kommunens norskspråklige ungdomsskole. Et nyt skolebygg vil 

ikke være realistisk å planlegge når det brukes store ressurser på renovering av eksisterende bygg.

For enkelthets skyld besparelsene i tiltaket oppgitt som rene lønnsutgifter, selv om det er flere arter som berøres.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)

    1.101000.202.0

        Fast lønn, drift

0 -830 000 -1 800 000 -1 800 000 -4 430 000

    1.109002.202.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -171 063 -370 980 -370 980 -913 023

Sum utgifter 0 -1 001 063 -2 170 980 -2 170 980 -5 343 023

Sum inntekter 0 0 0 0 0
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Sum netto 0 -1 001 063 -2 170 980 -2 170 980 -5 343 023

SUM NETTO TILTAK 0 -1 001 063 -2 170 980 -2 170 980 -5 343 023

-

-

Tiltak 2400: Bortfall av reservepott tilretteleggingstiltak, barnehager

Beskrivelse Det er her foreslått å ta bort reservepotten til tilretteleggigstiltak enkeltbarn i barnehagen. Dette tiltaket vil ikke få betydning for de tiltak 

som allerede er iverksatt i barneagene.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Kapittel : Helse-, pleie- og omsorgstjenester

Tiltak 4000: Felles PLO - forebygging

Beskrivelse Det er behov for nytt databord og annet for å forebygge belastningslidelser pga databruk.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000)

    1.120000.120.0

        Inventar og utstyr

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum utgifter -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

SUM NETTO TILTAK -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

-

-
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Tiltak 4000: Kompetanseheving - fellestiltak

Beskrivelse Pleie- og omsorgstjenesten er under betydelig omstilling og faglig utvikling. Dette gjelder såvel institusjonsomsorg som ulike 

hjemmetjenester. Det er av avgjørende betydning for tjenestene at de ansatte jevnlig fornyer og øker sin kompetanse. Med 

samhandlingsreformen vil nye grupper etterspørre tjenester som også betinger systematisk etter- og viderutdanning.

De foreslåtte midlene er forutsatt benyttet til fast ansatte medarbeidere innenfor temaer som geriatri, demensomsorg, smertebehandling, 

diabetes eller andre fagområder.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 4000: Styrking av helse-, pleie- og omsorgstjenesten (kst 15.12.2011)

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

-331 647 -331 647 -331 647 -331 647 -1 326 588

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

-331 648 -331 648 -331 648 -331 648 -1 326 592

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-68 352 -68 352 -68 352 -68 352 -273 408

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-68 353 -68 353 -68 353 -68 353 -273 412
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Sum utgifter -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 -3 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 -3 200 000

SUM NETTO TILTAK -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 -3 200 000

-

-

Tiltak 4010: Nedlegging - Austertana eldresenter

Beskrivelse Etter at de vedtatte omsorgsboligene ved Tanabru er ferdigstilte, vil det være en driftsmessig forutsetning å endre strukturen av våre 

tjenestetilbud. Et av disse er nedlegging av institusjonsdriften ved Austertana eldresenter. Hjemmetjenesten i austertanaområdet vil 

fortsatt drives, og det er derfor beholdt en halv mill til tjenester til hjemmeboende i området.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sone 1 - Austertana (4010)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

0 -4 300 000 -4 300 000 -4 300 000 -12 900 000

    1.101041.253.0

        Lørdag og søndag faste tillegg

0 -196 000 -196 000 -196 000 -588 000

    1.101042.253.0

        Kveld og natt faste tillegg

0 -369 000 -369 000 -369 000 -1 107 000

    1.101043.253.0

        Helligdagstillegg i følge turnus

0 -248 000 -248 000 -248 000 -744 000

    1.102000.253.0

        Lønn vikarer

0 -51 000 -51 000 -51 000 -153 000

    1.102002.253.0

        Lønn vikar foreldrepermisjon

0 -213 000 -213 000 -213 000 -639 000

    1.102011.253.0 0 -101 000 -101 000 -101 000 -303 000
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        Lønn vikarer, sykehjem

    1.102030.253.0

        Lønn ferievikarer

0 -410 000 -410 000 -410 000 -1 230 000

    1.102035.253.0

        Lønn vikar tillitsverv/ombudsverv

0 -28 000 -28 000 -28 000 -84 000

    1.103000.253.0

        Lønn ekstrahjelp

0 -91 000 -91 000 -91 000 -273 000

    1.103090.254.0

        Annen lønn ekstrahjelp

0 -96 000 -96 000 -96 000 -288 000

    1.104000.253.0

        Overtid

0 -100 000 -100 000 -100 000 -300 000

    1.109000.254.0

        Arbeidsgivers andel KLP

0 -89 000 -89 000 -89 000 -267 000

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -1 258 653 -1 258 653 -1 258 653 -3 775 959

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -19 786 -19 786 -19 786 -59 358

    1.111000.253.0

        Medisinsk forbruksmateriell

0 -150 000 -150 000 -150 000 -450 000

    1.111400.253.0

        Medikamenter

0 -65 000 -65 000 -65 000 -195 000

    1.111510.253.0

        Matvarer brukere

0 -260 000 -260 000 -260 000 -780 000

    1.112000.253.0

        Annet forbruksmateriell

0 -150 000 -150 000 -150 000 -450 000
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    1.113020.253.0

        Telefon

0 -51 000 -51 000 -51 000 -153 000

    1.120000.253.0

        Inventar og utstyr

0 -50 000 -50 000 -50 000 -150 000

    1.126000.253.0

        Renholds- og vaskeritjenester

0 -37 000 -37 000 -37 000 -111 000

    1.142940.253.0

        Mva komp - konvertering

0 -120 000 -120 000 -120 000 -360 000

    1.160005.253.0

        Brukerbetaling helse, pleie og omsorg

0 1 608 000 1 608 000 1 608 000 4 824 000

    1.162020.254.0

        Kostpenger

0 58 000 58 000 58 000 174 000

    1.171001.253.0

        Fødselspermisjonsrefusjon

0 213 000 213 000 213 000 639 000

    1.172940.254.0

        Mva komp - konvertering

0 120 000 120 000 120 000 360 000

Sum utgifter 0 -8 453 439 -8 453 439 -8 453 439 -25 360 317

Sum inntekter 0 1 999 000 1 999 000 1 999 000 5 997 000

Sum netto 0 -6 454 439 -6 454 439 -6 454 439 -19 363 317

Ansvar Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)

    1.101000.232.0

        Fast lønn, drift

0 -152 000 -152 000 -152 000 -456 000

    1.109002.232.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -31 327 -31 327 -31 327 -93 981

    1.118000.261.0 0 -225 000 -225 000 -225 000 -675 000
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        Energi

Sum utgifter 0 -408 327 -408 327 -408 327 -1 224 981

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -408 327 -408 327 -408 327 -1 224 981

SUM NETTO TILTAK 0 -6 862 766 -6 862 766 -6 862 766 -20 588 298

-

-

Tiltak 4020: Nedlegging - Polmak sykehjem

Beskrivelse Etter at de vedtatte omsorgsboligene ved Tanabru er ferdigstilte, vil det være en driftsmessig forutsetning å endre strukturen av våre 

tjenestetilbud. Et av disse er nedlegging av Polmak sykehjem.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Sone 2 - Polmak (4020)

    1.101000.253.0

        Fast lønn, drift

0 -4 249 000 -4 249 000 -4 249 000 -12 747 000

    1.101041.253.0

        Lørdag og søndag faste tillegg

0 -148 000 -148 000 -148 000 -444 000

    1.101042.253.0

        Kveld og natt faste tillegg

0 -364 000 -364 000 -364 000 -1 092 000

    1.101043.253.0

        Helligdagstillegg i følge turnus

0 -167 000 -167 000 -167 000 -501 000

    1.101080.253.0

        Påløpte feriepenger - fastlønn

0 -18 000 -18 000 -18 000 -54 000

    1.102011.253.0

        Lønn vikarer, sykehjem

0 -81 000 -81 000 -81 000 -243 000

    1.102030.253.0 0 -354 000 -354 000 -354 000 -1 062 000
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        Lønn ferievikarer

    1.103090.253.0

        Annen lønn ekstrahjelp

0 -61 000 -61 000 -61 000 -183 000

    1.104000.253.0

        Overtid

0 -66 000 -66 000 -66 000 -198 000

    1.105013.234.0

        Avlastning

0 -9 000 -9 000 -9 000 -27 000

    1.105090.253.0

        Annen godtgjøring

0 -4 000 -4 000 -4 000 -12 000

    1.109000.253.0

        Arbeidsgivers andel KLP

0 -155 000 -155 000 -155 000 -465 000

    1.109002.234.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -1 855 -1 855 -1 855 -5 565

    1.109002.253.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -1 135 199 -1 135 199 -1 135 199 -3 405 597

    1.110000.253.0

        Kontormateriell

0 -16 000 -16 000 -16 000 -48 000

    1.111000.253.0

        Medisinsk forbruksmateriell

0 -140 000 -140 000 -140 000 -420 000

    1.111400.253.0

       Medikamenter

0 -55 000 -55 000 -55 000 -165 000

    1.111500.253.0

        Matvarer

0 -99 000 -99 000 -99 000 -297 000

    1.111510.253.0

        Matvarer brukere

0 -258 000 -258 000 -258 000 -774 000
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    1.112000.253.0

        Annet forbruksmateriell

0 -22 000 -22 000 -22 000 -66 000

    1.113000.253.0

        Posttjenester

0 -1 000 -1 000 -1 000 -3 000

    1.113020.253.0

        Telefon

0 -43 000 -43 000 -43 000 -129 000

    1.113060.253.0

        Datakommunikasjon

0 -7 000 -7 000 -7 000 -21 000

    1.114030.253.0

        Representasjon/gaver

0 -2 000 -2 000 -2 000 -6 000

    1.115001.253.0

        Kursavgifter

0 -11 000 -11 000 -11 000 -33 000

    1.115002.253.0

        Opplæringstiltak for ansatte

0 -4 000 -4 000 -4 000 -12 000

    1.115003.253.0

        Hotellutgifter - opplæring/kurs

0 -10 000 -10 000 -10 000 -30 000

    1.116001.253.0

        Reisegodtgjørelse - kurs

0 -10 000 -10 000 -10 000 -30 000

    1.116010.253.0

        Diett-/kostgodtgjørelse

0 -6 000 -6 000 -6 000 -18 000

    1.116080.253.0

        Annen transport km-godtgjørelse, 

oppgavepliktig

0 -3 000 -3 000 -3 000 -9 000

    1.116590.234.0

        Annen godtgjørelse

0 -2 000 -2 000 -2 000 -6 000

    1.117090.253.0

        Annen transport

0 -10 000 -10 000 -10 000 -30 000
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    1.119500.253.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

0 -50 000 -50 000 -50 000 -150 000

    1.119560.253.0

        Lisenser på dataprogram

0 -15 000 -15 000 -15 000 -45 000

    1.120000.253.0

        Inventar og utstyr

0 -40 000 -40 000 -40 000 -120 000

    1.120900.253.0

        Medisinsk utstyr

0 -10 000 -10 000 -10 000 -30 000

    1.124000.253.0

        Serviceavtaler, bygge- og 

vaktmestertjenester

0 -11 000 -11 000 -11 000 -33 000

    1.126000.253.0

        Renholds- og vaskeritjenester

0 -70 000 -70 000 -70 000 -210 000

    1.142910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 -125 000 -125 000 -125 000 -375 000

    1.142920.253.0

        Mva kompensasjon - middels sats

0 -83 000 -83 000 -83 000 -249 000

    1.142940.254.0

        Mva komp - konvertering

0 -1 000 -1 000 -1 000 -3 000

    1.147000.253.0

        Overføringer til andre  private

0 -3 000 -3 000 -3 000 -9 000

    1.160005.253.0

        Brukerbetaling helse, pleie og omsorg

0 1 080 000 1 080 000 1 080 000 3 240 000

    1.162020.253.0

        Kostpenger

0 11 000 11 000 11 000 33 000

    1.170000.253.0

        Refusjon fra staten

0 85 000 85 000 85 000 255 000
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    1.172910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 125 000 125 000 125 000 375 000

    1.172920.253.0

        Mva kompensasjon - middels sats

0 83 000 83 000 83 000 249 000

    1.172940.254.0

        Mva komp - konvertering

0 1 000 1 000 1 000 3 000

Sum utgifter 0 -7 920 054 -7 920 054 -7 920 054 -23 760 162

Sum inntekter 0 1 385 000 1 385 000 1 385 000 4 155 000

Sum netto 0 -6 535 054 -6 535 054 -6 535 054 -19 605 162

Ansvar Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)

    1.101000.232.0

        Fast lønn, drift

0 -294 000 -294 000 -294 000 -882 000

    1.109002.232.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 -60 593 -60 593 -60 593 -181 779

    1.118000.261.0

        Energi

0 -283 000 -283 000 -283 000 -849 000

Sum utgifter 0 -637 593 -637 593 -637 593 -1 912 779

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -637 593 -637 593 -637 593 -1 912 779

SUM NETTO TILTAK 0 -7 172 647 -7 172 647 -7 172 647 -21 517 941

-

-

Tiltak 4040: Drift av nye omsorgsboliger - Tanabru

Beskrivelse Kommunestyret har besluttet bygging av 20 nye omsorgsboliger ved Tanabru og dette er lagt inn som investeringstiltak i 2012. I 

investeringsbudsjettet er det medtatt bygningsmessige driftskostnader, mens en i dette tiltaket har estimert kostnadene til øvrig drift av 
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tjenestene. Dette vil påløpe fra og med 2014.

Den faste bemanningen antydes slik:

Ass. avdelingssykepleier 1,0 årsverk

Demensenhet:  8,0 årsverk

Omsorgsenhet: 6,5 årsverk

Det er ikke tatt stilling til hvilken fagkompetanse de ulike stillingene skal ha.  Det er benyttet et kostnadsestimat på ca kr 500.000 pr 

årsverk (inkl avtalefestede tillegg og sosiale utgifter).

Det er gjort en foreløpig beregning av husleieinntektene for det nye bygget.  Kommunestyrets beslutning om at det skulle planlegges med 

eget soverom for 5 av boligene og for ektepar/samboere i ett av rommene skaper en betydelig kostnadsøkning i tillegg til at det faglig sett 

er lite ønskelig. Alle omsorgboliger skal planlegges for demente brukere og for disse bør en ikke ha mer enn ett beboelsesrom. 

Kostnadsøkningen for dette er i investeringsbudsjettet beregnet til kr xxxxxx, noe som gir en husleieøkning på kr xxxx pr måned. Det må 

tas stilling til om denne husleieveksten skal betales ev beboerne av disse rommeme eller fordeles på alle beboerne.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040)

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

0 6 750 000 6 750 000 6 750 000 20 250 000

    1.102030.254.0

        Lønn ferievikarer

0 800 000 800 000 800 000 2 400 000

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 1 556 055 1 556 055 1 556 055 4 668 165

    1.113020.254.0 0 100 000 100 000 100 000 300 000
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        Telefon

    1.115001.254.0

        Kursavgifter

0 50 000 50 000 50 000 150 000

    1.119500.254.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

0 50 000 50 000 50 000 150 000

    1.163000.254.0

        Husleie, festeavgifter, utleieinntekter

0 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -5 400 000

Sum utgifter 0 9 306 055 9 306 055 9 306 055 27 918 165

Sum inntekter 0 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -5 400 000

Sum netto 0 7 506 055 7 506 055 7 506 055 22 518 165

SUM NETTO TILTAK 0 7 506 055 7 506 055 7 506 055 22 518 165

-

-

Tiltak 4050: Rehabiliteringstj. Økt kveldsvakt 14 t i uken (selvkost)

Beskrivelse I rehabeliteringsbolig er det behov for utvidelse av  kveldsvakt som starter kl 15.00 istedenfor 17.00. 

Begrunnelse: 

Ivareta  brukerens grunnleggende behov. 

Ansatte i boligen har da oppmøte på hjemmesykepleiens kontor kl 15.00 for å avlevere rapport samt selv journalføre  i plan og rapport for 

utført helsearbeid. 

Kostnadene til  stilling refunderes via tilskuddsordning  for særlige ressurskrevende helse og sosiale tjenester i kommunene, dvs. selvkost.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 4050: Rehabiliteringstjenesten - opprettelse 20 % st som fagansvarlig

Beskrivelse For å ivareta den fagelige delen i 2 boliger anses det nødvendig med en fagansvarlig. Fagansvaret og den dagelige driften har leder i 
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hjemmesykepleien. Det er behov for å organisere denne tjenesten på lik linje med botjenesten jf. teamlederfunksjonen.

