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1. INNLEDNING

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et
sentralt hjelpeorgan for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens
bestemmelser i kapittel 12(§§76 -83) om "Internt tilsyn og kontroll. Revisjon". I medhold av
kommuneloven (KL)§ 77 nr 11 er det laget en egen forskrift for kontrollutvalg (KU-forskriften). I denne
forskriften § 4 heter det:

"Kontrollutvalget skalfore det løpende tilsyn med den kommunale ellerfidkeskommunale forvaltningen
på vegne av konnnunestyret ellerfrIkestinget, herunderpåse at kommunen eller.fidkeskommunen har en
forsvarlig revisjonsordning.
Utvalget kan ikke overprove polititske prioriteringer som erforetatt av kommunens eller

fi,lkeskommunens forlkevalgte organer".

Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltning og til tilsyn med
revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.

Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med
regnskapsrevisjon (kap.4), forvaltningsrevisjon (kap.5) og selskapskontroll (kap.6) I tillegg er
kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§16), ansettelse, suspensjon og
oppsigelse av revisor (§17) og budsjett for hele kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen (§18).
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et kompetent sekretariat(§20)

Kontrollutvalgets oppgaver og en tabelloversikt med spesifisering av planlagt gjennomføring i 2013 er
gjengitt i kapittel 4.

Kontrollutvalgets saker skal normalt fremmes direkte til kommunestyret for behandling. I saker de
kontrollutvalget har innstillingsrett, har verken administrasjonssjef eller folkevalte organer anleding til å
avgi innstilling.

2. KONTROLLUTVALGET I DEANU GIELDA/ TANA KOMMUNE

Fylkeskommunen har et kontrollutvalg med 3 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt for perioden
2011 —2015:

Medlemmer Varamedlemmer
Kåre Breivik, leder Oddvar Pedersen
Leif Kristian Sundelin, nestleder He e Persen
An'a Aslaksen, medlem Ole Jakob Ta io

	

3. MØTEPLAN

Kontrollutvalgets møter skal holdes for lukkede dører, dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet
(KU —forskriften §19). Kontrollutvalget har vedtatt åpne møter fra og med november 2012.

Moteplanfor 2013:
Februar 2013 —felles opplæringsmøte for kontrollutvalgene, Eksakt dato må kombineres med de øvrige
utvalgene i Øst —Finnmark.

Som ordinære motedatoerforeslås:
12. april 2013, 14.juni 2013, 13. september 2013 og 15.november 2013

Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i møteplanen eller innkalle til flere møter.

Møteplan, innkalling og saksliste og protokoller sendes frode. undersen(dtana.kommune.no for
offentliggjøring på kommunens hjemmeside.
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4. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER

4.1 Tils n med forvaltnin en
Møte

Følgende rapportering sendes
fortløpende (til sekretariatet)

Når kontrollutvalget bestemmer
det

Februar 2013
12.04.2013

14.06.2013
13.09.2013
15.11.2013

4.2 Kontrollutval ets o
Møte

I hvert møte eller når
kontrollutvalget bestemmer
Februar 2013
12.04.2013
14.06.2013
13.09.2013
15.11.2013

0 aver kn ttet til tils n med forvaltnin en
Økonomiske rapporter som sendes formannskap
Rapporter fra andre tilsynsorgan og kommunens svar/oppfølging
Innkallinger/protokoller fra kommuenstyret og øvrige poltiske
utvalg (skal sendes rett til medlemmene)

Samtale med ordfører og administrasjonssjef
Rapportering fra adm.sjefen:

Økonomisk situasjon
Anmeldelser og varsling(rutiner for varsling)

Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert
under hvert enkelt møte)
Felles o lærin smøte
Informasjon fra rådmann og ordfører om aktuelle saker i
kommunen
Informas'on fra 9999999
Informas'on fra 9997999
Informas'on fra 7999999
Informas'on fra 2999997

Felles o lærin smøte
Ra orterin fra revisor om re nska srevis'onen 2012
Kontrollutval ets uttalelse til årsre nska et 2012
Orienterin fra revisor om aktuelle saker
Overordnet revis'onsstrate i 2013

aver i forbindelse med re nska srevis'on
0 aver kn ttet til re nska srevis'on

Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker
det

4.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon
Ut an s unktet for o

Møte
avene er lan for forvaltnin srevis'on
0 aver kn ttet til forvaltnin srevis'on

Februar 2013 • Felles o lærin smøte
12.04.2013 • Behandlin av Plan for forvaltnin srevis'on
14.06.2013 • Bestillin av forvaltnin srevis'on
13.09.2013 • Orienterin om å ående forvaltnin srevis'ons ros'ekt
15.11.2013 • Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjekt




• Bestillin av nytt forvaltnin srevis'ons ros'ekt

4.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll
Ut an s unktet for o avene er lan for selska skontroll

Møte 0 aver kn ttet til selska skontroll
Februar 2013 • Felles o lærin smøte
12.04.2013
14.06.2013
13.09.2013
15.11.2013

Behandlin av ra ort Eierska skontroll ØFAS ANS
Bestillin selska skontroll SEG AS

Behandling rapport eierskapskontroll SEG AS
Bestillin eierska skontroll Tanahall AS
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4.5 Tils n med revis'onen
Møte 0 aver kn ttet til tils n med revis'onen
I hvert møte eller når Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte eller
kontrollutvalget bestemmer det når kontrollutvalget bestemmer det. Revisjonens plan for Tana kommune er til

enhver tid til 'en eli for kontrollutval et
Februar 2013 Felles o lærin smøte
12.04.2013 0 føl in av åseansvar vedr. re nska srevis'on
14.06.2013
13.09.2013 0 føl in av åseansvar vedr. forvaltnin srevis'on
15.11.2013 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring og vilkår for oppdraget

2014 le es frem

4.6 Buds'ettbehandlin
Møte 0 aver kn ttet til buds'ettbehandlin en
Februar 2013 Felles o lærin smøte
12.04.2013 • Sekretariatet følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til

kommunest rets behandlin av buds'ettet.
14.06.2013
13.09.2013 • Forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet for 2014 legges frem for

kontrollutval et
15.11.2013

4.7 Kontrollutval ets ra orterin
Møte 0 aver kn ttet til kontrollutval ets ra orterin
Februar 2013 • Felles o lærin smøte
12.04.2013 • Kontrollutvalgets årsrapport 2012 behandles og oversendes deretter

kommunest ret til orienterin
14.06.2013
13.09.2013 • Kontrollutvalgets årsplan for 2014 vedtas og oversendes deretter til

kommunest ret
15.11.2013

5. KONTROLLUTVALGETS ØVRIGE AKTIVITETER 2013

Kontrollutvalgan IS vil også i 2013 arrangere en egen samling for alle
kontrollutvalgsmedlemmene i distriktet. Dette planlegges gjennomført i februar Dette skal være
et felles opplæringsmøte, samt informasjon om aktuelle faglige temaer.
Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og en ser behov for en jevnlig oppdatering av sine
kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post
til kurs virksomhet og konferansedeltakelse

o Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRF's
kontrollutvalgskonferanse 6. og 7. februar 2013 på Gardermoen og FKT's konferanse
5. og 6. juni 2013 på Gardermoen

o Det er også ønskelig og nødvendig med jevnlige møter mellom kontrollutvalgslederne i
distriktet og vi ser dette som en mulighet gjennom møter i styret i Kontrollutvalgan IS

Kontrollutvalgets leder bør være til stede i kommunestyret når sake fra kontrollutvalget blir
behandlet.
Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og tilsyn.

Tana 19. november 2012

Kåre Breivik Sissel Mietinen
Leder kontrollutvalget Kontrollutvalgan IS

Sign. sign.
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Vår saksbehandler:
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Tana kommune

Kontrollutvalget skal utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Plan for
forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter, jf. § 10 i forskrift om kontrollutvalg
i kommuner og fylkeskommuner.

Formålet med overordnet analyse er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i
kommunens forvaltning sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og
forUtsetninger.

Gjennom den overordnede analysen har Finnmark kommunerevisjon IKS samlet den nødvendige
informasjon som er nødvendig om de aktuelle områdene.

Kontrollutvalget behandlet den fremlagte analysen i møte 20. november 2012 sak 27/12 og
fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar den frernlagte overordnede analysen til orientering. Analysen oppdateres med de
endringer som fremkom under møtet og oversendes sekretariatet. Sekretariatet videresender analysen
til kommunestyrets gruppeledere som inviteres til å komme med innspill til kontrollutvalget.
Analysens prioriterte områder inntas i Plan for forvaltningsrevisjon som legges frem på utvalgets neste
møte.

Sekretariatet har mottatt den oppdaterte analysen og oversender analysen til kommunestyret til
orientering.

Vadsø 4. desember 2012

Sissel Mietinen(sign)
sekretariatsleder

Adresse E-postadresse Telefon
Kontrollutvalgan IS kontrollutvalgan(dffleno 78 96 30 90
Henry Karlsensplass I
9815 Vadsø
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DEANU GIELDA—TANA KOMMUNE
Barnehage —Andel styrere og pedagogisk ledere med godkjent førskolelærerutdanning, i

prosent 45

Barnehage- Andel assistenter med førskolelærerutdanning, fagutdanning, eller annen

pedagogisk utdanning 46

Barnehage - Korrigerte brutto driftsutgifter i krone pr. barn i kommunale barnehage 47
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Grunnskole —Andel elever som får spesialundervisning, i prosent 50

Grunnskolen —Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev, i kroner 51

Finansiell dekningsgrad - Vann 52

Finansiell dekningsgrad - Avløp 53

Finansiell dekningsgrad - Renovasjon 54
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Pleie og omsorg —Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning 57

Pleie og omsorg —Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold, i prosent 58

Pleie og omsorg —Andel plasser avsatt til rehabilitering / habilitering, i prosent 59

Pleie og omsorg —Andel legemeldte sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i

brukerrettet tjeneste, i prosent 60
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Kommunehelse —Nettodriftsutgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste per

innbygger 0-5 år og 0-20 år 63

Sosialtjenesten —Bruttodriftsutgifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner 64

Sosialtjenesten —Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten per mottaker, i kroner 65

Sosialtjenesten —Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner 66

Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker 67
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DEANU GIELDA-TANA KOMMUNE

0. Forord
Overordnet analyse er utarbeidet av Finnmark kommunerevisjon IKS. Vi er et
interkommunalt selskap som driver revisjon i deltakerkommunene. Overordnet analyse er

første steg i arbeidet med å finne ut hvilke områder som skal være gjenstand for

forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon er systematisk vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Forvaltningsrevisjonen utføres på vegne av kommunestyret på oppdrag fra kontrollutvalget i

hver kommune.