Kostnadene til denne 20 % stilling refunderes via tilskuddsorning  for særlige ressurskrevende brukere innen helse og sosiale tjenester i 

kommunene.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 5050: Overføring av stillingsprosent til botjenesten

Beskrivelse Hjelpetjenesten, rus- og psykisk helsetjeneste, overfører 75% av en merkantilstilling til en nattevaktstilling i botjenesten som blir vakant 

september 2012. Dette tiltaket er laget i samforståelse med medarbeideren som berøres av dette. Konsekvens blir redusert 

merkantilkapasitet i avd. for hjelpetjenester. Tiltaket vil ha en tilnærmet halvårseffekt i 2012, men vil ha helårseffekt fra og med 2013.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Psykisk helsevern (5050)

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

-182 250 -182 250 -182 250 -182 250 -729 000

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-37 562 -37 562 -37 562 -37 562 -150 248

Sum utgifter -219 812 -219 812 -219 812 -219 812 -879 248

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -219 812 -219 812 -219 812 -219 812 -879 248

SUM NETTO TILTAK -219 812 -219 812 -219 812 -219 812 -879 248

-

-
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Tiltak 5060: Reduksjon voksenavlastning og nattevakt

Beskrivelse Avdeling for botjenester er etablert som egen avdeling fra 01.07.11. Botjenesten får en sikker ny- og en sannsynlig ny bruker når 

bofellesskapet står ferdig en gang i løpet av første halvår 2012. Nye brukere innebærer kostnadsøkning, det er derfor ikke realistisk å 

foreslå innsparingstiltak på 3% av konsekvensjustert budsjett. Men med etablering av bofellesskapet er det mulig å sterkt redusere 

kostnader ved omsorgstilbud til to nye brukere. 

Det er mulig å redusere utgiftene til voksenavlastningen på grunn av færre brukere, dette beregnes til 0,25 årsverk, dette vil ha 

halvårseffekt i 2012, men helårseffekt fra 2013 og videre.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Botjenesten (5060)

    1.101000.254.0

        Fast lønn, drift

-42 500 -42 500 -42 500 -42 500 -170 000

    1.109002.254.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

-8 759 -8 759 -8 759 -8 759 -35 036

Sum utgifter -51 259 -51 259 -51 259 -51 259 -205 036

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -51 259 -51 259 -51 259 -51 259 -205 036

SUM NETTO TILTAK -51 259 -51 259 -51 259 -51 259 -205 036

-

-

Kapittel : Utviklingsavdelingen

Tiltak 6010: Primærnæringsfond (kst 15.12.2011)

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-
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- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Næringsutvikling og rådgivning (6010)

    1.147000.325.605

        Overføringer til andre  private

-300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

Sum utgifter -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

SUM NETTO TILTAK -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000

-

-

Tiltak 6100: Kulturfond (kst 15.12.2011)

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)

    1.147000.385.0

        Overføringer til andre  private

-200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

Sum utgifter -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

SUM NETTO TILTAK -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

-

-

Kapittel : Bygg- og anleggsdrift

Tiltak 8010: Ikke kommunal drift av løyper i utmark.
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Beskrivelse Kommunen foretar merking av scooterløypenen før de åpner. Den delen av traséen for finnmarksløpet som går langs elva merkes også av 

kommunen. Drift av løyper i utmark er ikke en lovpålagt kommunal oppgave og kan kuttes.

Budsjettet kan reduseres med tilsammen kr: 106 000,-.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 8010: Vedlikehold/merking av løyper i utmark (kst 15.12.2011)

Beskrivelse Kst-vedtak i sak 125/2011 den 15.12.2011

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Løyper i utmark (8010)

    1.123000.360.0

        Vedlikehold og byggetjenester

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum utgifter -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

SUM NETTO TILTAK -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

-

-

Tiltak 8020: Lysløyper -redusere materialer til vedlikehold

Beskrivelse Ansvar 8020 lysløyper omfatter lysløypa ved Tanabru. Etterhvert som årene går vil det bli behov for å vedlikeholde broene. Etter vår 

vurdering vil det ikke være materialbehov i 2012 og posten for materialkjøp kan tas bort. 

Mot slutten av økonomiplanperioden må kjøp av materialer påregnes.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Ansvar Ansvar: Lysløyper (8020)

    1.125000.380.0

        Materialer til vedlikehold og 

påkostninger

5 000 10 000 10 000 10 000 35 000

Sum utgifter 5 000 10 000 10 000 10 000 35 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 5 000 10 000 10 000 10 000 35 000

SUM NETTO TILTAK 5 000 10 000 10 000 10 000 35 000

-

-

Tiltak 8040: Stilling holdes vakant Bygg/Anlegg

Beskrivelse En fagarbeider har fått innvilget permisjon i ett år fra 1.11.2011- 31.10.2012. Det tas ikke inn vikar før 1. mai 2012. Besparelsen gjelder 

lønn og pensjon samlet.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.101000.345.0

        Fast lønn, drift

137 000 137 000 137 000 137 000 548 000

    1.109002.345.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

28 236 28 236 28 236 28 236 112 944

Sum utgifter 165 236 165 236 165 236 165 236 660 944

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 165 236 165 236 165 236 165 236 660 944

SUM NETTO TILTAK 165 236 165 236 165 236 165 236 660 944

-

�����	�




Side 90 av 90

-

Tiltak 8080: Slukking av gatelys

Beskrivelse Kommunen har omlag 1050 lyspunkt spredet utover hele kommunen. Lysene slås på i oktober og slukkes i april. Energikostnaden er 

budsjettert med kr 342 000.

Kostnadene kan reduseres ved å slå av gatelysene hele eller deler av sesongen. Hver måned sesongen kortes inn gir en besparelse på kr 

57 000,-.

1,5 mnd innkorting av lyssesongen er lagt inn i dette tiltaket.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 8080: Veivedlikehold iht. veiplanen (kst 15.12.2011)

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    1.125000.333.0

        Materialer til vedlikehold og 

påkostninger

-500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

Sum utgifter -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

SUM NETTO TILTAK -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000

-

-

Kapittel : Rammetilskudd finans
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Tiltak 9000: Eiendomsskatt - Økning i bunnfradrag til kr 200.000

Beskrivelse Bunnfradraget økes fra dagens kr 50.000 til kr 200.000, jfr. politisk samarbeidsavtale. 

Forutsetninger

-Skattesats: 2 promille. 

- Landbruk slått sammen med bolig/fritid

- Bolig/fritid/landbruk 69 %, næring/verk og bruk 31 % av taktsgrunnlag.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 9030: Mer optimistisk rentenivå i 2012 (kst 15.12.2011)

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Renter og avkastning (9030)

    1.150000.870.0

        Renteutgifter

307 000 307 000 307 000 307 000 1 228 000

Sum utgifter 307 000 307 000 307 000 307 000 1 228 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 307 000 307 000 307 000 307 000 1 228 000

SUM NETTO TILTAK 307 000 307 000 307 000 307 000 1 228 000

-

-

Tiltak 9040: Avdragsutsettelse maksimalt

Beskrivelse Kommunelovens § 50 nr 7 a sier 
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Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for 

kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens 

anleggsmidler ved siste årsskifte.

Det blir brukt to ulike modeller for utregning av minimumsavdrag. En forenklet modell som revisjonen foretrekker. Etter denne modellen 

betalte Tana kommune 1 mill for lite i avdrag i 2011. En annen modell som vi bruker vekter hver enkelt anleggsrgruppe og finner veid

levetid. Denne modellen gir litt rom for avdagsutsettelse. 

For å finne minimumsavdrag for 2013 må vi bruke tall (avskrivninger, aktivering og nye lån) fra 2012. Disse tallene foreligger ikke ennå. Vi 

må derfor benytte tall fra 2011. I dette ligger det en risiko for feil. Det er tatt opp store lån i 2012. Blir mye av dette stående ubrukt kan det 

gi utslag i høyere minimumsavdrag. 

Minsteavdrag blir da kr 7,5 mill. Budsjettert avdrag etter nedbetalingsplanen er 12 mill 700 tusen. Modereat utsettelse ansees å være 

halvparten av potensialet.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 9050: Reduksjon i Formannskapets disposisjon (kst 15.12.2011)

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Avsetninger og tap (9050)

    1.147070.100.0

        Formannskapets disposisjon

200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0
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Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

-

-

Tiltak 9050: Redusert pensjon

Beskrivelse Pensjonsutgiftene økte kraftig i 2012. Fra og med 2013 så antas det at pensjonsutgiftene vil bli lavere.

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Avsetninger og tap (9050)

    1.147000.180.0

        Overføringer til andre  private

-2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -8 000 000

Sum utgifter -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -8 000 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -8 000 000

SUM NETTO TILTAK -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -8 000 000

-

-

Tiltak 9060: Bruk av disposisjonsfond (kst 15.12.2011)

Beskrivelse Kst-sak 125/2011 den 15.12.2011

-

- -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Ansvar Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)

    1.194000.880.0

        Bruk av disposisjonsfond

600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000

Sum utgifter 0 0 0 0 0
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Sum inntekter 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000

Sum netto 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000

SUM NETTO TILTAK 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000

-

-
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Deanu gielda – Tana kommune
Økonomiavdelingen

Alle investeringstiltak

Kapittel : Usorterte tiltak

Tiltak 7020: Austertana barnehage, større lagerplass

Beskrivelse TILTAKENE KUN AKTUELLE DERSOM BARNEHAGEN VIDEREFØRES

Vernerunde foretatt 19.04.12

For liten lagerplass inne på barnmehagen. Nødvendig med utvidelse for bedre lagerplass, kostnad kr 140 000.

For liten lagerplass utvedndig til leker/utstyr etc. 

Kostnad kr 130 000

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.023000.221.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 216 000 0 0 0 0

    0.042910.222.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 54 000 0 0 0 0

    0.091000.222.721

        Bruk av lån

0 0 -226 800 0 0 0 0

    0.097000.222.720 0 0 -43 200 0 0 0 0
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        Overføringer fra driftsregnskapet

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

270 000 0 0 0 270 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-43 200 0 0 0 -43 200

Sum lån
- -

-226 800 0 0 0 -226 800

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

3 969 8 402 7 475 7 210 27 056

Sum avdrag
- -

0 7 560 7 560 7 560 22 680

Sum avskrivning
- -

270 000 135 000 0 0 405 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-10 800 0 0 0 -10 800

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-10 800 0 0 0 -10 800

Sum netto 
- -

-10 800 0 0 0 -10 800

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-6 831 15 962 15 035 14 770 38 936

-

-

Tiltak 7020: Austertana skole - etterisolering og lager 2012

Beskrivelse Handlingsplan etter vernerunde foretatt 19.04.12 

Som en del av kommunens ENØK tiltak må 287 m2 av skolens yttervegger etterisoleres. Kostnad kr 380 000 (2014).

Behov for utvidelse av lagerplass med 20 m2 til oppbeavaring av lekeapparater etc. Kostnad kr 130 000 (2015).

-
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- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.023000.222.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 304 000 104 000 0 0

    0.042910.222.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 0 76 000 26 000 0 0

    0.091000.222.0

        Bruk av lån

0 0 0 -304 000 -104 000 0 0

    0.097000.222.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 0 -76 000 -26 000 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 380 000 130 000 0 510 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

0 -76 000 -26 000 0 -102 000

Sum lån
- -

0 -304 000 -104 000 0 -408 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 7020: Ballbinge Sirma oppvekstsenter

Beskrivelse Det har kommet henvendelse fra Sirma skole om etablering av ballbinge ved oppvekstsenteret.

Tiltaket kommer inn under nærmiljøanlegg som kan få tildelt spillemidler. Kommunen har laget kostnadsoverslag og søkt om 

forhåndsgodkjennelse av anlegget. 

Ventetiden på spillemidler er lang så kommunen vil måtte finansiere hele prosjektet dersom det skal gjennomføres før spillemidlene 

tildeles.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående
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Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.023000.222.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

640 000 0 0 0 640 000 0 0

    0.042910.222.0

        Mva kompensasjon - full sats

160 000 0 0 0 160 000 0 0

    0.091000.222.0

        Bruk av lån

-800 000 0 0 0 -800 000 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 800 000 0 800 000

Sum lån
- -

0 0 -800 000 0 -800 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 7020: Boftsa skole, nytt brannvarslingsanlegg, varmestyring

Beskrivelse Handlingsplan etter vernrunde utført 25.05.12

Det er bohov for utskifting av brannvarslingsanlegget på skolen. Det gamle anlegget er over 20 år gammelt og har skapt betydelige 

problemer på drift det siste halvåret med jevnlig utløsning av falske alarmer.Kostnad kr 150 000.

Anlegge ny varmestyring der kun vaktmester og rektor skal ha mulighet til å styre varmen på skolen. Kostnad kr. 100.000

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.023000.222.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 200 000 0 0 0 0

    0.042910.222.0 0 0 50 000 0 0 0 0
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        Mva kompensasjon - full sats

    0.091000.222.0

        Bruk av lån

0 0 -210 000 0 0 0 0

    0.097000.222.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -40 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

250 000 0 0 0 250 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-40 000 0 0 0 -40 000

Sum lån
- -

-210 000 0 0 0 -210 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-10 000 0 0 0 -10 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-10 000 0 0 0 -10 000

Sum netto 
- -

-10 000 0 0 0 -10 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-10 000 0 0 0 -10 000

-

-

Tiltak 7040: Fjernarkiv på rådhuset

Beskrivelse Tiltaket er en korrigering av tidligere tiltak om bygging av bortsettingsarkiv.

En har gjennomgått alternative plasseringer, og kommet frem til at deler av rådhusets sørøstlige fløy kan ombygges til bortsettingsarkiv. 

Ombyggingen vil føre til at noen vegger flyttes og at vinduer gjenbygges. I tillegg vil det være behov for flytting/ utbedring av noe tekniske 

anlegg, samt innkjøp av en del arkivhyller.
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Ombyggingen fører ikke til at det blir færre kontorarbeidsplasser.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 0 0 0

-

-

Tiltak 7040: Miljøbygget, Varmestyring til kinosalen

Beskrivelse Det er behov for oppgradering av automatikken til varmestyringen i kinosalen. I dag styrer vaktmester varmeanlegget manuelt. 

Under arrangement i helgene fryser publikum siden lokalene er kalde. Med PLS styring kan vaktmester benytte programvare via data til å 

fjernstyre tilpasset varme til lokalene.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)

    0.023000.386.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 100 000 0 0 0 0

    0.042910.386.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 0 0 0 0

    0.091000.386.0

        Bruk av lån

0 0 -105 000 0 0 0 0

    0.097000.386.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -20 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

125 000 0 0 0 125 000
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Sum bruk av driftsmidler
- -

-20 000 0 0 0 -20 000

Sum lån
- -

-105 000 0 0 0 -105 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 838 3 889 3 461 3 338 12 526

Sum avdrag
- -

0 3 500 3 500 3 500 10 500

Sum avskrivning
- -

125 000 62 500 0 0 187 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum netto 
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-3 162 7 389 6 961 6 838 18 026

-

-

Tiltak 8020: BMX bane

Beskrivelse Etter henvendelse fra Ungdomsrådet er det ønske om å anlegge BMX bane i området ved Sameskolen. Tiltaket er berettiget til 

spillemidler. Kommunen har laget kostnadsoverslag og søkt om forhåndsgodkjenning.

Fra Sparebank1 fondet har vi allerede fått tilsagn om 200 000 i tilskudd.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Lysløyper (8020)

    0.023000.381.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

575 000 0 575 000 0 0 0 0
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    0.042910.381.0

        Mva kompensasjon - full sats

143 750 0 143 750 0 0 0 0

    0.077000.381.0

        Refusjon fra andre  private

-200 000 0 -200 000 0 0 0 0

    0.091000.381.0

        Bruk av lån

-315 000 0 -403 750 0 0 0 88 750

    0.097000.381.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

-115 000 0 -115 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

718 750 0 0 0 718 750

Sum bruk av driftsmidler
- -

-115 000 0 0 0 -115 000

Sum lån
- -

-403 750 0 0 0 -403 750

Sum annet
- -

-200 000 0 0 0 -200 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

7 066 14 956 13 307 12 836 48 165

Sum avdrag
- -

0 13 458 13 458 13 458 40 374

Sum avskrivning
- -

718 750 359 375 0 0 1 078 125

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-28 750 0 0 0 -28 750

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-28 750 0 0 0 -28 750

Sum netto 
- -

-28 750 0 0 0 -28 750

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-21 684 28 414 26 765 26 294 59 789
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-

-

Tiltak 8031: Kunstgressbane restarbeider

Beskrivelse Kunstgressbanen er ferdig lagt med flomlysanlegg m.m.

Imidlertid gjenstår det noe mindre arbeider med ferdigstillelse av lager, ballfangernett og planering av grusdekket for publikumsarealet 

langs med banen. 

Arbeidene gjennomføres i løpet av juni 2013.

Årlige FDV kostnader er lagt inn i budsjettet.

Prosjektet gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme på totalt kr 8 650 000,- inkl. mva

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030)

    0.023000.381.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

6 071 000 5 921 000 150 000 0 0 0 0

    0.042910.381.0

        Mva kompensasjon - full sats

1 637 000 1 600 000 37 500 0 0 0 -500

    0.081000.381.0

        Andre statlige overføringer

-2 830 000 0 0 0 -2 830 000 0 0

    0.091000.381.0

        Bruk av lån

-2 830 000 -5 503 000 -157 500 0 2 830 000 0 500

    0.097000.381.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

-990 000 -960 000 -30 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

187 500 0 0 0 187 500
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Sum bruk av driftsmidler
- -

-30 000 0 0 0 -30 000

Sum lån
- -

-157 500 0 2 830 000 0 2 672 500

Sum tilskudd
- -

0 0 -2 830 000 0 -2 830 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

459 5 451 -2 987 -92 866 -89 943

Sum avdrag
- -

0 5 250 5 250 -89 082 -78 582

Sum avskrivning
- -

187 500 93 750 0 0 281 250

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030)

    1.118000.335.0

        Energi

9 000 9 000 9 000 0 27 000

    1.123000.335.0

        Vedlikehold og byggetjenester

50 000 50 000 50 000 0 150 000

Sum utgifter
- -

59 000 59 000 59 000 0 177 000

Sum inntekter
- -

0 0 0 0 0

Sum netto 
- -

59 000 59 000 59 000 0 177 000

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-7 500 0 0 0 -7 500

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-7 500 0 0 0 -7 500

Sum netto 
- -

-7 500 0 0 0 -7 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

51 959 69 701 61 263 -181 948 975

-

-
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Tiltak 8040: Alleknjarg vannverk - rehabilitering pga trykkøkning

Beskrivelse En del av ledningsnettet i Alleknjarg har liten dimensjon som har mange tidligere lekkasjepunkter. Som følge av at Alleknjarg får vann fra 

Lismajavri vil trykket øke noe og faren for flere lekkasjer på strekningen vil bli større.

660 lm vannledning med dimensjon 50 mm skiftes til ny PE ledning med dimensjon 90 mm.

Priser fra andre tilsvarende prosjekt ligger til grunn for kostnadsoverslaget.

Kommunen vi sannsynligvis få tildelt 800-900 000 i tilskudd for elvekryssingen/forsterning av ledningsnettet i Hormba. Forventet tilskudd 

er lagt inn som en del av finansieringen av dette tiltaket.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

1 200 000 0 0 0 1 200 000 0 0

    0.091000.340.0

        Bruk av lån

0 0 0 0 -800 000 0 0

    0.091000.345.0

        Bruk av lån

0 0 0 0 -400 000 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 1 200 000 0 1 200 000

Sum lån
- -

0 0 -1 200 000 0 -1 200 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 0 21 000 44 450 65 450

Sum avdrag
- -

0 0 0 40 000 40 000

Sum avskrivning
- -

0 0 1 200 000 600 000 1 800 000
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Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 0 -36 000 -36 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 0 0 -36 000 -36 000

Sum netto 
- -

0 0 0 -36 000 -36 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 21 000 48 450 69 450

-

-

Tiltak 8040: Austertana vannverk - ferdigstillelse

Beskrivelse Viderføring av pågående arbeid for å få vannverket godkjent:

To rensebarrierer

Trykkøkning

Nødstrøm

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 500 000 0 0 0 0

    0.091010.345.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

0 0 -500 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

500 000 0 0 0 500 000
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Sum lån
- -

-500 000 0 0 0 -500 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

8 750 18 520 16 480 15 896 59 646

Sum avdrag
- -

0 16 666 16 666 16 666 49 998

Sum avskrivning
- -

500 000 250 000 0 0 750 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Sum netto 
- -

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

8 750 5 186 3 146 2 562 19 644

-

-

Tiltak 8040: Polmak vannverk - sammenkobling med Lismajavre vannv.

Beskrivelse Polmak vannverk leverer vann fra borebrønn. Det viser seg at innholdet av helseskadelige stoffer som mangan og jern viser en økende 

tendens. Det medfører avleiring i rørene som igjen medfører hyppig behov for rengjøring. Avleiring som løsner fra rørveggene medfører 

svart grumset vann.

Jern og mangan avsettes også i UV anlegget og gir dette store driftsproblemer. Dersom Polmak øst vannverk skal bestå som vannverk 

må det iverksettes tiltak for å fjerne jern og mangan, eller bore ny brønn.

Som følge av at Alleknjarg nå får vannet fra Lismajavri er den mest fremtidsrettet løsning å legge ny vannledning som kobler sammen 

ledningsnettene i Alleknjar og Polmak. 

Det må legges ca 2100 lm ny vannledning. Det er laget et forprosjekt med en totalkostnad på kr 3 800 000, inkludert boringen under 

Polmakelva som er finansiert tidligere. 

Ved å utføre arbeidet i egenregi vil kostnadenkunne reduseres ytterligere. I budsjettet legges egenregikalkylen til grunn.
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Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

2 250 000 0 2 250 000 0 0 0 0

    0.091000.345.0

        Bruk av lån

0 0 -2 250 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

2 250 000 0 0 0 2 250 000

Sum lån
- -

-2 250 000 0 0 0 -2 250 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 -135 000 -135 000 135 000 -135 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 -135 000 -135 000 135 000 -135 000

Sum netto 
- -

0 -135 000 -135 000 135 000 -135 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 -135 000 -135 000 135 000 -135 000

-

-

Tiltak 8040: Skiippagurra vannverk - UV, dagtank og nødstrøm

Beskrivelse Tiltak SG1 i hovedplan vannforsyning.

�����	�	



Side 15 av 15

For å levere hygienisk trygt vann må det monteres UV anlegg.

For å sikre levering av vann også ved strøbrudd må det etableres nødstrømsaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen 

(pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges dagtank på 50 m3.

Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges 10 % usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt 

kalkyle ennå.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

1 200 000 0 0 1 200 000 0 0 0

    0.091000.345.0

        Bruk av lån

-1 200 000 0 0 -1 200 000 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 1 200 000 0 0 1 200 000

Sum lån
- -

0 -1 200 000 0 0 -1 200 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 -72 000 -72 000 -144 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 0 -72 000 -72 000 -144 000

Sum netto 
- -

0 0 -72 000 -72 000 -144 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 -72 000 -72 000 -144 000
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-

-

Tiltak 8040: Torhop øst vannverk - UV anlegg og fjernovervåkning

Beskrivelse Tiltak TØ1 i Hovedplan vannforsyning.

Vannverket leverer vann til kaia i Torhop og flere abonnenter. Kostnaden i Hovedplanen er oppjustert til dagens anslått beløp.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.022000.345.0

        Leie og leasing av driftsmidler

100 000 0 0 0 100 000 0 0

    0.091000.345.0

        Bruk av lån

-100 000 0 0 0 -100 000 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 100 000 0 100 000

Sum lån
- -

0 0 -100 000 0 -100 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 0 1 750 3 705 5 455

Sum avdrag
- -

0 0 0 3 332 3 332

Sum avskrivning
- -

0 0 100 000 50 000 150 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 0 -6 000 -6 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0
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Sum inntekter
- -

0 0 0 -6 000 -6 000

Sum netto 
- -

0 0 0 -6 000 -6 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 1 750 1 037 2 787

-

-

Tiltak 8040: Vannledning Lismajavre vannverk - ferdigstillelse

Beskrivelse Videreføre og ferdigstille det påbegynte arbeidet.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 500 000 0 0 0 0

    0.091010.345.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

0 0 -500 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

500 000 0 0 0 500 000

Sum lån
- -

-500 000 0 0 0 -500 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

8 750 18 520 16 480 15 896 59 646

Sum avdrag
- -

0 16 666 16 666 16 666 49 998

Sum avskrivning
- -

500 000 250 000 0 0 750 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)
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    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Sum netto 
- -

0 -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

8 750 5 186 3 146 2 562 19 644

-

-

Tiltak 8050: Avløp - minipumpestasjon Skiippagurra

Beskrivelse Når Skiippagurra renseanlegg settes i drift er intensjonen å sanere den eksisterende slamavskilleren. Før dette kan gjøres må avløpet fra 

to boliger føres til det nye renseanlegget via en minipumpestasjon.

Kostnadsoverslag er utarbeidet av Rambøll.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    0.023000.350.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

200 000 0 200 000 0 0 0 0

    0.091000.350.0

        Bruk av lån

-200 000 0 -200 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

200 000 0 0 0 200 000

Sum lån
- -

-200 000 0 0 0 -200 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

3 500 7 408 6 592 6 358 23 858
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Sum avdrag
- -

0 6 666 6 666 6 666 19 998

Sum avskrivning
- -

200 000 100 000 0 0 300 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    1.164000.353.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 -12 000 -12 000 -12 000 -36 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 -12 000 -12 000 -12 000 -36 000

Sum netto 
- -

0 -12 000 -12 000 -12 000 -36 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

3 500 2 074 1 258 1 024 7 856

-

-

Tiltak 8050: Avløpsrenseanlegg i Polmak

Beskrivelse Tiltak Tk1 og Tk2 i henhold til Hovedplan avløp, sone 4 Polmak.

I 2013 utarbeides det forprosjekt som forutsetter oppstart i 2014.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    0.023000.350.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

1 900 000 0 0 1 900 000 0 0 0

    0.027000.350.0

        Konsulenttjenester

60 000 0 60 000 0 0 0 0

    0.091000.350.0

        Bruk av lån

-1 960 000 0 -60 000 -1 900 000 0 0 0
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- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

60 000 1 900 000 0 0 1 960 000

Sum lån
- -

-60 000 -1 900 000 0 0 -1 960 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 050 35 473 72 358 64 529 173 410

Sum avdrag
- -

0 2 000 65 332 65 332 132 664

Sum avskrivning
- -

60 000 1 930 000 950 000 0 2 940 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    1.164000.353.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 -117 600 -117 600 -235 200

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 0 -117 600 -117 600 -235 200

Sum netto 
- -

0 0 -117 600 -117 600 -235 200

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

1 050 37 473 20 090 12 261 70 874

-

-

Tiltak 8050: Ny avløpspumpestasjon i Austertana

Beskrivelse Tiltak Tk3 i Hovedplan avløp - Sone 7 Austertana.

Utskifting av pumpestasjon.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

�����	�!



Side 21 av 21

    0.023000.350.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 0 1 250 000 0 0

    0.091000.350.0

        Bruk av lån

0 0 0 0 -1 250 000 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 1 250 000 0 1 250 000

Sum lån
- -

0 0 -1 250 000 0 -1 250 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 0 21 875 46 302 68 177

Sum avdrag
- -

0 0 0 41 666 41 666

Sum avskrivning
- -

0 0 1 250 000 625 000 1 875 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    1.164000.353.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 0 -75 000 -75 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 0 0 -75 000 -75 000

Sum netto 
- -

0 0 0 -75 000 -75 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 21 875 12 968 34 843

-

-

Tiltak 8050: Sanering av ledningsnett

Beskrivelse Tiltak Tk5 i henhold til hovedplan avløp - Sone 1 Tanabru.

Sanering av ledningsnett.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

�����	 �



Side 22 av 22

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    0.023000.353.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 0 225 000 225 000 0

    0.091000.353.0

        Bruk av lån

0 0 0 0 -225 000 -225 000 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 225 000 225 000 450 000

Sum lån
- -

0 0 -225 000 -225 000 -450 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 0 3 938 12 272 16 210

Sum avdrag
- -

0 0 0 7 500 7 500

Sum avskrivning
- -

0 0 225 000 337 500 562 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    1.164000.353.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 0 -13 500 -13 500

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 0 0 -13 500 -13 500

Sum netto 
- -

0 0 0 -13 500 -13 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 3 938 6 272 10 210

-

-

Tiltak 8050: Utskifting av pumper avløpspumpestasjoner
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Beskrivelse Tiltak i henhold til hovedplan avløp, Sone 5 Rustefjelbma.

Tiltak Tk6. Utskifting av avløpspumper i tre avløpspumpestasjoner.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    0.023000.350.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

190 000 0 0 0 190 000 0 0

    0.091000.350.0

        Bruk av lån

-190 000 0 0 0 -190 000 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 190 000 0 190 000

Sum lån
- -

0 0 -190 000 0 -190 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 0 3 325 7 038 10 363

Sum avdrag
- -

0 0 0 6 332 6 332

Sum avskrivning
- -

0 0 190 000 95 000 285 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    1.164000.354.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 0 -11 400 -11 400

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 0 0 -11 400 -11 400

Sum netto 
- -

0 0 0 -11 400 -11 400

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 3 325 1 970 5 295
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-

-

Tiltak 8050: Østre Seida avløpsanlegg

Beskrivelse Tiltak Tk3 og Tk4 i henhold til Hovedplan avløp -Sone 3 Østre Seida.

Utskifting av pumpestasjon og sanering av ledningsnett.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    0.023000.350.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 0 225 000 1 475 000 0

    0.091000.353.0

        Bruk av lån

0 0 0 0 -225 000 -1 475 000 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 225 000 1 475 000 1 700 000

Sum lån
- -

0 0 -225 000 -1 475 000 -1 700 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 0 3 938 34 147 38 085

Sum avdrag
- -

0 0 0 7 500 7 500

Sum avskrivning
- -

0 0 225 000 1 587 500 1 812 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (8050)

    1.164000.354.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 0 0 -13 500 -13 500

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0
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Sum inntekter
- -

0 0 0 -13 500 -13 500

Sum netto 
- -

0 0 0 -13 500 -13 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 3 938 28 147 32 085

-

-

Tiltak 8070: Brannstasjonen - ombygging (erstatter utvidelse vedatt i 2012)

Beskrivelse Prosjektet med utvidelse av brannstasjonen ble kunngjort i sommer uten at det kom inn anbud. I ettertid har en sett på muligheter for 

justering og oppgradering av eksisterende rom i bygget kombinert med innkjøp av lagercontainer og et mindre tilbygg. Arbeidene har 

startet, men forventes ikke sluttført før sommeren/høsten 2013. 

Årlige FDV kostnader er innarbeidet i budsjettet.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)

    0.023000.339.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

650 000 250 000 400 000 0 0 0 0

    0.042910.339.0

        Mva kompensasjon - full sats

162 500 62 500 100 000 0 0 0 0

    0.091000.339.0

        Bruk av lån

-394 500 -24 500 -370 000 0 0 0 0

    0.091010.339.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

-300 000 -250 000 -50 000 0 0 0 0

    0.097000.339.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

-118 000 -38 000 -80 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt
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Sum investeringer
- -

500 000 0 0 0 500 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-80 000 0 0 0 -80 000

Sum lån
- -

-420 000 0 0 0 -420 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

7 350 15 558 13 843 13 353 50 104

Sum avdrag
- -

0 14 000 14 000 14 000 42 000

Sum avskrivning
- -

500 000 250 000 0 0 750 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)

    1.118000.339.0

        Energi

6 000 6 000 6 000 0 18 000

    1.118500.339.0

        Forsikringer og utgifter til vakthold og 

sikring

1 000 1 000 1 000 0 3 000

    1.123000.339.0

        Vedlikehold og byggetjenester

3 000 3 000 3 000 0 9 000

Sum utgifter
- -

10 000 10 000 10 000 0 30 000

Sum inntekter
- -

0 0 0 0 0

Sum netto 
- -

10 000 10 000 10 000 0 30 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

17 350 39 558 37 843 27 353 122 104

-

-

Tiltak 8080: Asfaltering av Gaddegeaidnu og veier Sirma skole

Beskrivelse Asfaltering i henhold til vedtatt veiplan.