Vardø 13.november 2012

Arnt-B Aronsen Geir Andreassen

distriktsrevisor revisor
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DEANU GIELDA-TANA KOMMUNE

Innledning
Overordnet analyse er i denne sammenheng ment å være et hjelpemiddel for å lage en plan for

forvaltning revisjon. Dette gjøres ved at man identifiserer risikoområder og sette disse inni i et

system, slik at man kan skille på hvor høy risikoen og vesentligheten er. Vi har forsøkt å gjøre

dette på en måte som enkelt illustrerer forskjellene på risikoområdene.

Kommunensmålsetninger
Kommuneorganisasjonenes målsettinger går fram av kommunelovens (KL) § I.

Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og

fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og

fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte

på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning

som bygger på en høy etisk standard.

Kommunens totale kompetanse er etter langvarig og sikker praksis negativt avgrenset.

Kommunen kan ut fra sitt kompetansegrunnlag fritt ta på seg de oppgaver den ønsker, men

innenfor de til enhver tid gjeldende rettslige rammer. I tillegg kommer de oppgaver som

kommunene er pålagt å utføre.

Kommunenes lovpålagte oppgaver er innenfor undervisning, helse og omsorg, samferdsel

m.v. og det er kommunens oppgave å yte innbyggerne tjenester innenfor nasjonalt vedtatte

standarder. Enhver kommune må imidlertid yte sine tjenester overfor publikum innenfor

kostnadseffektive rammer.

Kommunens årsbudsjett og økonomiplan viser hvilke målsetninger kommunen har for

inneværende periode i tillegg til at de forteller om hvordan rådmannen ser utfordringene som

kommunene står ovenfor. For øvrig kommer hvordan kommunen ønsker å fremstå utad, dette
kan vises i kommunens ønske om å fremstå som en fremtidsrettet organisasjon som er i stadig
utvikling for å håndtere de utfordringer som måtte komme.

Loverog forskrifter

3.1 Internt tilsyn og kontroll
Ifølge bestemmelsene om internt tilsyn og kontroll og revisjon i kommunelovens kapittel 12

med forskrifter er det et krav at det skal gjennomføres en overordnet analyse basert på risiko-

og vesentlighetsvurderinger (Veileder: NKRF 2010).
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DEANU GIELDA-TANA KOMMUNE

Kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon.

§ 77. Kontrollutyalget

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller.ffikeskommunens regnskaper blir revidert
på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det fores kontroll med at den
okonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det
blir gjennomfort systematiske vurderinger av okonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger utfra kommunestyrets eller .&lkestingets vedtak ogforutsetninger
(forvaltningsrevisjon).

3.2 Hensikten med overordnet analyse

Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om
kommunens/ fylkeskommunens virksomhet slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en
plan for forvaltningsrevisjon, og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt
å gjøre forvaltningsrevisjon. På denne måten ønsker man å sikre at det er de nyttige
forvaltningsrevisjonsprosjektene som gjennomføres (Veileder: NKRF 2010).

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold

Forvaltningsrevisjon innebærer å glennomføre systematiske vurderinger av okonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut.fra kommunestyrets eller ftlkestingets vedtak og
forutsetninger. Herunder om

forvaltningen bruker ressurser til å lose oppgaver som samsvarer med kommunestyrets
vedlak ogforutsetninger,

forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive iforhold til målene som er satt på
området,

regelverket etterleves,

forvaltningens styringsverktoy og virkemidler er hensiktsmessige,

beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med
offentlige utredningskrav,

.1)resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller•Mkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Gjennomforing og rapportering avforvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god
kommunal revisjonsskikk og elablerte og anerkjente standarder på området, og det skal
etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.

3.3 Politisk behandling - Kontrollutvalg og kommunestyret/fylkestinget
Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om

kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftenes § 9 er det
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DEANU GIELDA- TANA KOMMUNE

kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste

instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle

forskriftenes krav på dette punktet, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til

rådighet for kontrollutvalget. (Veileder:NKRF 2010)

Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller .ffikeskomrnunens virksomhet årlig blir
glenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.

Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av
kommunens eller fiilkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller ftlkeskommunalt
foretaks årsregnskap.

Forskriftenes § 10 omhandler plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og lyder som
følger:

Plan for gjennomføring avforvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter
at kommunestyret eller ftlkestinget er konstituert, utarbeide en plan for glennomføring av
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kornmunestyret eller frlkestinget selv som kan delegere
til kontrollutvalget åforeta endringer iplanperioden.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller frlkeskommunens
virksomhet utfra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

Bestemmelsen innebærer at kommunestyret gjennom å vedta en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon skal bestemme innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet.
Det medfører at kommunestyret spiller en aktiv og bestemmende rolle i forvaltningsrevisjon
ved at forvaltningsrevisjonsarbeidet knyttes tett opp til kommunestyret. Det framgår av
lovforarbeidene at dette er ment å styrke forvaltningsrevisjon i kommunene (Veileder:NKRF
2010).

3.4 Rolle- og ansvarsfordeling
Ut i fra ovenstående ser vi at rolle- og ansvarsfordelingen er delt mellom kommunestyret og
kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal sørge for at det utarbeides en overordnet analyse som

skal gi grunnlaget for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon.

Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas i kommunestyret og skal være gjeldende for en

periode på 4 år. En slik vedtatt plan trenger ikke å ligge fast for hele perioden, det må være

muligheter for å endre planen hvis et slikt behov dukker opp. Det ligger til kommunestyret å

bestemme hvilket organ som skal ha myndighet til å gjøre endringer i den oppsatte planen.
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Det vil si at når planen vedtas i kommunestyret, kan kontrollutvalget tildeles myndighet til å
gjøre endringer, hvis en slik myndighet ikke blir gitt, må eventuelle forslag til endringer

vedtas av kommunestyret.

Gjennomføringen av forvaltningsrevisjon er kontrollutvalgets ansvar og kommer til uttrykk i
KL § 77 nr. 4 og i forskriftenes § 9, her er det kontrollutvalgets påse rolle og ansvaret for at
vedtatt plan for forvaltningsrevisjon gjennomføres.

4. Prosessen

4.1 Vilkår for oppdraget
Vilkåret for oppdraget er forankret gjennom vedtak i de enkelte kontrollutvalg. For Tana

kommune ble det bestemt i kontrollutvalgsmøte 24.08.11 sak 25/11. Mandatet som er gitt
Finnmark kommunerevisjon IKS er å utarbeide en overordnet analyse som vil danne
grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016.

4.2 Møtevirksomhet
1kontrollutvalgsmøte 22. mars 2012 ga revisjonen en orientering om hvordan man så for seg

den videre prosess med overordnet analyse. Der ble det også gitt informasjon om områder
som revisjonen ser på som vesentlige og viktige. Det ble bestemt i møtet at kontrollutvalget
skulle innhente informasjon fra rådmannen og hans stab, om deres syn på risikoområder og
utfordringer i tiden framover. Det ble avtalt et arbeidsmøte som ble avholdt 8. mai. Videre har
kontrollutvalget blitt informert om fremdriften i arbeidet i møte den 28.august.2012. Der ble

det også vedtatt å invitere kommunestyrets gruppeledere til et arbeidsmøte, og dette ble

avholdt 27.september der 4 gruppeleder deltok sammen med 2 fra kontrollutvalget.

4.3 Kilder
I denne overordnete analysen er det tatt i bruk forskjellige kilder. Offentlige kilder som
tilsynsrapporter fra fylkesmannen, oppslag fra media, kommunens hjemmeside og ikke minst
KOSTRA som er et verktøy for å gi sammenliknbare tall, hvis man ønsker å måle seg mot
noen. Bruk av KOSTRA har vært gjennomgående for de fleste områdene, med unntak av
rådmannens og stabens område, der observasjoner og regnskapsrevisjon utgjør det meste av

kildekunnskapen. Rådmannen og hans stab og kommunestyrets gruppeledere har bidratt med

informasjon og er kilder til vurderingene som er gjort.
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5. Intern kontroll / Helhetlig risikostyring

5.1 Administrasjonssjefensansvar
Kommunens administrative leder har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et
tilfredsstillende internkontrollsystem (jfr. KL § 23.2). Intern kontroll er de systemer og rutiner
som administrasjonssjefen etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og
regeletterlevelse. Intern kontrollen skal også sikre at kommunen er gjenstand for betryggende
kontroll.

Med internkontroll menes følgende:

Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres
og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i
virksomhetens arbeidsprosesser.

Kommuneloven stiller krav om at det skal etableres et tilfredsstillende system for
internkontroll, loven sier imidlertid ikke noe om hvordan intern kontrollen skal utformes eller
organiseres. Vi har i vår definisjon og forståelse av internkontroll tatt utgangspunkt i et
rammeverk for internkontroll kalt COSO, som er det mest utbredte rammeverk for vurdering
og utvikling av Intern kontroll. COSO står for The Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission og kommer fra USA. I 1992 ble det for første gang gitt ut en
rapport om intern kontroll, som senere er blitt kjent som COSO-rapporten. 1Norge er det
Norges Interne Revisors forening som har tillatelse til å oversette og publisere rapporten.

COSO-rammeverket sammensatt av fire målsettinger og åtte komponenter. De fire
målsettingene er strategiske, driftsrelaterte, rapporteringsrelaterte og etterlevelsesrelaterte. De
åtte komponentene er intern miljø, etablering av målsettinger, identifisering av hendelser,
risikovurdering, risikohåndtering, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og
oppfølging. Komponentene representerer rammeverkets arbeidsmetodikk —hva som bør
vektlegges og hvordan man kan gå fram for å sikre god internkontroll over arbeidsprosessene.
Komponentene er gjensidig avhengige og likeverdige i arbeidet med å utforme og
gjennomføre internkontrollen.

5.2 Kontrollmiljøet
Av ISA (International standard of auditing) 315 pkt. 14 går det fram at revisor skal
opparbeide seg en forståelse av kontrollmiljøet. Ved opparbeidelse av denne forståelsen skal
revisor vurdere hvorvidt ledelsen har utformet og opprettholdt en kultur som fremmer
ærlighet og etisk adferd. Kontrollmiljøet som setter tonen i organisasjonen og påvirker de
ansattes kontrollbevissthet, omfatter blant annet holdningene, bevisstheten og handlingene til
de som har overordnet ansvar for styring og kontroll.
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KOSTRA
Vi har brukt KOSTRA som en sentral kilde i arbeidet. Spesielt der vi ser på sammenlignbare

kommuner og der vi prøver å se om kommunen er inne i en trend, eller om utviklingen
varierer fra år til år. Vi har brukt KOSTRA tall fra 2009 til 2011 i våre analyser.