Gaddegeaidnu kr 100 000

Veioer mellom innganger Sirma skole: kr 50 000.
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-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    0.023000.333.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 150 000 0 0 0 0

    0.042910.333.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 0 0 0 0

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 -157 500 0 0 0 0

    0.097000.333.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -30 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

187 500 0 0 0 187 500

Sum bruk av driftsmidler
- -

-30 000 0 0 0 -30 000

Sum lån
- -

-157 500 0 0 0 -157 500

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

2 756 5 833 5 191 5 008 18 788

Sum avdrag
- -

0 5 250 5 250 5 250 15 750

Sum avskrivning
- -

187 500 93 750 0 0 281 250

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

       Mva kompensasjon - full sats

-7 500 0 0 0 -7 500

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-7 500 0 0 0 -7 500
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Sum netto 
- -

-7 500 0 0 0 -7 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-4 744 11 083 10 441 10 258 27 038

-

-

Tiltak 8080: Asfaltering av Internatplassen

Beskrivelse Asfaltering av internatplassen og veier ved Seida skole

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    0.023000.333.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 225 000 0 0 0 0

    0.042910.333.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 56 250 0 0 0 0

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 -236 250 0 0 0 0

    0.097000.333.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -45 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

281 250 0 0 0 281 250

Sum bruk av driftsmidler
- -

-45 000 0 0 0 -45 000

Sum lån
- -

-236 250 0 0 0 -236 250

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

4 134 8 751 7 787 7 511 28 183

Sum avdrag
- -

0 7 874 7 874 7 874 23 622

Sum avskrivning
- -

281 250 140 625 0 0 421 875
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Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-11 250 0 0 0 -11 250

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-11 250 0 0 0 -11 250

Sum netto 
- -

-11 250 0 0 0 -11 250

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-7 116 16 625 15 661 15 385 40 555

-

-

Tiltak 8080: Gatelys Per Fokstad geaidnu

Beskrivelse Gatelys fra Meieriveien til Sameskolen.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    0.023000.334.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 250 000 0 0 0 0

    0.042910.334.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 62 500 0 0 0 0

    0.091000.334.0

        Bruk av lån

0 0 -262 500 0 0 0 0

    0.097000.334.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -50 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

312 500 0 0 0 312 500
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Sum bruk av driftsmidler
- -

-50 000 0 0 0 -50 000

Sum lån
- -

-262 500 0 0 0 -262 500

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

4 594 9 724 8 652 8 345 31 315

Sum avdrag
- -

0 8 750 8 750 8 750 26 250

Sum avskrivning
- -

312 500 156 250 0 0 468 750

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-12 500 0 0 0 -12 500

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-12 500 0 0 0 -12 500

Sum netto 
- -

-12 500 0 0 0 -12 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-7 906 18 474 17 402 17 095 45 065

-

-

Tiltak 8080: Infrastruktur til nytt industriområde

Beskrivelse Industriområde nord for Tanabru.

Framføring av vann, avløp, strøm og veier.

Grovt overslag ut fra utkast til reguleringsplan. Oppstart utbygging kan skje i 2014 etter at området er regulert.

I tiltaket er alt finansiert med låneopptak. Ved tomtesalg dekkes kostnadene av tomtekjøperne, men over lang tid.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)
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    0.018000.325.0

        Energi

0 0 0 1 000 000 0 0 0

    0.023000.333.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 500 000 0 0 0

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 1 500 000 0 0 0

    0.023000.353.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 0 2 500 000 0 0 0

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 0 -5 500 000 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 5 500 000 0 0 5 500 000

Sum lån
- -

0 -5 500 000 0 0 -5 500 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 96 250 203 730 181 271 481 251

Sum avdrag
- -

0 0 183 332 183 332 366 664

Sum avskrivning
- -

0 5 500 000 2 750 000 0 8 250 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 96 250 387 062 364 603 847 915

-

-

Tiltak 8080: Merking av kommunale veier

Beskrivelse Tiltak i henhold til veiplanen. Skilting av kommunale veier som har fått navn, og som ikke ble skiltet i 2013.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)
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    0.025000.333.0

        Materialer til vedlikehold, påkosning og 

nybygg

0 0 0 100 000 0 0 0

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 0 -100 000 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 100 000 0 0 100 000

Sum lån
- -

0 -100 000 0 0 -100 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 1 750 3 705 3 296 8 751

Sum avdrag
- -

0 0 3 332 3 332 6 664

Sum avskrivning
- -

0 100 000 50 000 0 150 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum netto 
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-5 000 1 750 7 037 6 628 10 415

-

-

Tiltak 8080: Snuplasser ved private veier som skal vedlikeholdes

Beskrivelse Kommunestyret har vedtatt at veien i Suveguolba boligfelt, Baktegeaidnu helt opp til gårdsplass til Magne Ballovara, vei til boliger i Boftsa 

og langs den gamle riksveien i Austertana skal vinter og sommer vedlikeholdes.

For at vedlikeholdst skal kunnne gjennomføres på en forsvarlig måte uten at brøytebilen/traktoren må rygge lange strekninger må det 
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erverves areal og opparbeides  snuplass.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    0.023000.333.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 30 000 0 0 0 0

    0.025000.333.0

        Materialer til vedlikehold, påkosning og 

nybygg

0 0 50 000 0 0 0 0

    0.042910.333.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 20 000 0 0 0 0

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 -84 000 0 0 0 0

    0.097000.333.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -16 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

100 000 0 0 0 100 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-16 000 0 0 0 -16 000

Sum lån
- -

-84 000 0 0 0 -84 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 470 3 112 2 769 2 671 10 022

Sum avdrag
- -

0 2 800 2 800 2 800 8 400

Sum avskrivning
- -

100 000 50 000 0 0 150 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0 -4 000 0 0 0 -4 000
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        Mva kompensasjon - full sats

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-4 000 0 0 0 -4 000

Sum netto 
- -

-4 000 0 0 0 -4 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-2 530 5 912 5 569 5 471 14 422

-

-

Tiltak 8080: Trafikksikkerhetstiltak

Beskrivelse Kommunen har søkt om trafikksikkerhetsmidler til to tiltak:

1) Fortau Per Fokstad geaidnu, veien forbi flerbrukshallen til Sameskolen.

Kommunal andel: 60 000

2) Snuplass for skolebuss i Polmak boligfel og gatelys. 

Kommunal andel: 40 000

Tiltakene kommer bare til utførelse dersom kommunen får tildelt midler. Kommunens andel eks mva er budsjettert.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    0.023000.334.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

500 000 0 100 000 0 0 0 400 000

    0.042910.334.0

        Mva kompensasjon - full sats

125 000 0 25 000 0 0 0 100 000

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 -105 000 0 0 0 0

    0.097000.334.0 -100 000 0 -20 000 0 0 0 -80 000
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        Overføringer fra driftsregnskapet

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

125 000 0 0 0 125 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-20 000 0 0 0 -20 000

Sum lån
- -

-105 000 0 0 0 -105 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 838 3 889 3 461 3 338 12 526

Sum avdrag
- -

0 3 500 3 500 3 500 10 500

Sum avskrivning
- -

125 000 62 500 0 0 187 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum netto 
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-3 162 7 389 6 961 6 838 18 026

-

-

Tiltak 8095: Serviceanlegg i Torhop

Beskrivelse Servicebygget for fiskere i kommunen er tildels klargjort for bygging på fast grunn. Det gjenstår noe fylling og avretting av grunnen før en 

kan bygge ved kaianlegget i Torhop.  Bygget oppføres som prefabrikkert isolert lagerhall med plass for frys og kjøl i bygget.

Det er lagt inn delårseffekt i 2013 på driftsutgifter. For 2014 er det også lagt inn et beløp på 55 000 for mulige ledige lokaler. Rent praktisk 

vil beløpene bli innarbeidet i en avtale med andelslaget som leier anlegget. Leieprisen vil avhenge av investeringen, slik at eventuelle økte 

krav vil medføre økt leieinntekt for kommunen.
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FINANSIERING:

Sametinget har innvilget et tilskudd på kr 500.000,- til prosjektet. Resterende finansieres med lån og overføring av ubrukte lånemidler fra 

2012. Resten finansieres ved bruk av lån.

Prosjektet er ikke valgt i rådmannens forslag, fordi det ennå ikke er inngått avtale mellom kommunen og andelslaget.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Havn og havnedrift (8095)

    0.025000.330.0

        Materialer til vedlikehold, påkosning og 

nybygg

0 253 000 3 320 000 0 0 0 0

    0.042910.330.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 63 000 830 000 0 0 0 0

    0.081000.330.0

        Andre statlige overføringer

0 0 -500 000 0 0 0 0

    0.091000.330.0

        Bruk av lån

0 -278 000 -1 368 000 0 0 0 0

    0.091010.333.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

0 0 -2 282 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

4 150 000 0 0 0 4 150 000

Sum lån
- -

-3 650 000 0 0 0 -3 650 000

Sum tilskudd
- -

-500 000 0 0 0 -500 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

63 875 135 202 120 298 116 040 435 415
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Sum avdrag
- -

0 121 666 121 666 121 666 364 998

Sum avskrivning
- -

4 150 000 2 075 000 0 0 6 225 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Havn og havnedrift (8095)

    1.118000.325.0

        Energi

10 000 30 000 30 000 30 000 100 000

    1.118500.325.0

        Forsikringer og utgifter til vakthold og 

sikring

5 000 20 000 20 000 20 000 65 000

    1.123000.320.800

        Vedlikehold og byggetjenester

10 000 30 000 30 000 30 000 100 000

    1.123000.325.0

        Vedlikehold og byggetjenester

5 000 15 000 15 000 15 000 50 000

    1.125000.325.0

        Materialer til vedlikehold og 

påkostninger

5 000 10 000 10 000 10 000 35 000

    1.126000.330.0

        Renholds- og vaskeritjenester

9 000 18 000 18 000 18 000 63 000

    1.137500.325.0

        Kjøp fra IKS  der komm. er deltaker

0 55 000 0 0 55 000

    1.163000.325.0

        Husleie, festeavgifter, utleieinntekter

0 -240 000 -240 000 -240 000 -720 000

Sum utgifter
- -

44 000 178 000 123 000 123 000 468 000

Sum inntekter
- -

0 -240 000 -240 000 -240 000 -720 000

Sum netto 
- -

44 000 -62 000 -117 000 -117 000 -252 000

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)
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    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-166 000 0 0 0 -166 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-166 000 0 0 0 -166 000

Sum netto 
- -

-166 000 0 0 0 -166 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-58 125 194 868 124 964 120 706 382 413

-

-

Sum driftskonsekvenser

-

Sum renter
- -

121 399 392 688 558 428 521 944 1 594 459

Sum avdrag
- -

0 235 606 485 602 497 600 1 218 808

Sum andre driftskonsekvenser
- -

-160 300 -200 000 -444 600 -399 000 -1 203 900

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-38 901 428 294 599 430 620 544 1 609 367

-

Kapittel : Usorterte tiltak

Tiltak 1210:  Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur  til kommuale bygg 2013- 2017

Beskrivelse Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i 

løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er 

juridisk ansvarlig for all internett-trafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi 

gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er 

tilgjengelig.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)
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    0.020000.120.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 75 000 100 000 75 000 0

    0.020000.202.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 75 000 100 000 75 000 0

    0.020000.241.0

        Inventar og utstyr

0 0 75 000 100 000 75 000 100 000 0

    0.020000.253.0

        Inventar og utstyr

0 0 75 000 100 000 75 000 100 000 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 18 750 25 000 18 750 0

    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 18 750 25 000 18 750 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 18 750 25 000 18 750 25 000 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 18 750 25 000 18 750 25 000 0

    0.091000.120.0

        Bruk av lån

0 0 0 -93 750 -125 000 -93 750 0

    0.091000.202.0

        Bruk av lån

0 0 0 -93 750 -125 000 -93 750 0

    0.091000.241.0

        Bruk av lån

0 0 0 -125 000 -93 750 -125 000 0

    0.091000.253.0

        Bruk av lån

0 0 0 -125 000 -93 750 -125 000 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -367 500 0 0 0 0
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    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

0 0 -70 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

437 500 437 500 437 500 437 500 1 750 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-70 000 0 0 0 -70 000

Sum lån
- -

-367 500 -437 500 -437 500 -437 500 -1 680 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 072 15 210 26 440 33 432 76 154

Sum avdrag
- -

0 91 874 201 248 310 624 603 746

Sum avskrivning
- -

437 500 656 250 656 250 656 250 2 406 250

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-17 500 0 0 0 -17 500

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-17 500 0 0 0 -17 500

Sum netto 
- -

-17 500 0 0 0 -17 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-16 428 107 084 227 688 344 056 662 400

-

-

Tiltak 1210: Bærbare maskiner skoler 2013

Beskrivelse Det er behov for å tilføre skolene bærbare maskiner til disposisjon for pedagogisk personell. I tillegg vil det i perioden være behov for årlig 

utskifting av de eldste bærbare maskinene til elevene.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående
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Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.020000.202.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0

    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -105 000 -125 000 -125 000 -125 000 0

    0.097000.202.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -20 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

125 000 125 000 125 000 125 000 500 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-20 000 0 0 0 -20 000

Sum lån
- -

-105 000 -125 000 -125 000 -125 000 -480 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

306 4 347 7 553 9 552 21 758

Sum avdrag
- -

0 26 250 57 500 88 750 172 500

Sum avskrivning
- -

125 000 187 500 187 500 187 500 687 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

Sum netto 
- -

-5 000 0 0 0 -5 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-4 694 30 597 65 053 98 302 189 258

�����
��



Side 42 av 42

-

-

Tiltak 1210: Data- og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ backup - hele organisasjonen 2013-2017

Beskrivelse Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil 

være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at 

essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere 

feilmeldinger/supportbehov/løsninger.

Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann- og brannskade må etaberes og 

vedlikeholdes.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.020000.120.0

        Inventar og utstyr

0 0 150 000 100 000 150 000 150 000 0

    0.020000.202.0

        Inventar og utstyr

0 0 150 000 100 000 150 000 150 000 0

    0.020000.241.0

        Inventar og utstyr

0 0 150 000 100 000 150 000 150 000 0

    0.020000.253.0

        Inventar og utstyr

0 0 150 000 100 000 150 000 150 000 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 25 000 37 500 37 500 0

    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 25 000 37 500 37 500 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 25 000 37 500 37 500 0
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    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 25 000 37 500 37 500 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -630 000 -500 000 -750 000 -750 000 0

    0.097000.120.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -30 000 0 0 0 0

    0.097000.202.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -30 000 0 0 0 0

    0.097000.241.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -30 000 0 0 0 0

    0.097000.253.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -30 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

750 000 500 000 750 000 750 000 2 750 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-120 000 0 0 0 -120 000

Sum lån
- -

-630 000 -500 000 -750 000 -750 000 -2 630 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 838 25 346 35 848 51 480 114 512

Sum avdrag
- -

0 157 500 282 500 470 000 910 000

Sum avskrivning
- -

750 000 875 000 1 000 000 1 125 000 3 750 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-30 000 0 0 0 -30 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-30 000 0 0 0 -30 000

�����
��



Side 44 av 44

Sum netto 
- -

-30 000 0 0 0 -30 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-28 162 182 846 318 348 521 480 994 512

-

-

Tiltak 1210: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg 2013 - 2017

Beskrivelse Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som 

har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg og anlegg, PLO, 

hjelpetjenesten og informasjonsavd.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.020000.120.0

        Inventar og utstyr

0 0 250 000 250 000 250 000 250 000 0

    0.020000.241.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0

    0.020000.253.0

        Inventar og utstyr

0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 62 500 0 0 0 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 0 0 0 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 37 500 0 0 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -525 000 -500 000 -500 000 -500 000 0

    0.097005.880.0 0 0 -100 000 0 0 0 0
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        Mva komp overført fra drift

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

625 000 500 000 500 000 500 000 2 125 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-100 000 0 0 0 -100 000

Sum lån
- -

-525 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 025 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 531 21 364 32 667 39 740 95 302

Sum avdrag
- -

0 131 250 256 250 381 250 768 750

Sum avskrivning
- -

625 000 812 500 750 000 750 000 2 937 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-25 000 0 0 0 -25 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-25 000 0 0 0 -25 000

Sum netto 
- -

-25 000 0 0 0 -25 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-23 469 152 614 288 917 420 990 839 052

-

-

Tiltak 1210: Utskifting kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og Nettverksprintere 2013-2017

Beskrivelse I 2012 vil noen av kantswitchene være 5 år og det vil være behov for å skifte disse ut med nye. Switchene er kontaktleddet mellom 

brukerne og nettverket. I tillegg vil det være behov for å skifte ut en del av nettverksskriverne.