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995

medformål å samordne og effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å

sorge for relevant slyringsinformasjon om kommunal virksomhet, måle ressursinnsals,

prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler ogftlkeskommuner. Fra 2001 var alle

kommuner ogffikeskommuner med i KOSTRA.

KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt på data fra en

rekke andre kilder i og utenfor SSB. KOSTRA-tallene koples med data.fra ulike kilder, som

feks. regnskapsdata, tjeneste- og personelldata og befolkningsdata. I løpet av årene er mange

gamle statistikkområder endret, og nye områder er kommet til. Du kan lese mer om KOSTRA

på www.ssb.no/kostra.

(www.ssb.no/kostra)

Risikovurdering i Tana kommune
risikovurderingen av kommunen har vi funnet det mest hensiktsmessig å dele inn i følgende

områder. Rådmannen med stab og støttefunksjoner i et område. Videre har vi tatt barnehage,
SFO og grunnskole som et område. Helsetjenester, pleie- og omsorgsavdelingen, samt

sosialtjeneste og barnevern er samlet i et område. Samhandlingsreformen har fått et eget

område og til slutt utviklingsavdelingen, bygg og anlegg med tekniske tjenester som et
område.

I risikobeskrivelsen er hvert emne knyttet til hver sin bokstav, og for hvert område starter vi
på A. Vi vurderer også hvilke type risiko hvert emne er knyttet opp mot. Disse bokstavene
blir så satt inn i et risikokart, der risiko (sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe) og
vesentlighet (konsekvensen hvis hendelsen inntreffer) blir vurdert i en skala fra svært lav til
svært høy. Risikokartet gir et bilde av hvilke områder vi mener er vesentlige og utsatt for
risiko. Dette kan være med på gi et godt utgangspunkt for diskusjon når plan for
forvaltningsrevisjon skal utarbeides og vedtas. Våre liste med emner er ikke uttømmende, slik

at hvis kontrollutvalget har synspunkter på andre emner eller vår vurdering av risiko og

vesentlighet så må det også komme i betraktning når planen diskuteres i utvalget.

I vår risikobeskrivelse har vi tatt utgangspunkt i vår kjennskap til kommunen, deres

hjemmeside, tilgjengelig informasjon gjennom arbeidsmøter med administrasjonen og
gruppeledere, tilsyn fra fylkesmannen og sammenlikning av KOSTRA tall (2009-2011) med

kommunene Vardø og Båtsfjord. Disse sammenlikninger gjelder for alle områdene der vi har

brukt KOSTRA.
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7.1. Rådmannen med stab og støttefunksjoner

Rådmann

Deanu gielda - Tana kommune ledes av et rådmannsteam som består av ;

Rådmann Jørn Aslaksen Ass. Rådmann Kjell Nilssen

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen er til for å yte tjenester til kommunens innbyggere, til rådmann og
virksomheter i kommunen.

Økonomiavdelingen skal ivareta budsjett - og økonomiplanarbeidet.

Økonomiavdelingen har det faglige ansvar for kommunens regnskap. Avdelingen ivaretar all
løpende regnskapsarbeid, alle inn-/utbetalinger til leverandører, kunder, innlegging og
utbetaling av lønn til ansatte, samt øvrige forbindelser. Avdelingen har ansvar for periodiske
avslutninger, årsoppgjør, rapporteringer, bankforbindelser og administrasjon av innlån.

Avdelingen har også ansvar for regnskapsførsel for kommunalt foretak og Polmak og
Tana kirkelige Fellesråd.
Avdelingen har hovedsystemansvar for økonomisystemene.

Økonomiavdelingen har ansvar for skatte- og avgifts innfordring fra bedrifter og
innbyggerne. Vi har også ansvaret for ettersyn/kontroll av regnskap i private bedrifter.

Økonomiavdelingen har i dag 7 årsverk fordelt på 8 personer

Informasjons- og serviceavdelingen

Informasjons- og serviceavdelingen yter service overfor innbyggere og publikum, politisk
nivå og kommunal organisasjon.
Avdelingen er lokalisert i hovedsak på rådhuset, med unntak av biblioteket og Tana
studiesenter
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Avdelingen ledes av informasjons- og serviceleder Bill Sørensen

Avdelingen har følgende ansvarsområder

Tjenestetilbudet til avdelingen omfatter

Sentralbordtjeneste

Kommunens sentralbord har nr 46 400 200, og er tospråklig
Sentralbordet ligger i rådhusets foaje og fungerer også som et publikumsmottak.
Sentralbordet er også postmottak.

Post- og arkiv

Kommunen har sentralisert arkivtjenesten og postmottaket. All inngående post blir

skannet og gjort tilgiengelig for saksbehandlerne elektronisk. 1 løpet av 1.halvår vil
kommunen ta i bruk et nytt bortsetingsarkiv som tilfredsstiller kravene til
Riksarkivaren og forskriftene.

Arkivet er bemannet med 2 arkivarer og en arkivleder.

Kommunal informasjon - kommunalt nettsted

Sentralbordtjeneste
Politisk sekretariat

Samisk språkutvikling

Bibliotek

1T

Tana studiesenter

Landbruksvikarordning

Tana kino

Avdelingen

IT-kontoret

Generelt om virksomheten

It-avdelingen har i dag 4 stk. 100 % stillinger og et formalisert driftssamarbeid med Nesseby.
Avdelingen har drift og utviklingsansvar for kommunenes 1T-Iøsninger

Personalavdelingen

Generelt om virksomheten

Avdelingen ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver, og yter støtte både til rådmann

og øvrige virksomheter, Det gis støtte i forhold til ansettelser og rådgivning innenfor

personalpolitiske problemstillinger, Avdelingen har ansvar for lønnskjøring, kommunens
pensjonsordning og lokale lønnsforhandlinger.

Avdelingen ivaretar også arbeidet med 1A, sykefravær og HMS og er ansvarlig for

12



v
DEANUGIELDA—TANAKOMMUNE

saksbehandling i forhold til ADU og AMU, samt dialogen med arbeidstakerorganisasjonene
ihht Hovedavtalens bestemmelser.

7.1.1 Risikobeskrivelse: Rådmann med stab og støttefunksjoner

Type risiko Risiko Vesentlighet
(I forhold til nivå
hva)

Risikobeskrivelse

Kommunen har de siste årene
hatt ett stopp som har gått
over en dag (overoppheting?).
Utover dette har det ikke vært
kjente problemer knyttet til
driften at 1T.Kommunen har
IT samarbeid med Nesseby.

Nytt økonomi- og
regnskapssystem inkl.
lønnssystem ble satt i drift
høsten 2009.
Lønnssystemet har fram til i
dag vært problematisk og har
er et prioritert område i
regnskapsrevisjonen.
(Isolert sett er dette ett område
med høy risiko)

Emne

A Datasystemer:
IKT, Økonomi- og
regnskap,
Saksbehandling, e-
faktura mil.

Produktivitet

Økonomisk,
Regnskaps-
rapportering
etter KL

Omdømme

Lover og
forskrifter

Høy Høy

Postlistene er oppdaterte og
tilgjengelig elektronisk for
publikum. Det har vært en del
uheldige episoder, der person-
vernet ikke har blitt godt nok
ivaretatt, og opplysninger om
enkelt personer har kommet
ut.

Innføring av e-faktura i 2012.
Hvordan fungerer rutinene
ved avvik i systemet?

Brukerne

B Anskaffelser

Saksbehandlingssystemet for
politiske saker fungerer ikke
etter sin hensikt.
I lys av lov om offentlig
anskaffelse er dette et tungt og
viktig område for alle
kommuner. Dette gjelder både
på drift- og investeringssiden.
Det er viktig at kommunen
føl er lover o re ler,
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konsekvensene ved ikke å Økonomisk
følge dem kan bli store rent
økonomisk. Høy Svært Høy

Lover og
forskrifter

Omdømme

På driftssiden er det viktig og
holde seg til reglene ved f.eks.
å inngå rammeavtaler som
ligger innenfor lovverket.

På investeringssiden er det
viktig i alle faser. Både i
prosjekteringsfasen,
anbudsfasen og byggefasen at
prosessene har vært korrekte
o i tråd med re elverket.
Kommunen har vedtatt et
finansforvaltningsreglement,
som er i tråd med lov og
forskrift. Kommunen har ikke
midler til å drive aktiv
forvaltning, det eneste område
som er aktuelt er forholdet
mellom fast- og flytende rente

å innlån.
Kommunen har ikke
dokumentert en helhetlig
risikostyring og system for
internkontroll. Dette gir økt
risiko for at hendelser ikke
fanges opp og blir håndtert til
riktig tid, slik at risikoen for
uønskede konsekvenser
reduseres.

Kommunen har innført system
for avviksmeldinger og
håndtering av disse.

Det er i hovedsak mangler på
skriftlige rutine-beskrivelse.
Innen Helse og omsorg er det
satt i gang arbeid med å
samkjøre rutinene for enkelte
av arbeids-oppgavene. I
økonomi-avdelingen går det
mest på lang fartstid med
gode kunnskaper om arbeids-
oppgavene. Det er ikke
dokumentert skriftlige
rutinebeskrivelser å

C Finansforvaltning

D Intern kontroll

Overholde
forskrift for
finans-
forvaltning, Svært lav Middels

Økonomi

KL § 23-2

Økonomisk
Svært
Høy Svært Høy

Måloppnåelse
og virkning

Brukerne
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oppgavene etter innføringen
av nytt regnskapssystem
(ERV).

E Organisasjon /
personalet

F Samisk
språkutvikling

G Motorferdsel i utmark
/ dispensasjoner
(dispensasjons-
utval et)


For kommunale gebyrer blir
det pekt på manglende rutiner
i forbindelse med fakturering
av disse. Det kan være
dobbelfakturering, feil
fakturering eller manglende
fakturerin .
Kommunen har høy
kompetanse i organisasjonen.
I økonomiavdelingen har man
ikke fått gjort seg nytte av
denne fullt ut på grunn av
problemene med innføringen
av nytt økonomisystem.
Tilgjengeligheten til
personalet er god.
Økonomiavdelingen står,
foran et generasjonsskifte, i
følge administrasjonen. Dette
kan gi lavere produktivitet i
en over an sfase.
Risiko for å miste tilskudd på
grunn av endringer i
sametingets regelverk. Kan
hemme samisk språkutvikling
i kommunen.
Risiko for forskjells-
behandling. Kan kreve ekstra
ressurser.