Dette er tiltak som vil måtte gjennomføres hvert år framover for å sikre at nettverkene og muligheter for utskrift er inntakt.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående
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Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.020000.120.0

        Inventar og utstyr

0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0

    0.020000.202.0

        Inventar og utstyr

0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0

    0.020000.241.0

        Inventar og utstyr

0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0

    0.020000.253.0

        Inventar og utstyr

0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 0

    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -210 000 -250 000 -250 000 -250 000 0

    0.097000.120.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -10 000 0 0 0 0

    0.097000.202.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -10 000 0 0 0 0

    0.097000.241.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -10 000 0 0 0 0

    0.097000.253.0 0 0 -10 000 0 0 0 0
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        Overføringer fra driftsregnskapet

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-40 000 0 0 0 -40 000

Sum lån
- -

-210 000 -250 000 -250 000 -250 000 -960 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

613 8 692 15 108 19 103 43 516

Sum avdrag
- -

0 52 500 115 000 177 500 345 000

Sum avskrivning
- -

250 000 375 000 375 000 375 000 1 375 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-10 000 0 0 0 -10 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-10 000 0 0 0 -10 000

Sum netto 
- -

-10 000 0 0 0 -10 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-9 387 61 192 130 108 196 603 378 516

-

-

Tiltak 1210: Videreutvikle bruken  av virituelle servere - PLO/Helse/Hjt/PPT/Adm/Elev 2013 - 2017

Beskrivelse Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for 

færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av 

energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi ser for oss å starte med å viritualisere servere på sikkersone; helse, 

PLO, barnevern, PPT og psykiatri. I løpet av 2010-2012 ble  hele nettverket viritualisert, med unntak av servere som må være utplassert 

på virksomhetene i Austertana og Boftsa.I løpet av 2012 vil alle virksomheter være del av det administrative nettverket, men virksomheter 

som bruker systemer med senitive opplysninger vil måtte igjjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang tuil disse systemene.
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-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.020000.120.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0

    0.020000.202.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 50 000 100 000 100 000 0

    0.020000.241.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 50 000 100 000 100 000 0

    0.020000.253.0

        Inventar og utstyr

0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0

    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 12 500 25 000 25 000 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 12 500 25 000 25 000 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -420 000 -375 000 -500 000 -500 000 0

    0.097000.120.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -20 000 0 0 0 0

    0.097000.202.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -20 000 0 0 0 0

    0.097000.241.0 0 0 -20 000 0 0 0 0
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        Overføringer fra driftsregnskapet

    0.097000.253.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -20 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

500 000 375 000 500 000 500 000 1 875 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-80 000 0 0 0 -80 000

Sum lån
- -

-420 000 -375 000 -500 000 -500 000 -1 795 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

1 225 17 019 25 478 35 293 79 015

Sum avdrag
- -

0 105 000 198 750 323 750 627 500

Sum avskrivning
- -

500 000 625 000 687 500 750 000 2 562 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-20 000 0 0 0 -20 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-20 000 0 0 0 -20 000

Sum netto 
- -

-20 000 0 0 0 -20 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-18 775 122 019 224 228 359 043 686 515

-

-

Tiltak 1210: www.tana.kommune.no  kommunal info 2013-2016

Beskrivelse Tiltak for 2013 vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi 

vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske 

søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Dagens løsning 
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har også muligheter for å etablere intranett for ansatte og eget intranett for politikere. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde 

tjenesteløsningen og tilpassinger knyttet til brukervennlighet og innhold.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: IT drift (1210)

    0.027000.100.0

        Konsulenttjenester

0 0 40 000 40 000 40 000 40 000 0

    0.027000.120.0

        Konsulenttjenester

0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 0

    0.027000.202.0

        Konsulenttjenester

0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0

    0.027000.241.0

        Konsulenttjenester

0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0

   0.027000.253.0

        Konsulenttjenester

0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0

    0.042910.100.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 7 500 7 500 7 500 7 500 0

    0.042910.202.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0

    0.042910.241.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 3 750 3 750 3 750 3 750 0

    0.042910.253.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 3 750 3 750 3 750 3 750 0

    0.091000.880.0 0 0 -126 000 -150 000 -150 000 -150 000 0
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        Bruk av lån

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

0 0 -24 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-24 000 0 0 0 -24 000

Sum lån
- -

-126 000 -150 000 -150 000 -150 000 -576 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

368 5 216 9 066 11 465 26 115

Sum avdrag
- -

0 31 500 69 000 106 500 207 000

Sum avskrivning
- -

150 000 225 000 225 000 225 000 825 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-6 000 0 0 0 -6 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-6 000 0 0 0 -6 000

Sum netto 
- -

-6 000 0 0 0 -6 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-5 632 36 716 78 066 117 965 227 115

-

-

Tiltak 7000: Videre utbygging av elektronisk låsesystem

Beskrivelse Fortsatt er deler av kommunens låssystemer basert på tradisjonelle nøkler. Systemet har svakheter som f.eks at tap av nøkler medfører at 

hele låsesystemer må skiftes ut (nøkler på avveie).

Elektroniske låsesytemer kan forhåndsprogrammeres for åpning og låsing til fastsatte tider. Tapte nøkkelkort vil ikke ha betydning da 
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disse kan slettes elektronisk. Resterende utskifting av låsessytemer tar over to år (2012-13).

Aktuelle bygninger i prioritert rekkefølge:

- Døråpner til  miljøbygget med radar kr. 30.000.

- Brannstasjonen kr 60 000.

- Boftsa skole kr 60 000.

- Austertana skole kr 70 000.

- Sirma skole kr 40 000.

- Miljøbygget SEG kr. 20.000.

- Miljøbygget NRK kr. 15 000

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)

    0.023000.120.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 300 000 0 0 0 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 75 000 0 0 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -315 000 0 0 0 0

    0.097000.120.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 -60 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

375 000 0 0 0 375 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-60 000 0 0 0 -60 000

Sum lån
- -

-315 000 0 0 0 -315 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

5 513 11 669 10 382 10 014 37 578
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Sum avdrag
- -

0 10 500 10 500 10 500 31 500

Sum avskrivning
- -

375 000 187 500 0 0 562 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-15 000 0 0 0 -15 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-15 000 0 0 0 -15 000

Sum netto 
- -

-15 000 0 0 0 -15 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-9 487 22 169 20 882 20 514 54 078

-

-

Tiltak 7020: Deanu sameskuvla

Beskrivelse Handlingsplan etter vernerunde den 30.03.12

Det er nødvendig å bygge et uthus på 30 kvm for plassering av lekeapparater etc og som kan låses, kostnad kr 130 000 (2015).

Nødvendig med ny rominndeling i kontorlandskapet for lærere samt trinnene fra 1-10 klasse pga unødig støy , kostnad, kr. 100.000.

Manglende avtrekk på fysikk/kjemi rom, kostnad kr. 20.000.

Nytt belegg over Girdno pga fare for skader på personell/elever da det er fare for fliser i føtter etc. Skade har allerdere skjedd her, kostnad 

kr. 45.000.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)
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    0.023000.222.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 236 000 0 104 000 0 0

    0.042910.222.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 59 000 0 26 000 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -247 800 0 -130 000 0 0

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

0 0 -47 200 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

295 000 0 130 000 0 425 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-47 200 0 0 0 -47 200

Sum lån
- -

-247 800 0 -130 000 0 -377 800

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

4 337 9 179 10 442 12 693 36 651

Sum avdrag
- -

0 8 260 8 260 12 592 29 112

Sum avskrivning
- -

295 000 147 500 130 000 65 000 637 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-11 800 0 0 0 -11 800

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-11 800 0 0 0 -11 800

Sum netto 
- -

-11 800 0 0 0 -11 800

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-7 463 17 439 18 702 25 285 53 963

-
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-

Tiltak 7020: Renovering/nybygg Seida skole

Beskrivelse Renoveringsbehov uansett struktur og videre drift. Ungdomstrinnet og lærerfløy. Kostnadene er høyst usikre, fordi vi ikke har konkrete 

planer.

Det er tegnet en skisse for et nytt bygg som huser ungdomstrinnet og lærerværelser. Internatet tenkes revet.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.025000.222.0

        Materialer til vedlikehold, påkosning og 

nybygg

0 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0

    0.091000.222.0

        Bruk av lån

0 0 0 -10 000 000 -10 000 000 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 10 000 000 10 000 000 0 20 000 000

Sum lån
- -

0 -10 000 000 -10 000 000 0 -20 000 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 175 000 545 417 700 000 1 420 417

Sum avdrag
- -

0 0 333 332 666 664 999 996

Sum avskrivning
- -

0 10 000 000 15 000 000 5 000 000 30 000 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 175 000 878 749 1 366 664 2 420 413

-

-

Tiltak 7020: Sirma skole

Beskrivelse Handlingsplan etter vernerunde den 16.04.12
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Skifte ut gammel utrangert fyrkjele og overgang til miljøvennlig energi, kostnad kr 500 000.

Skifte ut tre gamle og  slitte ytterdører som er kalde og trekkfulle, og som ikke lenger tilfredstiller kravene  til benyettelse som  

nødutganger. Kostnad kr 49 000.

Dørene vil være tilpasset det nye elektroniske nøkkelsystemet.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.023000.222.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

0 0 439 200 0 0 0 0

    0.042910.222.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 109 800 0 0 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 -336 160 0 0 0 0

    0.091010.880.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

0 0 -125 000 0 0 0 0

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

0 0 -87 840 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

549 000 0 0 0 549 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-87 840 0 0 0 -87 840

Sum lån
- -

-461 160 0 0 0 -461 160

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

8 070 17 082 15 199 14 661 55 012

Sum avdrag
- -

0 15 372 15 372 15 372 46 116

Sum avskrivning
- -

549 000 274 500 0 0 823 500
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Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-21 960 0 0 0 -21 960

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-21 960 0 0 0 -21 960

Sum netto 
- -

-21 960 0 0 0 -21 960

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-13 890 32 454 30 571 30 033 79 168

-

-

Tiltak 7020: Tanabru barnehage

Beskrivelse Handlingsplan etter vernerunde den 25.05.11

Begge ventilasjonsanlegg i barnehagen er utgått på dato.

Det planlegges å anlegge kun et aggregat som vil dekke hele bygningsmassen. Nytt ventilasjonsanlegg gir lavere energi- og 

driftskostnader. Et ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. Kostnad kr 500 000.

Vinduene i blå avdeling vender mot sør og det medfører at det blir veldig varmt i rommet om sommeren. Markiser monteres, kostnad kr 

30.000

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)

    0.025000.221.0

        Materialer til vedlikehold, påkosning og 

nybygg

0 0 0 424 000 0 0 0

    0.042910.221.0 0 0 0 106 000 0 0 0
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        Mva kompensasjon - full sats

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

0 0 0 -530 000 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 530 000 0 0 530 000

Sum lån
- -

0 -530 000 0 0 -530 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 9 275 19 632 17 468 46 375

Sum avdrag
- -

0 0 17 666 17 666 35 332

Sum avskrivning
- -

0 530 000 265 000 0 795 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 9 275 37 298 35 134 81 707

-

-

Tiltak 7030: Omsorgssenter Tana bru

Beskrivelse Kommunestyret har i møte den 22.06.2011 gått inn for bygging av nye omsorgsboliger  med heldøgnspleie ved Tana bru.  Bygget 

planlegges som et frittstående bygg på nord-vest siden av Tana helsesenter.  Bygget vil få en kjeller bestående av garderober, lager og 

tekniske rom, og et hovedplan med 22 omsorgsboliger tilpasset demente brukere med fellesrom, dagsenter, kontorer m.m.  

Arealet på bygget er i sluttfasen av planleggingen økt som følge av krav fra Husbanken. Samtidig er antall leiligheter økt fra 20 til 22 

leiligheter.  Det foreligger nå et tilsagn fra Husbanken på kr 15 114 000,- i investeringstilskudd. Tidligere investeringstilskudd med 20 

leiligheter var beregnet til kr 13 332 000,-

Prosjektet er igangsatt, og forventes ferdig i løpet av februar/mars 2014. Budsjettet økes fra kr 55,6 mill  til  kr 60,75 mill inkl. mva.   

Økningen skyldes følgende forhold:

Tomtekostnader (kjøp av grunn m.m.)     600 000,-

Økt bygningsareal(krav fra husbanken) 4 050 000,-

Utsmykking (ønske om utsmykking)        500 000,-
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Budsjettøkning inkl. mva          Kr  5 150 000,-

Det er tatt høyde for byggeledelse i kommunal regi samt delvis innleid kapasitet.  Årlige FDV kostnader er innarbeidet i driftsbudsjettet.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)

    0.020000.261.0

        Inventar og utstyr

300 000 0 0 300 000 0 0 0

    0.020900.261.0

        Medisinsk utstyr

300 000 0 0 300 000 0 0 0

    0.023000.242.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

48 000 000 4 000 000 34 000 000 10 000 000 0 0 0

    0.042910.261.0

        Mva kompensasjon - full sats

12 150 000 1 000 000 8 500 000 2 650 000 0 0 0

    0.081000.261.0

        Andre statlige overføringer

-15 114 000 0 0 -15 114 000 0 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

-22 836 000 -4 400 000 -20 300 000 1 864 000 0 0 0

    0.091010.880.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

-15 400 000 0 -15 400 000 0 0 0 0

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

-7 400 000 -600 000 -6 800 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

42 500 000 13 250 000 0 0 55 750 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-6 800 000 0 0 0 -6 800 000

Sum lån
- -

-35 700 000 1 864 000 0 0 -33 836 000
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Sum tilskudd
- -

0 -15 114 000 0 0 -15 114 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

624 750 1 289 768 1 107 567 1 073 529 4 095 614

Sum avdrag
- -

0 1 190 000 1 127 868 1 127 868 3 445 736

Sum avskrivning
- -

42 500 000 34 500 000 6 625 000 0 83 625 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)

    1.101000.261.0

        Fast lønn, drift

0 196 000 196 000 196 000 588 000

    1.109002.261.0

        Arbeidsgivers andel annen 

pensjonskasse

0 40 396 40 396 40 396 121 188

    1.118000.241.0

        Energi

0 335 000 335 000 335 000 1 005 000

    1.118500.261.0

        Forsikringer og utgifter til vakthold og 

sikring

0 50 000 50 000 50 000 150 000

    1.119500.261.0

        Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

0 35 000 35 000 35 000 105 000

    1.123000.261.701

        Vedlikehold og byggetjenester

0 120 000 120 000 120 000 360 000

    1.123000.265.0

        Vedlikehold og byggetjenester

0 25 000 25 000 25 000 75 000

Sum utgifter
- -

0 801 396 801 396 801 396 2 404 188

Sum inntekter
- -

0 0 0 0 0

Sum netto 
- -

0 801 396 801 396 801 396 2 404 188
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Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-1 700 000 0 0 0 -1 700 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-1 700 000 0 0 0 -1 700 000

Sum netto 
- -

-1 700 000 0 0 0 -1 700 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-1 075 250 3 281 164 3 036 831 3 002 793 8 245 538

-

-

Tiltak 7040: Oppgradering av Tana rådhus

Beskrivelse Det er utarbeidet skisseprosjekt for oppgradering av rådhuset. Hovedmålet med oppgraderingen av rådhuset er og sikre brukernes helse, 

miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. I tillegg vil energikostnadene på bygget reduseres, og fasadene oppgraderes slik at bygget fremstår 

mer tiltalende i Tana bru sentrum. Utbyggingen foreslås inndelt i 2 utbyggingsfaser. 

Prosjekteringen igangsettes i 2012, og utførelse av tiltak for utbedringer av avvik og mangler i utbygging del I i 2013:

1. Utvendig arbeider med etterisolering av yttervegger, 

   utskifting av vinduer, ytterdører, utbedring av tak etc.

2. Bygging av heissjakt 

Konsekvenser:

- Sparer fyringsutgifter.

- Arbeidsmiljøet blir bedre for arbeidstakerne på huset.

- Bygningsverdien opprettholdes.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)

    0.023000.120.0 17 480 000 30 000 8 250 000 9 200 000 0 0 0
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        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

    0.027000.121.0

        Konsulenttjenester

650 000 150 000 250 000 250 000 0 0 0

    0.042910.120.0

        Mva kompensasjon - full sats

4 533 000 45 000 2 125 000 2 363 000 0 0 0

    0.091000.880.0

        Bruk av lån

-20 536 000 -198 000 -8 525 000 -11 813 000 0 0 0

    0.091010.880.0

        Bruk av ubrukte lånemidler

-400 000 0 -400 000 0 0 0 0

    0.097005.880.0

        Mva komp overført fra drift

-1 727 000 -27 000 -1 700 000 0 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

10 625 000 11 813 000 0 0 22 438 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

-1 700 000 0 0 0 -1 700 000

Sum lån
- -

-8 925 000 -11 813 000 0 0 -20 738 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

156 188 537 324 731 727 673 078 2 098 317

Sum avdrag
- -

0 297 500 691 266 691 266 1 680 032

Sum avskrivning
- -

10 625 000 17 125 500 5 906 500 0 33 657 000

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (9070)

    1.172810.880.0

        Mva kompensasjon - full sats

-425 000 0 0 0 -425 000

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

-425 000 0 0 0 -425 000

Sum netto 
- -

-425 000 0 0 0 -425 000
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SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-268 812 834 824 1 422 993 1 364 344 3 353 349

-

-

Tiltak 8040: Elektronisk ledningskartverk

Beskrivelse Tiltak A2 i hovedplan vannforsyning.

Måle inn og fotografere alle vann- og avløpskummer og legge kummer og rørtrasser inn i et elektronisk kartverk. 

Summen i Hovedplan vannforsyning indeksregulert fra 2008 priser til 2012 priser.

Gjennomføres samtidig som tilsvarende registrering av avløpsledningsnettet.

Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)

    0.023000.345.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

345 000 0 172 500 172 500 0 0 0

    0.091000.340.0

        Bruk av lån

-345 000 0 -172 500 -172 500 0 0 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

172 500 172 500 0 0 345 000

Sum lån
- -

-172 500 -172 500 0 0 -345 000

Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

3 019 9 408 12 075 11 170 35 672

Sum avdrag
- -

0 5 750 11 500 11 500 28 750

Sum avskrivning
- -

172 500 258 750 86 250 0 517 500

Driftskonsekvenser
-

Ansvar Ansvar: Vannforsyning (8040)
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    1.164000.345.0

        Avgiftspliktige gebyrer

0 -10 350 -20 700 -20 700 -51 750

Sum utgifter
- -

0 0 0 0 0

Sum inntekter
- -

0 -10 350 -20 700 -20 700 -51 750

Sum netto 
- -

0 -10 350 -20 700 -20 700 -51 750

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

3 019 4 808 2 875 1 970 12 672

-

-

Tiltak 8080: Montering av målere til veglys

Beskrivelse Tiltak beskrevet i veiplan for perioden 2013-2016. Etablering av målepunkt og ombygging av nett for å tilfredsstille myndighetskrav om at 

forbruket skal måles, ikke stipuleres.

-

- -

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående

Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080)

    0.023000.333.0

        Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

2 000 000 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0

    0.042910.333.0

        Mva kompensasjon - full sats

0 0 0 0 250 000 250 000 0

    0.091000.333.0

        Bruk av lån

0 0 0 0 -1 000 000 -1 000 000 0

    0.097000.334.0

        Overføringer fra driftsregnskapet

0 0 0 0 -250 000 -250 000 0

- - - -

2013 2014 2015 2016 Totalt

Sum investeringer
- -

0 0 1 250 000 1 250 000 2 500 000

Sum bruk av driftsmidler
- -

0 0 -250 000 -250 000 -500 000

Sum lån
- -

0 0 -1 000 000 -1 000 000 -2 000 000
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Netto finansiering
- -

0 0 0 0 0

Sum renter
- -

0 0 17 500 54 542 72 042

Sum avdrag
- -

0 0 0 33 332 33 332

Sum avskrivning
- -

0 0 1 250 000 1 875 000 3 125 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

0 0 17 500 87 874 105 374

-

-

Sum driftskonsekvenser

-

Sum renter
- -

808 830 2 155 899 2 622 101 2 767 220 8 354 050

Sum avdrag
- -

0 2 123 256 3 396 012 4 445 134 9 964 402

Sum andre driftskonsekvenser
- -

-2 287 260 791 046 780 696 780 696 65 178

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER
- -

-1 478 430 5 070 201 6 798 809 7 993 050 18 383 630

-
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1. Kommunens eierskap i selskaper

Kontrollutvalget har oversendt 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.”

Kommunen har eierskap i følgende selskaper:

Bibliotekbussen
Biblioteksentralen AL
Deanu ja Várjjat museasiida / Tana og Varanger museumssiida
Finnmark Kommunerevisjon IKS
Gjeddevann vannverk AL
IKAF Interkommunalt arkiv Finnmark
Indre Finnmark utviklingsselskap AS
Nora-senteret IKS
Tanahall AS
Samisk nærings- og utredningssenter AS
Tana arbeidsservice AS
Tana kommunale eiendomsselskap AS
Varanger Kraft AS
Øst-Finnmark avfallsselskap ANS

En nærmere beskrivelse av selskapene fremgår i vedlagt Firmapresentasjon. 

Eiermelding – definisjon
Denne eiermeldingen omhandler selskaper / foretak som helt eller delvis eies direkte og 
indirekte av Tana kommune. Meldingen er ment å skape en forventning om at eierne, der det 
ikke allerede er gjort, skal påbegynne arbeid for å utforme strategier for enkeltselskapene
nevnt ovenfor. Nærmere informasjon om selskapene fremgår i vedlegg av utskrift fra 

�����
	�



Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 8

Purehelp.no Eiermeldingen er en melding fra kommunestyret til selskapene / foretakene om 
kommunens forventninger. Den skal følgelig behandles og vedtas av kommunestyret. 

Eierstrategi – definisjon
Styret i det enkelte selskap har ansvar for å utarbeide strategier for de enkelte selskaper / 
foretak. En eierstrategi skal ha i seg eiers formål med selskapet og utdype denne for å sikre at 
nødvendige og overordnede styringssignal blir ivaretatt i selskapet. Det vil danne grunnlaget
for selskapets arbeid fremover og ha i seg bakgrunnen for hvorfor kommunene eier selskapet, 
definering av kjernevirksomheten, forutsetningene for å eie, reguleringer ifht bestiller, 
kundeforhold, kommunikasjonslinjer mellom eierne og selskap, øvrige rammebetingelser og 
føringer eierne ønsker å legge til grunn. Eierorganet (generalforsamlingen / 
representantsakapet) vedtar den felles eierstrategien, etter behandling i kommunestyret i hver 
eierkommune.

2. Eierstyring – sentrale felles prinsipper:

Indirekte politisk styring

Direkte politisk styring er styringsprinsippet innenfor kommuneorganisasjonen hvor 
kommuneloven utgjør rammen for styring. Når oppgaver skilles ut i egne selskaper, vil det 
juridiske ansvaret for aktivitetene ligge i selskapene og selskapene vil være unntatt fra de 
alminnelige styringslinjene etter kommuneloven. 

Det å etablere selskaper er en annen måte å løse oppgaver på. Hvordan oppgaveløsningen skal 
skje, er for en stor del opp til kommunen som eier, enten selskapet eies av kommunen alene 
eller sammen med andre kommuner eller private aktører. 

Demokratisk legitimitet

Å eie og styre selskaper er noe annet enn den tradisjonelle demokratiske måten å styre 
kommunen på og det er andre juridiske rammer som styrer forholdet mellom kommunen og 
selskapene.  Det er viktig at omgivelsene oppfatter at aktivitetene i selskapene er 
identifiserbar med hva kommunen ellers befatter seg med. Dersom selskapene ikke oppfattes 
å ha sterke identifiserbare relasjoner med kommunen så er det risiko for at selskapene ikke har 
demokratisk legitimitet. Hvis en slik situasjon inntreffer så vil det kunne ramme kommunens 
omdømme. 

Omdømme og samfunnsansvar

Omdømme kan kortfattet beskrives som summen av de egenskapene man blir tillagt av 
omgivelsene eller av andre. Dette innbefatter de oppfatningene interessentene har om 
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kommunen. Slike interessenter er innbyggerne i kommunen, brukerne av kommunale 
tjenester, arbeidssøkere, media, næringsliv, frivillige organisasjoner m.fl..  Deres oppfatning 
blir formet av erfaringer, dialog med ansatte eller folkevalgte, medieomtale, informasjon gitt 
av kommunen og rykter som verserer.  Kjernen i utvikling av eget omdømme er å skape gode 
erfaringer og sørge for god informasjon. I denne sammenheng er omdømme viktig fordi 
disposisjoner og hendelser i selskapene kan identifiseres med kommunen, selv om kommunen 
ikke har noe direkte ansvar i situasjonen. 

Samfunnsansvarlig eierskap og samfunnsansvarlig forretningsdrift kan generelt knyttes til 
forventninger fra samfunnets side om at virksomheter og deres eiere tar et ansvar som går ut 
over kortsiktig profitt. Hensyn til de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser av 
virksomhetens aktiviteter bør være en del av virksomhetens strategi. Hovedfokuset bør være 
på tjenesten og ikke fortjenesten. 

Kommunalt eide selskaper og foretak er opprettet for å levere tjenester på en annen måte enn 
innenfor den tradisjonelle forvaltningen. Dette innebærer at selskapene også må ivareta et 
samfunnsansvar. Hensynet til innbyggernes behov og samfunnets felles verdier må kunne 
kombineres med effektivitet og lønnsomhet. Dette er sentralt ved utøvelsen av eierstyringen 
og viktig i forhold til hvordan bedriftene opererer og kommuniserer med innbyggerne, eierne 
og andre interessenter.

Det forventes i dag at selskaper og offentlige eiere i økende grad integrerer samfunnsansvar i 
forretningsdriften og i utøvelse av eierstyring. Interessentene til selskapene har forventninger 
til at kommunen er opptatt av etiske, miljømessige og sosiale forhold relatert til virksomheten. 
Dette gjennom en erkjennelse av at virksomhetene er en integrert del av samfunnet.  

Strategisk eierstyring

Eiermeldingen skal vise hva Tana kommune vil oppnå med sin deltakelse i selskaper. 
Kommunen skal som eier ha strategisk fokus på den enkelte tjeneste og dens plass i 
kommunens totale tjenestetilbud.  I dette perspektivet er det i kommunens og mottakernes 
interesse at kommunen utøver strategisk eierstyring for at selskapene skal kunne utvikle seg 
til det beste for kommunens innbyggere. I praksis betyr dette at kommunens folkevalgte og 
selskapsaktørene anerkjenner oppgave- og ansvarsinndelingen mellom eier og selskap, og at 
samhandlingen mellom eier og selskap utvikles etter disse prinsippene. 

Eiermeldingen og prinsippene for god eierstyring skal angi hvordan kommunen skal eie 
selskaper. Meldingen skal bidra til åpenhet, gjennomsiktlighet og demokratisk legitimitet. 
Eneste grunn til å holde noe skjult i kommunale selskaper er at informasjonen eventuelt kan 
påvirke konkurransemessige forhold. 

Kommunestyret som eier

Kommunestyret som kollegialt organ er kommunens reelle eier. Folkevalgte er ikke eiere som 
enkeltpersoner og eierrollen utøves kun som medlem av kommunestyret. Dette kommer til 
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uttrykk gjennom at politiske disposisjoner rundt selskapet avgjøres i kommunestyret med 
alminnelig flertallsvedtak. 

Det er viktig her å skille mellom eierstyring som er generelle eierprinsipper for alle 
selskapene kommunen deltar i og selskapsstyring som overordnet strategi som gjelder én 
eierposisjon eller ett selskap. Selskapsstyring kan være et uheldig begrep i forhold til en 
kommune som eier sammen med andre da kommunestyret som eier ikke har anledning til å 
benytte direkte politisk styring av selskapet, men må styre gjennom sine deltakere i selskapets 
operative eierorgan. 

Kommunestyret oppnevner kommunens deltaker(e) i operative eierorganer som 
representantskap og generalforsamlinger og kommunestyret kan gjennom flertallsbeslutninger 
instruere sine deltakere i de operative eierorganene. Dette forutsetter at kommunestyret på 
forhånd gis anledning til å diskutere sakene i kommunestyret og at det etableres rutiner for et 
slikt system i kommunen.  På den måten kan kommunen unngå at håndteringen av selskapene 
og eierinteressene blir tilfeldig.

Kommunestyret bør derfor avsette tid i ett møte i året for refleksjon om strategisk eierstyring 
og informasjon om drift og utvikling i de selskapene som kommunen eier. Alternativt kan 
kommunestyret avsette en hel møtedag for formålet og betegne dagen som den årlige 
eierdagen. Til denne dagen bør da kommunestyret invitere selskapene, styreleder og daglig 
leder, til å informere. 

Operative eierorgan

Representantskap/generalforsamling benevnes som det operative eierorgan. Det er gjennom 
dette organet deltakerne eller aksjonærene utøver sin eierstyring. Det operative eierorganet er 
selskapets øverste myndighet og fatter beslutninger på vegne av alle eierne innenfor de 
juridiske rammene som gjelder for selskapet. 

Deltakere i operative eierorgan kan velges på fritt grunnlag og må ikke nødvendigvis være 
folkevalgt i kommunen.  De som blir valgt har uansett i oppgave å ivareta kommunestyrets 
samlede interesser på møtene i det operative eierorganet. De representerer kommunen som 
eier i selskapet.  

Den enkelte deltaker i et operativt eierorgan har et selvstendig ansvar for å innhente 
tilstrekkelig informasjon for å kunne utøve sin rolle som eierrepresentant for kommunen i det 
aktuelle selskapet. For at deltakerne skal kunne ivareta kommunes eierinteresser, er det 
nødvendig med gode rutiner for dialog mellom dem og kommunestyret. Det må derfor 
etableres rutiner for informasjon og dialog mellom kommunestyret og de respektive 
deltakerne i operative eierorgan. 

Det sies gjerne at den viktigste oppgaven til det operative eierorganet, er å velge det rette 
styret til selskapet fordi det er denne gruppen mennesker som skal forvalte selskapet på vegne 
av alle deltakerne frem til neste møte. Generalforsamlinger i aksjeselskap har normalt ett møte 
i året og representantskap i IKS har to møter. Det er fullt mulig for kommunen å be om at det 
operative eierorganet innkaller til ekstraordinært møte for å drøfte en sak. Om det er misnøye 
med forvaltning av selskapet er det generalforsamlingen eller representantskapets flertall som 
avgjør om hele eller deler av styret skal byttes ut. 
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Styret i selskapet

Styret er selskapets øverste forvalter. Styret er ansvarlig for drift og utvikling innenfor 
rammen av selskapets formål slik dette er formulert i vedtektene eller selskapsavtalen. Styret 
har også ansvar og oppgaver tillagt dem gjennom lov og forskrifter. Styret i selskapet må 
videre rette seg etter formelle vedtak og beslutninger fattet i det operative eierorganet og ikke 
ta føringer og signaler fra andre organer eller enkeltpersoner.

Styret i selskapet har et kollektivt ansvar for å drifte og utvikle selskapet i alle eiernes 
interesse. Hvert enkelt styremedlem har likevel et personlig ansvar for sine avgjørelser og 
disposisjoner som styremedlem. Styret bør evaluere sitt arbeid årlig og utarbeide en 
styreinstruks som angir styrets egne kjøreregler for sitt arbeid. Alle selskaper hvor Tana 
kommunen har eierinteresse bør ha utarbeidet styreinstruks. 

Vervet som styremedlem er et frivillig personlig verv, og enhver som takker ja til et styreverv 
er selv ansvarlig for å tilegne seg den kompetanse som er nødvendig for å utøve rollen. 
Gjennom valgkomiteen bør likevel det operative eierorganet unngå å velge styremedlemmer 
som ikke forstår hva vervet går ut på og som ikke har, eller er villig til å tilegne seg 
nødvendig kompetanse for å utføre vervet til det beste for selskapet. Et styremedlem kan når 
som helts trekke seg fra vervet, begrunnelsen skal etter loven være ”særlige forhold”.

Styret i selskapet har ansvar for å utarbeide strategier for selskapet. Kommunen som eier bør 
kunne forvente at strategiene til det enkelte selskap er forankret i det operative eierorganet. 
Det bør videre kunne forventes at styret i selskapet holder kommunestyret som eier orientert 
om utviklingen i selskapet. Dette kan gjøres på den årlige eierdagen. 

Styret er selskapets øverste myndighet i arbeidsgiversaker og har ansvar for å ansette og 
eventuelt si opp daglig leder. 

Daglig leder

Daglig leder har ansvar for daglig drift og utvikling av selskapet. Styret bør påse at det 
utarbeides en arbeidsbeskrivelse/instruks for daglig leders ledelse av selskapet som utdyper 
myndigheten til daglig leder som i henhold til loven begrenses til saker som ikke er av uvanlig 
art eller stor betydning for selskapet. Innenfor dette området har daglig leder et selvstendig 
juridisk ansvar. 

Styret som kollegium i selskapet er daglig leders overordnede, men praktisk ordnes dette 
gjerne ved at styreleder får fullmakt til på vegne av styre å utøve arbeidsgiverrollen overfor 
daglig leder. Det er daglig leder som utøver arbeidsgiverrollen i selskapet i den daglige 
driften. 

Kommunens administrasjon – rådmannen
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Ansvaret for eierstyring er politisk og derfor ikke en del av det daglige arbeids- og 
ansvarsområde til kommunens administrasjon med rådmannen som øverste leder. Rådmannen 
har ingen formell rolle knyttet til kommunens eierskap og eierstyring, men som kommunens 
øverste administrative leder har rådmannen ansvar for at saker som skal til politisk behandling 
er forsvarlig utredet. Dette inkluderer også saker vedrørende eierstyring. 

Det vil være naturlig at også rådmannen er en del av saksforberedelsene i de sakene som 
behandles på formannskaps-/kommunestyrenivå. Dette kan løses praktisk ved at rådmannen 
tar del i eiersekretariatet, for eksempel som sekretær. Det vil derfor være klokt å beskrive 
hvilket ansvar og forventinger de folkevalgte har til rådmannen i kommunen i tilknytning til 
eierstyring. 

Når det gjelder kommunens administrasjon forøvrig, har de ikke noe ansvar eller oppgaver i 
forbindelse med kommunens eierstyring med mindre det gjøres beslutning i enkelttilfeller. I 
de fleste tilfeller kommunens administrasjon befatter seg med selskapene, er i forbindelse 
med selskapets tjenesteutøvelse og da ut fra bestillerrollen. Det er politikerne som skal 
kommuniserer eierstyring, ikke administrasjonen. 

3. Strategisk eierskap i enkeltselskaper

Kommune bør vite hva de vil med det enkelte selskap, og herunder hvorfor de eier selskapet. 
Ulike selskaper eies ulikt. For noen selskaper er det viktig med tett politisk oppfølging, mens i 
andre selskaper deltar kommunen av finansielle grunner. En måte å differensiere eierskapet på 
er å gruppere selskapene på bakgrunn av formålet med kommunens eierskap. 