Omdømme

Økonomisk
rapportering Middels Høy
etter KL

Måloppnåelse

Produktivitet

Politisk
Svært Svært høy

Økonomisk Høy

Omdømme
Omdømme

Høy Middels
Lover og
bestemmelser
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Risikokart: Rådmann med stab og støttefunksjoner

Svært høy
R
I Høy

S
, Middels
i

K Lav

0
Svært lav

Svært lav Lav Middels Høy Svært Høy

VESENTLIGHET

G

E

C
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7.2 Enhet for grunnskole og barnehage

Tana bru barnehage

Generelt om virksomheten

Barnehagen åpnet i 1988 og ligger sentralt i Tana bru med gåavstand til boligfelt, butikker,

kommunale tjenester og ulike bedrifter.

Bamehagen har 54 plasser for barn i alderen 0-6 år fordelt på 3 avdelinger: Blå avdeling — 18

plasser 0-6 år Lilla avdeling — 18 plasser 0-6 år Rosa avdeling — 18 plasser 0-6 år Alle
avdelinger gir tilbud om graderte plasser; 40% plass, 50% plass, 60% plass, 80% plass, hel

plass, der hver dag bamet har plass utgjør 20%.

Austertana Oppvekstsenter

Generelt om virksomheten

Austertana Oppvekstsenter (Barndommens rike) ligger i Austertana, ca 1 km fra Leirpollen

bru. Følg skilt ved riksvei 890 som peker mot Eldresenter og Elkem, men ta av til høyre i
første veidele.

Oppvekstsenteret holder til i 3 bygg; skolen, SFO og barnehagen. Skolebygningen er fra
1954, ombygd flere ganger - sist i 1987.

Skolegården er renovert i 2007, bl.a. med en ballbinge og nye lekeapparater.

Skolen har grunnskoletilbud fra I. — 10.trinn.

SFO holder til i den tidl. lærerboligen (Ulle-huset). Her holder de 12 elevene i 1. —4.trinn til,
4 dager i uken. SFO-leder er Mona Lill Iversen.

Barnehagen holder til ved siden av SFO-bygget i den tidl store lærerboligen (Prestløkken-
huset). Det er 12 barn (16 plasser) og 3 ansatte (2, 9 stillinger) i bygget.

Boftsa Oppvekstsenter

Generelt om virksomheten

Boftsa Oppvekstsenter består av barnehage, SFO og 1-10 skole. Der er for tiden 67 elever ved
skolen (2009).
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Det er 10 lærere ved skolen, noen i redusert stilling og andre i hele stillinger.

Sirma skole

Generelt om virksomheten

Sirma skole er en 1-10 skole. Samisk og norsk som undervisningsspråk (2009).

I tillegg finnes følgende skoler som ikke har generell informasjon på kommunens
hjemmeside.

Deanu såmeskuvla

Seida skole

Tana kulturskole

7.2.1 Risikobeskrivelse: Grunnskole og barnehage

Emne Risikobeskrivelse Type Risiko Risiko Vesentlighet
(i forhold til) nivå

A SFO

B Tana
kommune som
barneha e-

I henhold til Opplæringslovens

§13-7 skal kommunen tilby
skolefritidsording for de

Opplærings-mellom 1-4 trinn. Tana
loven

kommune har et slikt tilbud.

Risikoen i.f.t. SFO ligger i
følge administrasjonen, at Økonomi
tjenesten er «over- (ornfordeling

dimensjonert» (Tilbudet er av ressurser)

langt større enn etterspørselen).
Eventuelt tiltak er å vurdere
organiseringen.

Når det gjelder foreldre-
betalingen, har den i perioden

ligget på mellom kr. 1 100 og

1 200. Det opplyses ikke om

eventuell søskenrabatt. (s.43)
SFO foreldrebetaling 20 timer

ukentlig

1tilsynsrapport fra fylkes-
mannen høsten 2011, er det
avdekket 4 avvik når det

Middels Middels
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gjelder kommunen som barne-
hagemyndighet.
Avvikene går på følgende:

Godkjennelse av barnehager
etter lov om barnehage

Tilsyn med barnehager etter
lov om barnehage

Barnehagelovens krav for
midlertidig dispensasjoner

Ikke fulgt regelverket om
norm for pedagogisk
bemanning etter lov om barne-
hager.
Som tiltak til dette har/skal
kommunen utarbeide en
tilsynsplan.
Tilsynsrapport Barnehageloven
Tana. df
Tana kommune har 3
barnehager, (hva med Sirma?),

plassert ved Tana bru,

Austertana og Boftsa.

Bamehagen ved Tanabru har 3
avdelinger, der alle gir tilbud
om graderte plasser. De to

andre barnehagene er i

forbindelse med oppvekst-
sentre. Dekningsgraden har i

perioden gått fra 87% til 82%.

Det blir fra administrasjonen

pekt på at det er overkapasitet i

enkelte avdelinger, og det kan

være på tale å se på

organiseringen. (s.44)
Barnehage - Dekningsgrad 1-5

år

myndighet

C Barnehage-

Dekningsgrad

(1 —5 år)

Høy Høy

Middels Høy

Lover og
forskrifter

Brukerne

Omdømme

Barnehage-
loven

Brukerne

Omdømme

Økonom i
(omfordeling
av ressurser)

D Barnehage-
Ansatte med

utdanning

Andel styrere og ped.ledere
med godkjent utdanning har
svingt i tidsrommet 2009-2011.

Fra 67% til 73% og tilbake til

59 %, dette viser en viss

ustabilitet av ansatte på dette
nivået. (s.45)

Andel styrere og pedagogisk

Barnehage-
loven

Omdømme
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ledere med godkjent utdanning Høy Høy
Brukerne

For assistenter med utdanning
har utviklingen gått fra 59% til
53% i perioden. Dette viser en
nedgang av ansatte med
godkjent utdanning. (s.46)
Andel assistenter med
forskoleutdanning,
fagutdanning eller annen
pedagogisk utdanning

For 2011 kommer kommunen
godt ut, sammenliknet med de
andre kommunene.

Når det gjelder rekruttering av
kvalifisert samisk språklig
personell, er det opprettet
prosjektstilling i
administrasjonen for møte
disse utfordringene.
(Sirma?)

Av tallene for kommunen ser
vi at bruttodriftsutgiftene har
økt fra 137 000 i 2009 til
145 000 i 2011. Dette er en
moderat økning, hvis tjeneste-
nivået er det samme i perioden.
Dette kan også ses i
sammenheng med lavere andel
ansatte med godkjent
utdanning. Av de sammen-
lignede kommunene ser vi at
kommunen ligger på nivå med
Vardø, og en del under
Båtsfjord. (s.47)

Barnehage - Korrigerte brutto
driftsutgifter

Risiko for at hendelser

vedrørende psykososiale miljø
ikke blir fanget opp. Trivsel er

E Barnehage-
Korrigerte
bruttodrifts-
utgifter pr.
barn

(Korrigert for
mva. intern
salg og
sykelønnsref)

F Grunnskolen-

Psykososiale
miljøet

Økonomi

Middels Middels

Brukerne

Orndømme

Opplærings-
loven
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en viktig faktor for at elevene Omdømme

skal prestere godt.
Brukerne Lav Høy

Lærere med høyere utdanning

og pedagogikk har i perioden
økt fra 78 % til 81 %.

Sammenliknet med de andre

kommunene kommer Tana bra

ut. For lærere med vgs. Eller
lavere har kommunen en lavere

andel enn de sammenliknede
kommunene. Hvis trenden med

andel lærere med høyere

utdanning og færre med vgs.
fortsetter, vil det være til stor

fordel for brukerne av tjenesten

og kommunens omdømme.




Grunnskole-Utdanningsnivå på

lærere

Kommunen har en svak økning

i alderen på lærerne fra 2010 til
2011. På kort sikt utgjør ikke

alderssammensetningen noe

fare. På noe lengre sikt kan det
bli et problem hvis mange går

av samtidig. Kommunen har
som tiltak stipendordning for

ungdom fra Tana som tar
lærerutdanning. I forhold til de
sammenlignede kommunene,
har Tana og Vardø en ganske
lik sammensetning i alderen for
lærerne, mens Båtsfjord har en

høyere andel unge lærere.
Grunnskole -

Alderssammensetning for
lærere

Andel elever som får

spesialundervisning i er langt

lavere enn for de sammen-

G Grunnskolen-
Lærer-

kompetanse

(Tall fra 2010-

2011)

H Grunnskole-

Alders
sammen-

setning for

lærerne

(Tall fra 2010-

2011)

I Grunnskolen-

Spesial-

Opplærings-
loven

Omdømme Middels Høy

Brukerne

Rekruttering
Svært lav Høy

Opplærings-
lova

21



DEANU GIELDA-TANA KOMMUNE

undervisning liknende kommunene.

Risikoen ligger i om
kommunen oppfyller lover og
forskrifter. For elevene er det
viktig for deres fremtid, at de

får den undervisningen de har
behov for og krav på.(s.50)
Grunnskole -
Spesialunderv isning

Utgifter til undervisnings-
materiell har variert mellom
2009-2011, med både økning
og reduksjon. 1forhold til de
sammenlignede kommuner
ligger kommunen i 2011 en del
under de sarnmenliknende
kommunene. (s.51)

Grunnskolen-Driftsutgifter til
undervisningsmateriel I per elev

Seida skole betegnes som ikke
tilfredsstillende rent bygnings-
messig. Dette gir utfordringer
både til elevene og de ansatte.

Økonomi
(erstatnings-
krav)

Brukerne
(elevene)

Brukerne

Omdømme

Brukerne

Kvalitet i
undervisningen

J Grunnskolen-
Utgifter
undervisnings
materiell pr.
elev

K Grunnskolen —
Kvalitet på
bygning

Høy Svært høy

Middels Høy

Høy Høy
Hvis det kreves endringer, må
det besluttes om renovering
eller nybygg.