Finansielt formål

Dersom hovedmålsetning med eierskapet er økonomisk avkastning, defineres eierskapet som 
finansielt. Selskaper med finansielt formål kan ha virksomhet på områder av politisk 
betydning, men da ivaretas behovet for politisk styring gjennom ulike former for 
myndighetsutøvelse, bl.a. gjennom konsesjoner, og ikke gjennom eierskapet som sådan. Selv 
om formålet ved finansielt eierskap primært vil være å oppnå høyest mulig avkastning på 
innskutt kapital, kan kommunen ha en utviklings- og vekststrategi for selskapet som medfører 
at kommunen ikke tar ut overskudd for at selskapet på sikt skal kunne oppnå en samlet sett 
bedre økonomisk avkastning. En annen finansiell strategi kan være en høstningsstrategi. 
Dersom selskapet er ferdig med vekstfasen og kapitalbehovet fremover er mindre, vil det 
være naturlig at eier tar ut en større del av de årlige overskuddene som løpende utbytte. 

Politisk formål

Dersom selskapet betraktes som et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver, 
defineres eierskapet som politisk. Selskapenes formål er utelukkende å realisere politiske 
målsetninger eller ivareta kommunale oppgaver. Dersom formålet med eierskapet er å ivareta 
eller utføre kommunale kjerneoppgaver under politisk ansvar, defineres eierskapet som 
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politisk. Eksempler på slik virksomhet som i dag er skilt ut som egne selskaper er sosial 
boligforsyning, renovasjon og sysselsetting av personer som ikke på ordinære vilkår kan ta 
del i arbeidslivet. 

Eierstrategi ut fra formål

Det er en del generelle føringer som er retningsgivende ved etableringen av en eierstrategi. 
Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av bakgrunnen for involvering i det 
aktuelle selskapet samt utviklingen siden etablering. Deretter bør strategien inneholde momenter til 
vurderingen for et fremtidig eierskap. Noen eksempler på slike kriterier ved vurderingen av eierskapet 
er følgende: 

≠ Samfunnsmessig betydning. Stor samfunnsmessig nytte innenfor for eksempel bolig, 
sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap. 

≠ Lønnsomhet i dag og i fremtiden. God lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt 
eierskap attraktivt. 

≠ Virksomhetsområdets utvikling og risiko. Stort omstillingsbehov og høy risiko gjør 
fortsatt eierskap mindre attraktivt. 

≠ Oppfølgings- og investeringsbehov. Stort behov for aktiv oppfølging med fokus på 
blant annet ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, anses ikke å være ønskelig for 
kommunen. 

≠ Kapitalbinding. Stor kapitalbinding anses ikke å være ønskelig for kommunen. 

4. Kompetanse og tiltak

Årlig eierdag

Årlig eierdag bør innføres som fast ordning i kommunen med virkning fra 2013. Hensikten 
med denne ordningen er å gi de folkevalgte i kommunestyret kompetanse i eierrollen og 
informasjon om drift og utvikling i selskapene. Dagen bør benyttes til refleksjon og diskusjon 
i formelle rammer om kommunens eierskap. Ordføreren er ansvarlig for å invitere de 
selskapene kommunestyret ønsker å møte. Hensikten med den årlige eierdagen er enkelt sagt; 
å styrke kompetansen og innsikten til de folkevalgte om hva som skjer i selskapene. 

Evaluering av eiermeldingen

Denne eiermeldingen vedtas av kommunestyret høsten 2012. Det betyr ikke at alt 
eiermeldingen beskriver innføres med virkning fra kommunestyrets beslutning. 
Implementering av eiermeldingen vil ta tid. Eiermeldingen er heller ikke uforanderlig. Dette 
dokumentet må endres når det inntreffer endringer i ytre juridiske eller faktiske rammer. 
Likedan  når kommunens praksis på et område som omfattes av eiermeldingen endres. 
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Eiermeldingen bør evalueres årlig. Ansvar for evaluering av eiermeldingen kan tillegges 
eiersekretariatet og kan skje i forbindelse med den årlige eierdagen.

5. Eieravtaler

Kommune eier selskaper alene, sammen med andre kommuner og private. I aksjeselskap er 
det vanlig med aksjonæravtale. Aksjonæravtalen er en avtale mellom aksjeeierne og omfatter 
som oftest avtale om selskapets utbyttepolitikk, fordeling av styreplasser, 
omsetningsmuligheter og konfliktløsning. Aksjonæravtaler er ikke hjemlet i aksjeloven, men 
er en privatrettslig avtale aksjonærene imellom. En eieravtale i interkommunale selskaper er 
gjerne noe mer enn en tradisjonell aksjonæravtale. Den vil beskrive og regulere forholdet 
mellom kommunene som eiere av selskapet og beskrive eierperspektiver som det ikke er 
naturlig å regulere i selskapets vedtekter eller selskapsavtale. 

Eieravtale bør inngås mellom alle eierne, og ikke mellom enkelteiere. Om det er behov for å 
regulere felles strategi for mindre kommuner i eierkonstellasjoner med større 
kommuner/private, bør dette nedtegnes og bekjentgjøres. 

6. Valgkomiteer oppnevnt av det operative eierorgan

Å velge den rette sammensetting av styre til selskapet er det operative eierorganets viktigste 
oppgave. Styresammensetningen bør reflektere selskapets stilling i dag og fremover. Ved 
utvelgelsen bør eierne, selskapet, innbyggernes og andre interessenters behov og forventinger 
ballanseres. En grundig prosess rundt identifisering og forslag til kandidater vil kunne ivaretas 
gjennom etablering av en valgkomité. Valgkomiteens arbeid bør nedfelles i retningslinjer 
hvor blant annet valgkomiteens arbeid samt kompetanse og kvalifikasjoner som er viktig for 
valg av nye styremedlemmer til dette selskapet er nedfelt. 

Hensikten med valgkomité og skriftlige retningslinjer for denne, er å gi et mandat som skaper 
grunnlag for saklige og adekvate avveininger i valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå de 
beste kandidatene til styreverv. Personer som ønsker å utvikle selskapet, og som har den rette 
kompetanse og egenskaper for å fylle ut styret med de eksisterende medlemmene. Det 
operative eierorgan må sikre at valgkomiteens arbeid er gjennomsiktig, forutsigbart og 
etterprøvbart. En viktig oppgave for valgkomiteer i offentlig eide selskaper er å bidra til at 
man unngår uheldige dobbeltroller og interessekonflikter mellom deltakerne, styret og 
selskapet. 

Det operative eierorganet i selskapet tar de formelle beslutninger på vegne av alle eierne. I 
denne sammenheng betyr det å velge styrets medlemmer. Siden valgkomiteen innstiller til det 
operative eierorganet bør valgkomiteen utgå fra dette og velges av det operative eierorganet, 
som også velger komiteens leder. Det anbefales ikke at det velges varamedlemmer til 
valgkomiteen. 

Valgkomiteen bør bestå av 3-4 personer med nødvendig erfaring, kunnskap, anseelse og 
integritet. Valgkomiteens funksjonstid bør være mellom 2-4 år og medlemmene bør kunne 
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gjenvelges såfremt det operative eierorganet er tilfreds med valgkomiteens arbeid sett i 
sammenheng med styrets utvikling. 

De skriftlige retningslinjene for valgkomiteen bør kortfattet angi forventninger til komiteens 
arbeidsform, tidsbruk og møter. Retningslinjene bør ikke være uttømmende, men bør beskrive 
noe rundt hvem som bør kontaktes med forslag til kompetente kandidater til styreverv i dette 
selskapet. Retningslinjene må påse at nødvendige personvernhensyn ivaretas i arbeidet med å 
identifisere de rette kandidatene. 

Valgkomiteen bør møtes og gjennomføre samtaler med aktuelle styrekandidater. 
Møtegodtgjøring for valgkomiteens medlemmer bør betales av selskapet etter 
representantskapets beslutning. 

7. Bestiller og utfører

En av suksessfaktorene ved organisering av kommunal tjenesteproduksjon i selskaper, er 
etablering av en ”bestiller/utfører” modell (BU) mellom kommunen og selskapene eller 
mellom avdelingene som bestiller av tjenester fra utfører (selskapet). Dette avsnittet beskriver 
prinsippene i hvordan en BU-organisering kan gjennomføres og er en generell beskrivelse. 
Momentet tas med i eiermeldingen fordi det kan være gunstig for kommunen som bestiller og 
selskap som leverandør at det etableres forutsigbare systemer og rutiner hva angår kjøp av 
tjenester og leveranser. 

Bestillerkompetanse handler om å ha tilstrekkelig kunnskap i kommunen om de kravene som 
stilles til, og de brukerbehov som skal ivaretas, i den tjenesten som skal bestilles fra selskapet, 
og hvorledes kravene og behovene best bør beskrives og følges opp. Bestiller må bygge opp 
metoder for å måle brukerbehov, vurdere kostnadseffektivitet og kunne prioritere å følge opp 
tjenesteområdet. 

Ved BU-organisering må politikere og administrasjon forholde seg til tjenesteproduksjon som 
er regulert gjennom en kontrakt. Kommunen har blant annet ikke lenger samme handlingsrom 
til å foreslå kutt i driftsbudsjettet midt i kontraktsperioden fordi kommunen må spare penger. 

8. Habilitet

Rolleklarhet blant folkevalgte og offentlige tjenestemenn er viktig om innbyggerne skal ha 
tillit til kommunene. Uklarhet i roller kan stille spørsmål ved vedkommendes nøytralitet og 
vedtakets gyldighet. Det har vært ønskelig med større klarhet med hensyn til hvilke interesser 
enkeltpersoner ivaretar når saker vedrørende et aktuelt selskap skal behandles i kommunen. 
Med virkning fra 1. november 2011 ble derfor unntaket i forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav e opphevet for folkevalgte og medlemmer i kommunens administrasjon som også er 
styremedlemmer i offentlig heleide selskaper når disse selskapene er part i en sak som er til 
behandling i kommunen. Det innebærer at folkevalgte og tjenestemenn blir inhabile og ikke 
kan behandle en sak i kommunen som gjelder et selskap der de selv har en ledende stilling 
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eller sitter i styret.  Tidligere var dett et unntak fra inhabilitetsreglene for styremedlemmer i 
selskaper som er fullt ut offentlig eid. 

Det er viktig at kommunen har åpenhet om mulige rollekonflikter og habilitetsutfordringer 
blant sine folkevalgte. Det er også viktig at valgkomiteene i selskapene eiet av kommunen tar 
dette inn i vurderingen når de skal vurdere kandidater til styreverv. 

9. Konkurranse

Prinsippet om likebehandling av private og offentlige selskap innebærer at reglene om 
offentlig støtte også gjelder for kommunens egne selskaper. Om kommunen gir støtte til 
virksomhet som drives av et selskap de selv eier og dette bedrer konkurranseevnen til det 
mottakende selskapet, kan det medføre en konkurransevridning i markedet og dermed være 
ulovlig offentlig støtte. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at støtte i ulike former til 
selskaper kommunen eier kan være ulovlig offentlig støtte. 

Offentlig støtte skal forstås vidt og omfatter både at virksomheter tilføres økonomiske verdier
eller blir fritatt for økonomiske byrder. Som offentlig støtte regnes støtte fra alle offentlige 
kilder, også støtte gitt av selskaper eiet av kommunen dersom disse anses som offentligrettslig 
organ. 
Det er fire grunnvilkår som må være oppfylt for at støtten skal være omfattet av reglene: 

1. Det må dreie seg om støtte gitt av offentlige midler 
2. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen 
3. Den må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer 
4. Den må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene 

Offentlige støtteordninger må meldes til ESA og det er Fornyings- administrasjons- og 
kirkedepartementet som forvalter dette regelverket. 

I utgangspunktet gjelder anskaffelsesregelverket når kommunen kjøper varer og tjenester fra 
andre enn kommunen selv. Når kommunen kjøper tjenester fra selskaper kommunen selv eier 
benytter kommunen som utgangspunkt ikke anbud, men kjøpe tjenester direkte fra selskapet. 
Kommunen har denne adgangen gjennom unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse. 
Unntakene formes av rettspraksis. I dag gjelder følgende: 
Egenregi gjelder når det kun er offentlige eiere og når kun en ubetydelig del av omsetningen 
går til andre enn eierne (antas å være under 6-7 % av selskapets totale omsetning) og 
selskapets omsetning er så nært knyttet til eier (e) at den anses som om kommunen(e) handler 
med egen etat. 

Det er adgang til direkte tildeling av en kontrakt dersom et offentligrettslig organ er tildelt 
enerett og det er forenlig med EØS-avtalen. Dette kan være naturlig fysisk monopol (eks: 
nettvirksomhet), rettslig monopol (eks: kommunenes lovpålagte ansvar for å samle inn og 
behandle husholdningsavfall) eller tjenestekonsesjoner. Enerett skiller seg fra egenregi ved at 
det krever en spesiell begrunnelse for tildelingen og er en begrensning i forhold til EØS-
avtalens fri flyt og etableringsfrihet. 
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10. Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. (selskapskontroll).  Oppgaven som er tillagt kontrollutvalget er å vurdere om 
eierstyringen og selskapets virksomhet er i tråd med de vedtak og forutsetninger 
kommunestyret har til driften i selskapet. Selskapskontroll begrenser seg i utgangspunktet til 
IKS og aksjeselskap eiet av kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner samt heleide datterselskap av disse. Se kommuneloven § 77 nr. 5 og 
kontrollutvalgsforskriften av 15. juni 2004 nr. 905 kapittel 6. 

Selskapskontrollen er todelt; eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskaper. 
Eierskapskontrollen er en kontroll med kommunens forvaltning av sine eierinteresser. 

Den pliktige eierskapskontrollen er ingen dyptgående kontroll og omfatter ikke selve 
selskapet, men kommunens utøvelse av eierstyring i selskapet. Eierskapskontroll omfatter 
også kontroll av hvorvidt representantskapsmedlemmer og fullmektiger på vegne av Tana 
kommune i generalforsamlinger utøver sitt verv i samsvar med denne eiermeldingen og 
kommunestyrets vedtak og instrukser; både generelle og spesielle. 

Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon av selskaper, men dette er ikke 
lovpålagt slik som eierskapskontroll. Dette er en dyptgående kontroll av et selskap hvor 
måloppnåelse, ressursbruk osv. blir målt. I selskaper der kommunen eier sammen med andre 
kommuner eller fylkeskommunen bør Tana kommune tilstrebe en samordnet 
forvaltningsrevisjon om dette skal gjøres i et av selskapene. Se kommuneloven § 80.
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10. Tana kommunes eierstyringsprinsipper

Rolleavklaring mellom kommunestyre, eierorgan og styre

Eierorgan:
All eierstyring skjer gjennom eierorganet (representantskap eller generalforsamling). De 
valgte representanter skal ivareta kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i 
selskapenes eierorgan. Eierorganet har som formål å sikre at eiers overordnede interesser blir 
ivaretatt i selskapet og skal formulere klare mål for selskapet.

Kommunestyret:
I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning, kan kommunestyret som kollegium 
og/eller formannskap instruere representantene i eierorganet. Dette kan skje ved at 
representanten melder inn en sak til ordfører i forkant av formannskapsmøte/
kommunestyremøte. 

Kommunestyremedlemmer: 
Den enkelte folkevalgte eller partgruppe har ingen direkte instruksjonslinje til selskapet eller 
representanter i eierorganet. Saker som ønskes tatt opp skal meldes som sak i kommunestyret 
på ordinær måte. 

Styret: 
Styret er ansvarlig for realisering av eiers mål og skal ivareta selskapets interesse. Styret 
representerer ikke enkelteierne, men selskapet.

Gjennomføring av representantskapsmøter og generalforsamling. 

Selskapenes eiermøter skal gjennomføres på en måte som gir rom for reell dialog mellom 
selskapets representanter og eier. Styret skal i forkant tilrettelegge for at flest mulig kan delta 
med tanke på at det blir en effektiv møteplass mellom eier og styre. Lovens regler om 
innkalling, utførlig saksdokumenter og eventuelle fullmakter skal være på plass, dvs fire uker 
i forkant. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Revisor har i hht lov om 
interkommunale selskaper rett, men ikke plikt til å delta. Kommunen legger til grunn at 
revisor for IKS skal benytte denne retten. 

Styret i hvert enkelt selskap skal forberede eiermøtene. 

Generalforsamling/representantskapsmøte skal sikre at formålsparagrafen for selskapet er i 
samsvar med en eventuell endring i driften og i tråd med den generelle utviklingen i 
samfunnet og har forankring hos eierne. 