Måloppnåelse
og virkning

Lover og
bestemmelser

L Organisering
av skolene

Administrasjonen forventer
færre elever i fremtiden. Dette
stiller krav til hvordan
kommunen organiserer dagens
skolestruktur. Det må kanskje
tas stilling om dagens
or aniserin er hensiktsmessi

Økonomi

Økonomi

Brukerne

Kval itet

Høy Høy
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Risikokart: Grunnskole og Barnehage

Svært høy

I Høy

Middels

K Lav

0
Svært lav

Svært lav Lav

A,E C,G,J

Middels Høy Svært Høy

VESENTLIGHET
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7.3 Bygg- og Anleggsavdeling og Utviklingsavdelingen

Bygg- og anleggsavdelingen

Generelt om virksomheten

Drift av kommunens bygningsmasse. Drift av vannforsynings- og avløpsanlegg og
renovasjon. Drift av kommunale veier og gater. Utfører kommunal feiing og brann- og
ulykkesforebyggende arbeid. Oppsyn og merking av utmarksløyper. Ansvar for
investeringsprosjekter innen bygg- og anlegg.

Utviklingsavdelingen.

Tjenester Ansatte

Areal- og samfunnsplanlegging Planlegger Lars Smeland
Planlegger Frans Eriksen

Byggesaksbehandling, eiendomsskatt Byggesaksbehandler Bjørnar Andersen

Kart, oppmåling, geodata og matrikkelarbeid Oppmålingsingeniør Bength Eriksen

Landbruksforvaltning og rådgivning Fagleder Terese Nyborg
Rådgiver Merete Sabbasen Helander

Miljø-, natur-, fisk- og viltforvaltning, Rådgiver Anne Fløgstad Smeland
forurensing, forsøpling og Konsulent Ida Martine Solheim Nilsen
friluftslivplanlegging

Allment kulturarbeid, spille-middelforvalting Rådgiver Britt Hjørdis Somby-Solaas
Konsulent Marie Jelti

Fritidsklubben og Ungdommens kulturmønstring Fritidsleder Greta Kristoffersen
Assistent Svein Ame Wilsgård

Museum Konservator Turid Lindi

Kulturskole Konstituert rektor Ebba Joks
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7.3.1Risikobeskrivelse: Bygg- og Anleggsavdeling og Utviklingsavdelingen

Emne Risikobeskrivelse Type risiko Risiko Vesentlighet
(i forhold til nivå
hva)

A Selvkostgrad / For vann og avløp har
Finansiell finansiell dekningsgrad gått
dekningsgrad - fra henholdsvis 91 % og 94
VAR % til 127 % og 145 % i

perioden. Det betyr at i 2011

er det for Vann tatt inn 27 %
mer i gebyrer enn hva gebyr-

grunnlaget skulle tilsi. For
Avløp er det tatt inn 45 %

mer.

For renovasjon, der Tana har

samarbeid med andre

kommuner gjennom ØFAS,

har finansiell dekningsgrad

ligget rundt 100 % i perioden
2009-2011. (s.52-54)
Finansiell dekningsgrad -
Vann,

Brukerne

Lover og
bestemmelser

Middels Høy

B Selvkostfond

C Gebyrsats

oppmåling og

Finansiell dekningsgrad —

Avløp,

Finansiell dekningsgrad -

Renovasjon)

Tana har spesifiserte bundne
driftsfond for VAR-området.
I regnskapet for 2011 kan vi
se at for områdene der det er Brukerne
tatt for mye i gebyr, er det
satt av til egne fond slik Omdømme
regelverket krever.
Disse midlene skal Lover og
tilbakeføres abonnentene forskrifter
etter gitte regler, enten som
lavere avgift eller som avdrag Politisk
og renter på investeringer
kn tet til området.
I forhold til de sammen-
lignede kommunene, ligger Omdømme
eb rene i Tana hø . s. 55)

Middels Svært høy
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Brukerne Høy HøyGebyrsats-
Oppmålingsforretning

Fornyet beregningsgrunnlag
for VAR-området

For kommunen er det
assisterende rådmann som er
brannsjef. Kommunen har
investert i ny brannbil (mai
2012). Mangelfull vann-
tilførselen har vært et
problem. Det er et stort
geografisk område som skal
dekkes.

Feiertjenesten har vært et
tema i kommunen de siste
årene. Tjenesten har vært
mangelfull, og samtidig har
innbyggerne blitt krevd fullt
gebyr. Tjenesten er kommet
på plass, men må følges opp.

Branntilsyn i boliger er ikke
på plass.

Det bør komme på plass
rutiner for utarbeidelse av

bygge-regnskap. Dette for

blant annet at politikerne

skulle kunne kontrollere
hvordan deres vedtak er fulgt
opp, da spesielt med tanke på
eventuelle overskridelser.

Byggekomiteer for større
byggeprosjekt?

Risiko for at kommunen ikke
gir god nok veiledning i
forbindelse med husbankens
støtteordninger som er
til 'en eli .
Nye bygg krever ny
kompetanse.
Kompetanseheving for
driftspersonell. I følge
administrasjonen kan dette
bli en utfordrin i fremtiden.

gebyrgrunnlag
VAR

D Brannvern

E Utarbeidelse av

byggeregnskap og

andre prosjekter /

Oppfølging av

vedtak

F Boligpolitikk /
Veilednings-plikt
for
støtteordninger

G Rekruttering

Lover og
bestemmelser

Omdømme
Høy Høy

Liv og helse

Økonomisk

Omdømme
Høy Svært høy

Måloppnåelse
og virkning

Brukerne

Omdømme Høy Høy

Produktivitet Høy Høy

Brukerne

Økonomi
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Bruken av
næringsfond
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Risiko for at tildeling fra
næringsfond skjer på
subjektivt grunnlag. Omdømme

Middels Middels

Oppdatere reglementet?

Det er fra administrasjonens
side signalisert at saks-
behandling skal flyttes til
økonomiavdelin en.
Risiko for manglende
finansieringen fra
samarbeids artnerne
Risiko for lang saks-
behandlingstid.

Manglende næringsareal
tilgjengelig.

Risiko for uforutsigbar
finansiering gjennom
sametinget.
Tiltak blant annet ved å søke
om fast bevil nin
Risiko for ikke å legge til
rette for kommunens unge
innb ere
Tilrettelegge best mulig for
innbyggerne. Kommunen
fremstår som en foregangs-
kommune når det kommer til
etablering av anlegg og
tilrettelegging for sine
innbyggere.
Manglende båndlegging av
nødvendige arealer til
idrettsformål.

Politisk

Måloppnåelse
og virkning

Utviklings-
avdelingen -
Landbruk
Utviklings-
avdelingen —
Arealplanlegging

Kulturskolen

Ungdomsklubben

M Idrett og
friluftsliv

Økonomi

Produktivitet
Lover og
bestemmelser

Brukerne

Omdømme
Brukerne

Middels Middels

Svært Svært Høy
høy

Måloppnåelse Middels Høy
og virkning

Brukerne
Lav Høy

Omdørnme
Omdømme

Økonomi
Lav Høy

Måloppnåelse
og virkning

Helse-
fremmende
tiItak

Bol st
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Risikokart: Bygg- og Anleggsavdelingen

Svært høy
R
I Høy

S
, Middels
i

K Lav

0
Svært lav

Svært lav lav

H,I A,K B

1-,M

Middels Høy Svært Høy

VESENTLIGHET
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7.4 Enhet for helse, pleie og omsorg

Avdeling for helsetjenester

Generelt om virksomheten

Avdeling for helsetjenester gir følgende tjenester etter "Lov om helsetjenesten i kommunene":

-Legetjenester

-Helsestasjonstjenester

-Skolehelsetjeneste

-Jordmortjenester

-Miljørettet helsevern

-Fysioterapitjenester

Tana omsorgssone

Virksomhetsbeskrivelse for Tana omsorgssone (hjemmesykepleien) i Deanu gieldalTana
kommune. Målsetting for hjemmesykepleien er at flest mulig kan få tilfredsstillende omsorg i
eget hjem.

Hvem får tjenesten

Den som fyller vilkåret etter Lov om Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 og 2-1 a.
Tjenesten tildeles etter individuell og helsefaglig vurdering med IPLOS-kartlegging hvor
funksjonsnivå, sosiale forhold og bo forhold blir tatt hensyn til.

Tjenestetilbudet utarbeides hvis mulig med bruker. Det gis skriftlig vedtak med klageadgang.
For tjenester med varighet under 14 dager er det ikke krav om skriftlig vedtak.
Tjenestebehovet vurderes fortløpende i samråd med brukeren.

Tjenestens innhold

Tilsyn, råd og veiledning

Opplæring og vedlikehold av ferdigheter

Hjelpemiddeltilpasning

Morgen- og kveldsstell, av- og påkledning

Administrering av medikamenter

Sårbehandling og prøvetaking

Stell av stomi og kateter
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Hjelp til å smøre tørrmat, og eventuelt hjelp til å spise

Middagsombæring

Hjelp til alvorlig syke og døende

Hva kan brukeren forvente av hjemmesykepleien?

Den enkelte bruker og pårørende skal oppleve å bli ivaretatt og respektert

Medbestemmelse i utforming av tjenestetilbudet

Personalet er underlagt taushetsplikt

Tjenesten skal komme til avtalt tid

Dersom personalet blir mer enn 1 time forsinket gis telefonisk beskjed til bruker

Det skal gis muntlig og skriftlig melding om endring i tjenesten, endret tidspunkt ved
sykdom eller i ferieperioder

Snarest etter din henvendelse skal du kontaktes for avtale om hjemmebesøk

Hva forventer hjemmesykepleien av deg som bruker?

Du gir beskjed dersom du ikke er hjemme. Hjelp gis kun når du er tilstede

Du tillater tilpasning av hjelpemidler til bruk i hjemmet

Du sørger for fremkommelighet til din bolig

Du respekterer at personalet ikke har anledning til å ta i mot gaver eller penger

Du respekterer at personalet er underlagt taushetsplikt

Du behandler hjelpemidler og annet utstyr utlånt fra hjemmesykepleien med forsiktighet og
leverer de tilbake i rengjort stand

Du skal selv utføre funksjoner som du mestrer

Du møter personalet med respekt

Hvordan få tjeneste

Søknad skjer skriftlig eller muntlig, du kan få hjelp til å skrive søknad. Det foretas
vurderingsbesøk for å avklare ditt hjelpebehov. I spesielle situasjoner kan hjemmesykepleie
innvilges på dagen.

Tana sykeavdeling

Tana sykeavdeling yter heldøgns pleie- og omsorgstjenester overfor innbyggere i kommunen.
Avdelingen er lokalisert i Tana helsesenter.

Avdelingen ledes av avdelingsleder Anu Saari.
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Det finnes 21 sengepost i avdelingen:

16 sykehjem plass
3 avlasting- / korttid- / rehabiliteringsplass
2 akuttplass som disponeres av helsetjenester (vaktlege)

I tillegg finnes avdelingene Austertana eldresenter og 13otjenesten, som ikke har lagt ut
opplysninger om seg selv på hjemmesiden.

Avdeling for hjelpetjenester

Avdeling for hjelpetjenester er et samordnet tjenestetilbud innenfor områdene
transporttjeneste/ parkeringstillatelse, pedagogisk- psykologisk tjeneste, tjeneste for
funksjonshemmede, barneverntjeneste og rus- og psykisk helsetjeneste. Avdelingsleder er
faglig- og administrativ leder for alle områdene. Avdelingen er lokalisert på Tana helsesenter.

7.4.1 Risikobeskrivelse: Helse, pleie og omsorg

Emne Risikobeskrivelse

A Pleie og Omsorg —
Kompetanse

Fra vedlagte tabell ser vi
at Tana ligger en del
under de sammen-
liknende kommunene.
(61% mot 76% og 79%)
Forklaringen kan være at

Vardø. har drevet med
utdannings tiltak rettet
mot ansatte i sektoren,
der kystkommunene har
deltatt.

Når det gjelder andel
årsverk besatt av
personer med høyere
utdanning, viser tabellen
at Tana ligger i overkant
av de andre kommunene.
(24% mot 21%)

Tallene viser at Tana har
klart å bemanne stillinger

med fagutdannede
personer på et nivå som

Type risiko
(i forhold til
hva)

Helse- og
omsorgs
tjeneste-loven

Pasient-
rettighets
loven

Helsepersonell
loven

Samhandlings-
reformen

Økonomi
(Pasient-
skadeloven)

Brukerne

Omdømme

Risiko Vesentlighet
nivå

Middels Høy
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ikke ligger tilbake i

forhold til de sammen-

lignede kommunene.

Over en periode 2009-

2011 har tallet for

fagutdannete personell

vært svakt økende.
(s.56-57)

B Pleie og omsorg —

Tidsbegrenset
plasser i institusjon

og plasser til
rehabilitering /

habilitering

Pleie og omsorg-Andel
årsverk med høyere

utdanning,

Pleie og omsorg-Andel
årsverk med

fagutdanning

Tana hadde i 2011 avsatt

16 % til tidsbegrenset
opphold i forhold til

plasser totalt. Dette tallet
har holdt seg på samme

nivå i perioden.

Plasser til rehabilitering /
habilitering har i

perioden sving fra 10 %
til 7% og tilbake til 9%.

(s.58-59)

Pleie og omsorg-Andel
plasser avsatt til
midlertidig opphold,

Pleie og omsorg-Andel
plasser avsatt til

rehabilitering)

I forhold til de

sammenlignede

kommuner, har Tana en

markert andel mer avsatt

til rehabilitering, ellers

ligger kommunen godt

fremme når det gjelder

Samhandlings-
reformen

Helse- og
omsorgs
tjeneste-loven

Pasient-
rettighets
loven

Brukerne

Økonomi

Middels Høy
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plasser til korttids-
opphold.

C Pleie og omsorg —
andel legemeldte

(Kostra tall fra
2011- legemeldte

sykefravær)

D Kommunehelse-
Lege og fysioterapi

dekning

Pr. 10 000
innbyggere

Kostra tallene viser at
Tana ligger langt lavere
enn Båtsfjord og litt
lavere enn Vardø når det

gjelder legemeldte
sykefravær. (s.60)

Pleie og omsorg-Andel
sykemeldte fravær i
brukerrettet tjeneste

Av Kostra ser vi at
legeårsverk per 10 000
innbyggere har variert
mellom 18 og 14 % i
perioden. Dette kan gi en
grad av uforutsigbarhet
for brukerne, da spesielt
med tanke på fastlege
ordningen.

For fysioterapiårsverk
har dekningen ligget på
10 % perioden. (s.62)

Kommunehelse —Lege
og fysioterapiårsverk per
10 000 innbyggere

For de sammenlignede
kommunene ligger
legeårsverk langt høyere
i 2011, mens fysio-
terapiårsverk ligger på
samme nivå.

Lover og
bestemmelser

Pasient-
rettighetsloven

Brukerne

Produktivitet

Omdømme

Økonomi

Samhandlings-
reformen

Helse- og
omsorg
tjenesteloven

Pasient-
rettighets
loven

Pasient-
skadeloven

Brukerne

Produktivitet

Måloppnåelse
og virkninger

Omdømme

Middels Høy

Middels Svært Høy

E Kommunehelse-
Helsestasjon og
skolehelsetjeneste

0-5 år og 0-20 år —
Netto driftsutgifter

Tana kommune har i
perioden økt netto
driftsutgifter til
helsestasjon for 0-5 år fra
kr. 5 600 til kr. 7 800 per

Pasient-
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per innbygger innbygger mellom 0-5 år.

For innbyggere mellom
0-20 år er utviklingen
den samme, fra kr. 1 200
til kr. 1 900 per inn-
bygger. For de sammen-
liknende kommunene har
Båtsfjord samme trend,
mens Vardø går motsatt.
(s.63)

rettighets
loven (kap.6)

Brukerne

Omdømme
Middels Høy

F Sosialtjenesten —
Brutto driftsutgifter
og korrigerte
driftsutgifter pr.
mottaker

Kommunehelse-
Nettodriftsutgifter til
forebygging helsestasjon
og skolehelsetjeneste)

Bruttodriftsutgifter har i
perioden 2009-2011
svingt fra 44 000 til
36 000 og tilbake til 43
000 per mottaker. De
sammenliknende
kommunene ligger på
samme nivået og har
samme trend.
For korrigerte drifts-
utgifter, som i følge
tabellinformasjonen også
kan benyttes som en
produktivitetsindikator,
viser tabellen at Tana
ligger en del over Vardø
men langt lavere enn
Båtsfjord. (s.64-65)
Sosialtjenesten-Brutto
driftsutgifter per
sosialhjelpsmottaker,

Sosialtjenesten-Korrigert
brutto driftsutgifter for
sosialtjenesten per

mottaker

Lov om sosiale
tjenester

Brukerne

Omdømme
Middels Høy

Produktivitet

Hva dette skyldes, kan vi
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G Sosialtjenesten —
Lønnsutgifter per
sosialmottaker, i
kroner
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ikke gi et entydig svar.

Det kan ses på både

positivt, som høy
effektivitet og negativt at

kommunen ikke yter den

tjenesten som den er

pålagt.

Tana har i perioden hatt
en nedadgående trend når
det gjelder lønnsutgifter
per sosialhjelpsmottaker.
Fra 15 000 til 11 000.
For de sammenliknende Lov om sosiale
kommunene er trenden tjenester
svakt økende. Båtsfjord
ligger langt over de andre
kommunene på dette Brukerne
området. (s.66)
Sosialtjenesten- Økonomi
Lønnsutgifter per
sosialhjelpsmottaker

Høy Høy

H Sosialtjenesten —
Andel sosialhjelps-
mottaker i forhold
til innbyggere

Andel sosialhjelps-
mottakere i alderen
20-66 år, av inn-

byggerne 20-66 år.

Forskjellen mellom Tana
og Båtsfjord er ikke lett å
forklare, men ser man litt
utover de sammenlignede
kommuner, så ligger
Båtsfjord nær både
kostra-3 gruppens,
Finnmarks og landets
gjennomsnitt. (s. 67)
Lønnsutgifter per
sosialh'el smottaker
I Tana har andel
sosialhjelpsmottakere for
begge gruppene hatt en
svak nedgang i perioden.

Tana ligger lavere enn de
sammenlignede

kommunene. (s.68)
Sosialtjenesten-Andel
sosialhjelpsmottakere i

forhold til innbyggere

Lov om sosiale
tjenester

Brukerne

Økonomi

Middels Høy

I Sosialtjenesten — Høsten 2011 foretok
Tilsyn fra fylkes- f Ikesmannen tilsyn med
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Tana kommune og NAV- Økonomisk
kontoret. Det ble
rapportert om 2 avvik Lover og
som var følgende: bestemmelser

Høy Høy

-sikrer ikke at del Brukerne
foreligger en individuell
vurdering til grunn for Omdømme
valg av stonadsnivå av
økonomisk sosialhjelp.

latter ikke vedtak om
avvisning/avslag på
økonomisk stonad ved
manglende innlevering
av dokumentasjon.
Tilsynsrapport NAV
Tana.pdf
Kommune har 5,3
stillinger med fag-
utdanning innen barne-
vern per 1 000 barn 0-17
år. Det har i perioden

vært en oppgang fra 4,3.

J Barnevern —
Fagutdannete per
1000 barn 0-17 år.

De sammenliknende
kommunene er per 2011
på samme nivå.

Når det gjelder
barneverntiltak, har
Tana, i perioden, ligget
mellom 3 og 4 % for den
første gruppen. For den
andre gruppen har det i
perioden ligget mellom
2,5 og 2,8 %.
Sammenliknet med de
andre ligger Tana på et
lavt nivå. (s. 69-70)
13arnevern-Andel ansatte
med fagutdanning per
I000 barn 0-17 år
Barnevern-Andel saker

ift. innbyggere (0-17 år
og 0-22 år)

Andel barn med
barneverntiltak

0-17 år og 0-22 år

Barnevern-
loven

Brukerne

Økonom i
(erstatnings-
saker)

Lav Høy
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Det har i perioden vært
utført forvaltnings-
revisjon på området.

K Sykeavdelingen -
Rekruttering

L Botjenesten,
Hjelpetjenesten og
sykeavdelingen

M Jordmortjenesten 


Risiko for ikke klare å
rekruttere rett
kompetanse på grunn av
dårlig lønn og stor
arbeidsbelastning.
Kan være ett behov for
kompetansekartlegging
og kompetanseheving for
ansatte.
Kamp om kompetansen i
framtiden.
HMS-arbeidet, fungerer
det i tråd med lover og
forskrifter?

Kan ses i sammenheng
med andel sykemeldte
innenfor de enkelte
avdelingene.

Vakanser og fravær?
Risiko for at innbyggerne
ikke får den tjenesten de
har krav på, eller at
tjenesten blir levert av en
annen kommune.