Eiers ansvar: Sikre styresammensetning ved bruk av valgkomite 
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Det er eiers ansvar å sørge for en styresammensetning og overordnet styringsramme som er 
tilpasset selskapets formål og eiernes forvaltningsverdier. Dette innbærer at 
styresammensetningen totalt sett skal gi selskapet den nødvendige kompetanse med hensyn til
nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse. 
I forkant av styreoppnevnelse, skal eierne oppnevne en valgkomite som leverer et begrunnet 
forslag til representantskap/generalforsamling. Etter 2011 er habilitetskrav for private og 
kommunale selskaper likestilt. Politikere i styrene blir automatisk inhabile ved behandling i 
kommunestyret av saker som gjelder partsforhold for selskapet. Dette medfører at 
styresammensetning også må vurderes i lys av politisk kompetanse. Vurderingene bør gjøres i 
valgkomiteens innstilling. Styrene i selskaper eid av kommunen følger lovens krav om 
kjønnsbalanse. 
Representantskapet/generalforsamlingen velger styret.

D. Eiers ansvar: Obligatorisk opplæring av folkevalgte i selskapsjuss og selskapsområdene 
Det skal gjennomføres felles folkevalgtopplæring innenfor eierskap og selskapsstyring i første 
del av valgperioden, første gang våren 2013. I tillegg skal hver enkelteier sette temaet på 
dagsorden på en eierdag i valgperioden. Eierskapsmeldingen skal i dette møtet legges frem for 
politisk behandling. 

E. Kommunenes ansvar: Valg av organisasjonsform 
For interkommunal virksomhet som ikke er kommunens kjernevirksomhet og hvor det 
eksisterer et marked vil egenregi gjennom IKS eller AS være aktuell. Det ligger som en 
forutsetning at kommunene har den dominerende styring/kontroll og omsetning. 
Stiftelser har ingen eiere, og er ingen egnet organisasjonsform for kommunal virksomhet. 

F. Kommunenes ansvar: Felles politisk saksbehandling i forkant av utskilling 
Administrasjonen skal gi politikerne en balansert saksutredning ved en eventuell utskilling av 
en virksomhet i et interkommunalt samarbeid. Ved valg av organisasjons- eller selskapsform 
skal formålet ved utskillingen legges til grunn. I valget mellom organisasjonsformer bør det 
foretas en juridisk, politisk og økonomisk avveining av organisasjonsformen holdt opp mot 
formålet med samarbeidet. Det er f eks kun det nye vertskommunesamarbeidet (koml §§ 28 a-
k) som kan benyttes om samarbeid om myndighetsutøvelse. Det er viktig å skille mellom 
kommunens rolle som eier, myndighetsutøver og arbeidsgiver da dette har betydning for 
eierstyringen. 

G. Eiers ansvar: Informasjon til nye styremedlemmer 
Det er hver eiers ansvar å sikre at nye styremedlemmer gis nødvendig informasjon om ansvar 
og plikter knyttet til vervet i forkant av oppnevnelsen. Styremedlemmer skal gis tilbud om 
styreopplæring, enten i regi av styret selv eller av eierne. 

H. Eiers ansvar: Utarbeidelse av eierstrategi for enkeltselskap
Eierne skal påbegynne et arbeid for å utforme eierstrategier for enkeltselskapene. En 
eierstrategi skal ha i seg eiers formål og utdype denne for å sikre nødvendige og overordnede 
styringssignal til selskapet. Eierstrategien vil danne grunnlaget for selskapets strategi og kan 
ha i seg bakgrunnen for hvorfor kommunene eier selskapet, definering av kjernevirksomhet, 
forutsetningene for å eie, reguleringer ifht bestiller, kundeforhold, kommunikasjonslinjer 
mellom eierne og selskap, øvrige rammebetingelser og føringer eierne ønsker å legge til 
grunn. Eierorganet vedtar den felles eierstrategien, etter behandling i hver eierkommune.
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Honorerte styreoppdrag i selskapet 
Styremedlemmer har ikke anledning til å ta honorerte oppdrag på vegne av selskapet. 

J. Styrehonorar 
Honorar for styrearbeid skal forelegges og godkjennes av eierne. 
Styreledervervet skal honoreres særskilt. 

K. Styrets ansvar: Styreevaluering 
Styreevaluering gir styremedlemmer og leder økt bevissthet om oppgaver, roller, myndighet 
og ansvar. Styreleder skal ta initiativ til styreevaluering en gang i året. Resultater av 
evalueringen med eventuelle tiltak skal forelegges eierne til informasjon. Det bør utvikles en 
felles mal for styreevaluering hvor tema som ledelse, beslutningskvalitet, forholdet til eier, 
forholdet til virksomheten, kvalitet på sakspapirer/utsendelse, styreleders rolle, forholdet til 
daglig leder, åpenhet/kultur, omdømme, mål og strategiarbeid, økonomi, kompetanse kan 
være sentrale punkter for en evaluering. Styreevalueringen bør legges frem for eierne til 
informasjon. 

L. Styrets ansvar: Selskapsstrategi 
En selskapsstrategi er styrets verktøy for å operasjonalisere eiers formål og strategier for 
selskapet. Ansvaret for selskapsstrategien er styrets og skal sikre operasjonalisering av eiers 
overordnet formål. 

M. Styrets ansvar: Etikk, miljø og klima 
Styret plikter å sette etikk på dagsorden i styret og i selskapet. Hvilke etiske valg og 
dilemmaer som er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en vurdering av 
mulige dilemmaer i sin selskapsstrategi. Målsettingen er å sikre en felles oppfatning av 
gråsoner selskapet kan operere i og hvilke valg selskapet og de ansatte bør ta. 
Styret skal prioritere langsiktige, regionale og bærekraftige miljøløsninger i selskapets 
utøvelse av tjenester så vel som organisering. Alle selskapene skal miljøsertifiseres. Grønne 
innkjøp bør gjennomføres etter anskaffelsesregelverket. 

N. Kontrollutvalgets plan for gjennomføring av selskaps- og eierskapskontroll. 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med det kommunale eierskapet. En egen forskrift (§ 14 første 
ledd) hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av
kommunens eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger. 

Kontrollutvalgene i hver kommune er ansvarlig for at kontrollen gjennomføres. 

Kommunestyret kan fastsette regler for kontrollutvalget og revisors kontroll. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest ved utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av eier- og 
selskapskontroll som vedtas av kommunestyret.

Kontrollutvalget har også rett til å delta i representantskaps- og generalforsamlinger.

Merknader fra kontrollutvalget skal følges opp av enkelteierne.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/2706-4

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 161/2012 29.11.2012

Møteplan 2013

Vedlegg
1 Forslag til møteplan 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Når det gjelder oppsett av møteplan for 2013 bør en ta hensyn til andre møter i kommunens tre 
hovedutvalg, samt til andre utvalg. I tillegg er det nødvendig å ta hensyn til møter i 
fylkeskommunen, sametinget, KS og Øst-Finnmark Regionråd. 

Torsdager er fast møtedag for FSK og KST, og dersom mulig så bør en velge dette også i 2013.
Andre hensyn å ta er at FSK har flere innstillingssaker til kommunestyre. For at innstillinger fra 
FSK skal følge selve innkallingen til kommunestyret, så bør møte holdes minimum 9 dager før
KST-møte. 

I 2013 er det stortings- og sametingsvalg og det anbefales at det ikke avholdes møter i perioden 
fra uke 35 og til og med uke 38 (26.august – 20. september). Dette med begrunnelse i at 
politiske sekretariat er opptatt med planlegging, forberedelse, gjennomføring og etterarbeid med 
valget. Tana kommune er også opptellingskommune i Østre valgkrets for sametingsvalget, og 
har mange oppgaver en god tid etter at selve valgdagen er over. 

Vurdering
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M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S
1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 9 1 2 3
2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10 10 4 5 6 7 8 9 10
3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17 11 11 12 13 14 15 16 17
4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24 12 18 19 20 21 22 23 24
5 28 29 30 31 9 25 26 27 28 13 25 26 27 28 29 30 31

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S
14 1 2 3 4 5 6 7 18 1 2 3 4 5 22 1 2
15 8 9 10 11 12 13 14 19 6 7 8 9 10 11 12 23 3 4 5 6 7 8 9
16 15 16 17 18 19 20 21 20 13 14 15 16 17 18 19 24 10 11 12 13 14 15 16
17 22 23 24 25 26 27 28 21 20 21 22 23 24 25 26 25 17 18 19 20 21 22 23
18 29 30 22 27 28 29 30 31 26 24 25 26 27 28 29 30

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S
27 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4 35 1
28 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11 36 2 3 4 5 6 7 8
29 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18 37 9 10 11 12 13 14 15
30 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25 38 16 17 18 19 20 21 22
31 29 30 31 35 26 27 28 29 30 31 39 23 24 25 26 27 28 29

40 30

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S
40 1 2 3 4 5 6 44 1 2 3 48 1
41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8
42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15
43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22
44 28 29 30 31 48 25 26 27 28 29 30 52 23 24 25 26 27 28 29

Oppdatert 21.nov 2012 1 30 31

Deanu gielda -Tana kommune politiske organ
Kommunestyret(KST): 21.feb., 18 apr, 20.juni, 10.okt., 14.nov., 18.des.
Formannskapet(FSK): 7.feb., 7.mars, 4. april 23.mai, 6.juni, 15.aug., 9,sept(valgstyret) 26.sept., 31.okt., 28.nov, 4 des. 
Fast utvalg for plansaker (FUP): avholdes i fb med FSK møter
Administrasjonsutvalget(ADU): avholdes i fb med FSK møter etter nærmere innkalling
Kontrollutvalget: 
Disputvalg: 
Ungdomsrådet: 
Miljø, Landbruk og utmarksutv. (MLU): 
Helse og omsorgsutvalget(HOU): 
Oppvekst og kultur utvalget(OKU): 

Adm organ
Kontaktm. Pol/adm ledelse:
Arbeidsmiljøutvalg(AMU):
Ledermøte(LM): holdes som hovedregel siste tirsdag i måneden

Finnmark fylkeskommunens møteplan 2013
Fylkestinget: 20-21.mars, 12.-13.juni, 23.-24.okt., 11.-12. des.
Fylkesutvalget: 12.feb., 19.mars, 21.mai, 11.juni, 17.sept., 22.okt., 26.nov., 10.des.
Kompetanseutvalget: 20.-21.feb., 14.-15.mai, 24-25.sept., 19.-20.nov.
KNS utvalget: 13.februar., 22.-23.mai, 11.sept., 13.-14.nov.

Sametingets møteplan 2013:
Sametingets Komité og plenum: 25.februar - 1 mars, 22.-26. april, 3.-7. juni, 2.-6. desember

Kommunenes sentralforbund KS
Fylkesstyremøter: , 17.jan., 20.mars , 29,-30 mai (Felles), 19. sept.
Strategikonf. og fylkesmøte 26-27 feb.(Alta),. Fylkesmøte Nordnorge 10-11 april (Tromsø)
KS Kommunedagene og ordfører konferanse 2013: 23-25.april. Høstkonferansen 2013, 16-17 oktober

Øst-Finnmark regionråd
Regionrådsmøte(r):  4-5. februar (Kirkeneskonferansen 5-6 februar), 
Styremøter:

Møteplan 2013  Deanu gielda - Tana Kommune

OKTOBER NOVEMBER

JANUAR FEBRUAR

APRIL MAI

JULI AUGUST

MARS

JUNI

DESEMBER

SEPTEMBER
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P23

Arkivsaksnr: 2010/569-61

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Havneutvalget 22/2012 09.11.2012
Formannskapet 162/2012 29.11.2012

Klage på plassering av bølgedemper i Torhop havn

Saksprotokoll saksnr. 22/2012 i Havneutvalget - 09.11.2012 

Behandling
Leder Einar Johansen (SP) fremmet følgende forslag: 

Klagen oversendes formannskapet for behandling. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Klagen oversendes formannskapet for behandling. 

Rådmannens forslag til vedtak
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Saksopplysninger
Kommunen har mottatt klage på plassering av bølgedemperen i Torhop.  Klagen går på 
plassering i forhold til lakseplass TN112A og TN112B. Klager hevder at plass A i tidligere år 
har fisket bedre enn plass B. Da klagen ble skrevet den 24.6.12 hadde plass A fanget 2 fisk mot 
plass B som hadde fanget 39 fisk. Klager hevder at dette skyldes at laksen styres fra land og 
foreslår at den flyttes nærmere kaia og reduseres til halv lengde, alternativt fjernes. Ifølge 
klageren har bølgedemperen svært liten virkning på havneforholdene. 

Vurdering
Utlegging av flytebrygge er byggemeldt med nabovarsel til berørte parter. 
Bygningsmyndigheten i Tana har behandlet søknaden som en byggesak og det ble gitt tillatelse 
til å gjennomføre tiltaket. Nabovarselet til eiendom 20/3 ble sendt til et av familiemedlemmene.
Merknader til plasseringen burde vært gjort da. Plasseringen ble avtalt i møte med samme 
grunneierrepresentant som fikk nabovarselet.
Lakseplassene og plassering av disse er det Fefo som styrer, og er ikke inntegnet på noen kart.

Saken legges fram for havneutvalget til diskusjon.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/2731-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 163/2012 29.11.2012

Søknad om dekking av hall-leie i ridehallen for medlemmer under 18 år

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om økonomisk støtte til fast hall-leie for barn og unge under 18 år i Tanahall avslås.

Begrunnelse
Det er ikke avsatt midler for omsøkte formål i budsjettet.

Saksopplysninger
Tana kjøre- og rideklubb søker om dekking av hall-leie (fast avtale) for barn og unge under 18 
år. Klubben har stipulert et beløp på kr 40 000, som tilsvarer 20 årskort for barn og unge. 

Disse årskortene, foreldrebetaling, gir rett til fri tilgang til hallen ved trening og opplæring/kurs. 

Klubben er en av de største og viktigste brukere av Tanahall. Tana kjøre- og rideklubb har fått 
signaler om en husleieøkning fra kr 2 000 til kr 5 000 per mnd. I tillegg bærer klubben utgiftene 
til brøyting fra riksveien og til hallen og hallområdet. Samlet sett er dette en stor utfordring for 
klubbens økonomi. 

Klubben har hatt en positiv vekst etter at hallen kom i drift og det vises gjennom 
medlemstallsøkning fra 63 til i dag 84 medlemmer, hvorav 27 medlemmer er under 18 år. For å 
opprettholde og rekruttere nye medlemmer ønsker klubben å ha et tilbud som fenger barn og 
unge fra alle sosiallag i kommunen. Dette betinger at klubben kan holde kostnadene lave slik at 
det skal vær mulig for barn og unge å delta uten at utgiftene er avhengig av foreldrenes
økonomiske evne.  
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Det fleste barn og unge i klubben leier hest for å kunne delta aktiv i trening og konkurranse. 
Disse utgiftene er også foreldrebasert. For å opprettholde prinsippet om lavterskeltilbud jobber 
klubben for å bedre rammebetingelsene for alle selv om det betyr større forventinger om 
egeninnsats i form av økt dugnadsarbeid. På den annen side må de også være våkne for 
utbrenthet ikke skal spre seg i klubben.  

Vurdering
Det ligger en viss føring nasjonalt om at idretten skal være et lavterskeltilbud. I det ligger også 
at rimelig eller gratis tilgang til kommunale idrettsanlegg, for de under 20 år, er en forutsetning 
for et godt og variert lokalt idrettstilbud. Fortsatt bruker mange idrettslag store deler av sin 
inntekt på hall-leie. Tana kommune har tatt høyde for dette prinsippet i flerbrukshallen og andre 
idrettsanlegg og skoleanlegg. Når det gjelder Tanahall så er situasjonen litt annerledes. Hallen 
har to eiere, kommunen og en privat eier (Viddas). Prinsippet om lavterskeltilbudet til barn og 
unge er ikke avklart mellom eierne. 

Et annet forhold gjelder forholdet ”dyr i idrett”. Utgiftene for vedlikehold og tilrettelegging av 
anlegget for treninger/konkurranser er mer ressurskrevende enn ved andre idrettsanlegg. 
Klubben ønsker at anlegget skal være godt vedlikeholdt og være innbydende for egne utøvere, 
konkurrenter, trenere, foreldre og besøkende. Det preger anlegget, som er flott og gjennomført 
rent. 

Det som kanskje også er viktig å være oppmerksom på er at riding vesentlig er en jenteidrett. 
Jenteidrett er blitt viet lite oppmerksomhet i kommunen sett i forhold til anleggsbygging og 
føringene som er satt i forbindelse med bruken av anlegg og egenbetaling. I kommunedelplan 
for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 er målet å bedre forholdene for jenteidrett. 
Det å styrke ridemiljøet i kommunen har stor betydning for økt fysisk aktivitet blant målgruppa
jenter i alderen 13-19 år.   

Til tross for behovet så ser ikke rådmannen det som mulig å foreslå midler for tiltaket all den tid 
slike midler ikke er avsatt i budsjettet.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-52

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 164/2012 29.11.2012

Referatsaker/Orienteringer - FSK

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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