Produktivitet

Måloppnåelse
og virkning Høy Svært høy

Brukerne

Lover og
bestemmelser

Høy Høy
Produktivitet

Måloppnåelse
og virkninger

Brukerne
Lover og
bestemmelser Middels Høy

Brukerne

Omdømme
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Risikokart: Helse, Pleie og omsorg

Svært høy
R
I Høy

S
, Middels
i

K Lav

0
Svært lav

Svært lav Lav

A,B,C,E,F,H,M D

J

Middels Høy Svært Høy

VESENTLIGHET
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75 Samhandlingsreformen

7.5.1 Risikobeskrivelse

Emne Risikobeskrivelse Type risiko Risiko Vesentlighet
nivå

Samhandlingsreforrnen ble
innført fra og med 2012.
Dette betyr at det er en helt
ny reform og dermed må
rutiner innarbeides hos de
ansatte, både innen Helse og
omsorg og i
administrasjonen.
Reformen medfører at
kommunen plikter å inngå
samarbeidsavtaler med det
regionale helseforetaket.
Dette har etter våre erfaringer
kommunen gjort.
KS har medvirket i
forbindelse med utarbeidelse
av avtaler mellom
kommunene og
helseforetakene noe som har
redusert risiko for ulike
avtaler fra kommunen til
kommune.
Kommunen vil få tilført
midler i forbindelse med
reformen. Disse midlene skal
blant annet gå med til å dekke
kostnader når kommunens
innbyggere oppholder seg
ved institusjoner utenfor
kommunen, samt hvis
kommunen ikke er i stand til
å ta i mot utskrivningsklare
pasienter. For å klare dette
må kommunen ha
sengeplasser klar, slik at de
utskrivningsklare kan bli
overflyttet til kommunen og
bli videre behandlet her.
Dette medfører også at
kommunen må innføre
rutiner slik at man har
kontroll på at oppgjøret
mellom kommunen og
helseforetaket blir korrekt.

A Helse-

Samhandlings-

reformen

B Kommunal med
finansiering

Lover og
bestemmelser

Brukerne

Produktivitet Middels middels

Omdømme

Økonomisk Høy Høy
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Etablering av
lokale tjenester
og tilbud om
øyeblikkelig
hjelp

D Samarbeid med
fastle ene

DEANU GIELDA-TANA KOMMUNE

Sykehusene koder den
enkelte behandling. Hvordan
kodingen gjøres vil ha en
direkte virkning på regningen
som blir sendt til kommunene
og dermed på kommunenes
økonomi. Denne kodingen vil
avhenge av blant annet
diagnose, men her det en
rekke andre variabler som
også spiller inn. Det kan bli
krevende for kommunene å
følge med på at prisen de skal
betale er den rette, siden de
ofte ikke vil ha innsyn i
helseforetakenes virksomhet
—og det vil være
ressurskrevende å føre
kontroll.
Kommunene er fra 2016
lovpålagt å bygge opp et
tilbud om døgnopphold ved
behov for øyeblikkelig hjelp.
Selve oppbyggingen skal skje
gradvis i perioden 2012-
2015. Fram til nå har
kommunene hatt ansvar for å
ta vare på pasienter med
behov for øyeblikkelig hjelp
gjennom legevakttjeneste.
Den akuttmedisinske
beredskapen skal fortsatt
ligge under
spesialisthelsetjenesten.
Døgntilbudet som
kommunene skal bygge opp,
vil gjelde for pasienter som
trenger rask behandling, men
som det ikke er nødvendig å
legge inn på sykehus. Plikten
til å tilby døgnopphold
fullfinansieres ved at midler
overføres gradvis fra
regionale helseforetak til
kommunene i perioden 2012
til 2015, og for 2012 vil dette
beløpe seg til 260 millioner
kroner.
Fastlegene er tiltenkt en
vikti rolle i samhandlin s-

Kvalitet Høy Høy

Kapasitet

Kompetanse

Lover og
bestemmelser
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reformen. Fastlegenes ansvar
tydeliggjøres ovenfor Kvalitet Middels Middels
kommunene som gis
sanksjonsmuligheter.
Kommunen må etablere
systemer for oppfølging av
fastle ene.

E Forebyggende Den nye folkehelseloven gir
helsearbeid kommunene et mer formelt

ansvar for forebyggende
helsearbeid, og kommunene
får plikt til å forebygge Kvalitet
sykdom. Forebyggende
arbeid er ikke begrenset til
helsesektoren, men skal Middels Høy
foregå i alle samfunns-
sektorer.
Ut fra KOSTRA kan vi se at Økonomi
kommunen i 2011 brukte en
god del ressurser til
forebyggende arbeid. (s.61)
Kommunehelse-Netto
driftsutgifter til forebyggende
arbeid, helse er innb ,er

F Rekruttering av I løpet av 2012 har det i
fagpersonell media i forbindelse med

innføringen av Samhandlings- Svært
samhandlingsreformen vært reformen Høy høy
fokusert på fremtidig kamp
om fagpersonell med rett
kompetanse. Det har vært
sagt at opp til 1 av 3
kommuner ikke vil klare å
rekruttere personell med rett
kom etanse.

G Personell Vurdering av bemannings-
plan for mere og bedre Samhandlings- Svært Svært høy
helsefa li e fenester. reformen hø
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Risikokart: Samhandlingsreformen

Svært høy
R
I Høy

S
, Middels
i

K Lav

0
Svært lav

Svært lav Lav

A,D E

	

Middels Høy Svært Høy

VESENTLIGHET
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Vedlegg:

Foreldrebetaling SFO

2009 2010 2011
Vardø 1 600 1 650 1 650
Tana 1 120 1 128 1 180
Båtsfjord

Vardø Foreldrebetaling SFO:

ukentlig oppholdstid 20 timer,

i kr/mnd

Tana Foreldrebeta ling SFO:

ukentlig oppholdstid 20 timer,

i kr/mnd

Båtsfjord Foreldrebetaling

SFO: ukentlig oppholdstid 20

timer, i kr/mnd600 '

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

2009 2010 2011

400

200

0 "

Foreldrebetaling SFO ukentlig oppholdstid 20 timer, i kr. /mnd
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Andel med barnehageplass 1-5 år, i prosent

Vardø

Tana

Båtsfjord

90

86,4 77,9 85,2

87,2 85,9 81,9

88,6 88,1 86,5

88

86

84 -1

82 1 • vardø

• Tana

80 Båtsfjord

78

76 1

74

72

2009 2010 2011
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DEANUGIELDA- TANAKOMMUNE
Barnehage - Andel styrere og pedagogisk ledere med godkjent førskolelærerutdanning, i
prosent

Vardø 44,4 71,4 50
Tana 66,7 73,3 58,8
Båtsfjord 80 66,7 45,5

80

70

60

50 -

Vardø

Tana

* Båtsfjord

30

20

10

40 -

2009 2010 2011
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Barnehage- Andel assistenter med førskolelærerutdanning, fagutdanning, eller annen
pedagogisk utdanning

Vardø 50 40 30
Tana 59,1 50 52,9
Båtsfjord 43,8 31,6 28,6

60 -f

50

40 -t"

vardø

30 • Tana

Båtsfjord

20

10

0
2009 2010 2011
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Barnehage - Korrigerte brutto driftsutgifter i krone pr. barn i kommunale barnehage

. (Bruttodriftsutgifter minus moms for kjøpte varer og tjenester)

	

2009 2010 2011

Vardø 143 288 142 667 143 055

Tana 137 150 143 616 145 177
Båtsjford 134 485 144 802 154 488

155 000

150 000

145 000

140 000

135 000

Vardø

Tana

Båtsjford

130 000

125 000

120 000

2009 2010 2011
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Grunnskole- Alderssammensetning for

2010 2011

34,4 35,5
21,9 32,3

6,2 3,2

36,8 31,4

33,8 35,7
5,9 7,1

47,6 45,5
31 31,8

7,1 2,3

vardø

Tana

Båtsfjord

lærere

2010
15

2011

10

5 4

Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel

lærere lærere lærere lærere lærere lærere lærere lærere

som er som er som er som er som er som er som er som er

50 år 60 år 40 år 50 år 60 år 40 år 50 år 60 år

og og og og og og og og

eldre eldre yngre eldre eldre yngre eldre eldre

Vardø Tana Båtsfjord

0

Andel

lærere

som er

40 år

og

yngre
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Grunnskole - Andel elever som får spesialundervisning, i prosent

	

2009 2010 2011
Vardø 15,5 14,5 14,2
Tana 8,8 3 7,8
Båtsfjord 11,6 12,4 15,1

16

14

12

10

Vardø

8 • Tana

Båtsfjord

6

4

2

0

2009 2010 2011

Grunnskolen - Andel elever som får spesialundervisning, prosent
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Grunnskolen - Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev, i kroner




2009 2010 2011
Vardø 1 628 1 257 1 965
Tana 1 820 2 103 1 472

Båtsfjord 2 279 2 196 1 948

2 500

2 000

1 500

Vardø

Tana

Båtsfjord

1 000

500

0

2009 2010 2011

Grunnskole-Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen, i kroner
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Finansiell dekningsgrad - Vann

2009 2010 2011

Vardø 100 99 121

Tana 91 98 127

Båtsfjord 113 97

140

120

100

80

60

Vardø Finansiell

dekningsgrad

Tana Finansiell

dekningsgrad

Båtsfjord Finansiell

dekningsgrad

40

20

2009 2010 2011
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Finansiell dekningsgrad - Avløp

2009 2010 2011

Vardø 100 104 119

Tana 94 111 145

Båtsfjord 83 89

160

140

120

100

80

60

Vardø Finansi ell

dekningsgrad

Tana Finansiell

dekningsgrad

Båtsfjord Finansiell

dekningsgrad

40

20

2009 2010 2011
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Finansiell dekningsgrad - Renovasjon




2009 2010 2011

Vardø 102 100 105

Tana 103 99 104

Båtsfjord




86 105

120 -;

100

80

60

Vardø Finansiell

dekningsgrad - avfa II

Tana Fina nsiell

dekningsgrad - avfall

Båtsfjord Finansiell

dekningsgrad - avfa II

40 4"

20

0

2009 2010 2011
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Gebyrsats - Oppmålingsforretning




2009 2010 2011

Vardø 7500 :




7350

Tana 9480 11000 11000

Båtsfjord 9120 9120 9000

12000

Vardø Sta ndardgebyr for

oppmålingsforetning for area I

tilsvarend e en boligtomt 750

m2

Tana Standardgebyr for

oppmålingsforetning for area I

tilsvarend e en boligtomt 750

m2

wgBåtsfj ord Standa rdgebyr for

oppmålingsforetning for area I

tilsvarend e en boligtomt 750

m2

8000 "

6000

4000

2000 4-

o
2009 2010 2011

Gebyrsatser - Oppmålingsforetning
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Pleie og omsorg - Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra

høyskole/universitet

	

2009 2010 2011

Vardø 22 21 21

Tana 21 25 24

Båtsfjord 17 19 21

25

20

15

vardø

Tana

li Båtsfjord

10 "

5

0

2009 2010 2011

Pleie og omsorg - Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høyskole/
universitet i prosent
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Pleie og omsorg - Andelårsverki brukerrettedetjenester med fagutdanning

	

2009 2010 2011
Vardø 80 73 76
Tana 61 70 61
Båtsfjord 78 78 79

80

70

60

50

Vardø

40 • Tana

9* Båtsfjord

30

20

2009 2010 2011

Pleie og omsorg - Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning, i prosent
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Pleie og omsorg - Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold, i prosent

2009 2010 2011

Vardø 11,4 11,4 17,1

Tana 17,1 17,1 16,3

Båtsfjord 11,1 4,2 4,2

18

16 -

-

14

12

8

Vardø

Tana

Båtsfjord

-

10

6

4

2

0

2009 2010 2011

Pleie og omsorg - Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold, i prosent
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Pleie og omsorg - Andel plasser avsatt til rehabilitering / habilitering, i prosent

	

2009 2010 2011

vardø 5,7 5,7 5,7

Tana 9,8 7,3 9,3

Båtsfjord 5,6 0 :

Vardø

Tana

Båtsfjord

2009 2010 2011

Pleie og omsorg - Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering, i prosent

8

7

6

5

,4

3

2

1

0
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Pleie og omsorg - Andel legemeldte sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i
brukerrettet tjeneste, i prosent




2011

Vardø 5,3

Tana 4,5

Båtsfjord 9,7

2011

8

• 2011
5

3

Vardø Tana Båtsfjord

Pleie og omsorg - Andel lege mel dte sykefravær av totalt antal I kommunale årsverk i brukerrettet

tjeneste, i prosent

NB! Tall fra 2009 og 2010 er ikke registrert i kostra
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Kommunehelse - Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, i
kroner




2009 2010 2011

Vardø 12 14 23
Tana 130 235 246
Båtsfjord -3 0 -146

250





200





150







Vardø Netto driftsutgifter til

100 -r





forebyggende arbeid, helse pr.

innbygger

50 —





Tana Netto driftsutgifter til

forebyggende arbeid, helse pr.

innbygger





Båtsfjord Netto driftsutgifter til

forebyggende arbeid, helse pr.

innbygger






2009 2010 2011




-50





-100





-150





Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger

Indikatoren viser netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse i kroner pr. innbygger.

Netto driftsutgifter til funksjon 233 Forebyggende arbeid, helse omfatter driftsutgiftene

inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten

og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie

inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv og indikatoren viser

dermed også prioritering av disse inntektene til forebyggende arbeid, helse.
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DEANU GIELDA- TANA KOMMUNE
Kommunehelse - Nettodriftsutgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste

per innbygger 9-5 år og 0-20 år




2009 2010 2011

Vardø 8 760 4 891 2 963




1 844 1 083




719
Tana 5 615 8 086 7 772




1 232 1 825 1 854
Båtsfjord 5 110 9 179 11 920




1 273 2 138 2 585

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

Tana BåtsfjordVardø

2009

2010

co 2011
r•J,
C)

0

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten pr. innbygger

0-5 år og 0-20 år

Netto driftsutgifter til funksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste omfatter

driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede

tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må

dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og

indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til forebygging,

helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
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DEANU GIELDA- TANA KOMMUNE
Sosialtjenesten - Bruttodriftsutgifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner

	

2009 2010 2011

Vardø 45 377 39 886 44 213

Tana 44 559 36 337 43 183

Båtsfjord 40 182 36 680 44 322
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Sosialtjenesten - Brutto driftsugifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner

Brutto driftsutgifter for sosialtjenesten i kroner per sosialhjelpsmottaker.

Brutto driftsutgifter er de saml ede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for

dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv.
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DEANU GIELDA- TANA KOMMUNE
Sosialtjenesten - Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten per mottaker, i kroner
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Båtsfjord

2009 2010 2011
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sosialtjenesten pr. mottaker

5000

0

2009 2010 2011

Sosialtjenesten-Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker.

Korrigerte brutto driftsutgifter for sosialtjenesten i kroner pr mottaker.

Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon

inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifte

/internkjøp mv. Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger i kommunen viser

enhetskostnaden ved kommunens egen tjenesteproduksjon og kan også være en

produktivitesindikator.
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DEANU GIELDA- TANA KOMMUNE
Sosialtjenesten - Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner




2009 2010 2011

Vardø 7 763 7 311 8 000

Tana 15 412 13 010 10 829

Båtsfjord 18 282 18 728 20 402
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Vardø Lønnsutgifter pr.

sosialhjelpsmottaker, i kroner

Tana Lønnsutgifter pr.

sosialhjelpsmottaker, i kroner

Båtsfjord Lønnsutgifter pr.

sosialhjelpsmottaker, i kroner
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Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner
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DEANU GIELDA—TANA KOMMUNE

Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker




2009




2010 2011

EAKUOLandet uten Oslo 22 852 24 549 27 239

EKA20Finnmark 17 978 20 455 20 893

EKG03 Kostragruppe 03 20 273 25 407 25 097
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EAKUO Landet uten Oslo

Lønnsutgifter pr.

sosialhjelpsmottaker, i kroner

EKA20 Finnmark Lønnsutgifter pr.
15„000 sosialhjelpsmottaker, i kroner

EKG03 Kostragruppe 03

Lønnsutgifter pr.

sosialhjelpsmottaker, i kroner
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v
DEANU GIELDA-TANA KOMMUNE

Bårnevern - Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år

	

2009 2010 2011
Vardø 5,2 5,4 5,4
Tana 4,3 4,5 5,3
Båtsfjord 4,3 5,6 5,7
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Barnevern - Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0- 17 år
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Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune.

MØTEPROTOKOLL Referent: Sissel Mietinen

Dato: 20. november 2012 Tid: Klokken 12.00
Sted: Tana rådhus, kommunestyresalen Møte: Lukket møte

Disse møtte:
Leder Kåre Breivik, medlem Anja Aslaksen, medlem Leif Sundelin og varamedlem Oddvar
Pedersen.
Ordfører Frank Ingilæ møtte under sak 33/12
Ellers møtte
Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan IS.
Geir Andreassen fra Finnmark kommunerevisjon IKS

Føl ende saker var til behandlin :
24/12 Godk'enning av innkalling og saksliste
25/12 Godkjenning av rotokoll tidligere møter
26/12 Referater
27/12 Overordnet analyse —U. off, .f. Revis'onsforskriften § 20
28/12 Overordnet revisjonsstrategi —regnskapsrevisjon 2012 —

U. off. .f. Revis'onsforskriften 20
29/12 Revisors uavhengighetserklæring
30/12 Engasjementsbrev/ vilkår for o pdra et
31/12 Budsjett 2013 —Kontroll og tilsyn
32/12 Kontrollutvalgets års lan 2013
33/12 Orienteringer/nye saker

Utvalget spiste lunsj fra kl. 11.30 til 12.00. Behandling av sakene startet kl. 12.15

Behandlinger av saker:

Sak 24/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets orsla til vedtak
Innkalling og saksliste til møte 20. november 2012 godkjennes.

Y'edtak, ensteminig:
Innkalling til møtet 20. november 2012 godkjennes med følgende tillegg under sak 33:

Oppfølging av kommunestyresak 72/10 Kommunal overtakelse av veg til Tanahus

Tilbakemelding på KU's sak 23/12 Prosjektregnskap for flerbrukshall og havneutbygginger i
kommunen og oppfølging av kommunestyrevedtak om gatelys i Austertana pums på

Sak 25/12 Godkjenning av protokoller
Sekretariatets orsla til vedtak
Protokollene fra kontrollutvalgets møter 28. august og 27. september 2012 godkjennes.
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l'edtak, enstenunig:
Protokollene fra kontrollutvalgets møter 28. august og 27. september 2012 godkjennes.

Sak 26/12 Referater

Sekretariatets til vedtak
Referatene tas til orientering.

Vedtak, enstemtnig:

Som forslaget med følgende tillegg:
e-info nr. 11/12 og tilsynsrapport fra Fylkesmannen ang. beredskap vedlegges protokollen til
kommunestyret.

Kontrollutvalgets møte ble lukket under behandling av sak 27 og 28.
Hjemmel : Revisjonsforskriften § 20

Sak 27/12 Overordnet analyse

Sekretariatets vurderin :
Gjennom den overordnede analysen har Finnmark kommunerevisjon IKS samlet den nødvendige
informasjon som er nødvendig om de aktuelle områdene.

Det legges opp til en grundig gjennomgang av analysen og komme frem til konkrete områder som vil
være aktuell for forvaltningsrevisjon.

l'edtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar den fremlagte overordnede analysen til orientering. Analysen oppdateres med de
endringer som fremkom under møtet og oversendes sekretariatet. Sekretariatet videresender analysen
til kommunestyrets gruppeledere som inviteres til å komme med innspill til kontrollutvalget.
Analysens prioriterte områder inntas i Plan for forvaltningsrevisjon som legges frem på utvalgets
neste møte.

Sak 28/12 Overordnet revisjonsstrategi - Regnskapsrevisjon
2012

I samsvar med gjeldende revisjonsstandarder skal revisor utarbeide en strategi og en plan for sitt
revisjonsoppdrag. Revisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapsrevisjonen i møtet.
Revisjonsstrategien utarbeides på faglig grunnlag og formålet er primært å avdekke risiko for
feilrapportering, pluss å definere hvilke revisjonshandlinger som må gjennomføres for å kunne avgi
beretning.

Sekretariatets Urslag,til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2012 til orientering.

l'edtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2012 til orientering.

Kontrollutvalgets møte vedtatt åpnet.
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Sak 29/12 Revisors uavhengighetserklæring

Sekretariatets Orsla til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors dokumentasjon om uavhengighet til orientering

Vedtak, enstemmig
Kontrollutvalget tar revisors dokumentasjon om uavhengighet til orientering

Sak 30/12 Engasjementsbrev/Vilkår for oppdraget
Sekretariatets orsla til vedtak
Kontrollutvalget godkjenner forslag til engasjementsavtale mellom Finnmark kommunerevisjon IKS
og Tana kommune
Avtalen underskrives av kontrollutvalgets leder og revisjonssjefen. En kopi oversendes rådmannen.
Det er en forutsetning at avtalen samsvarer med de rammer som blir tildelt av kommunestyret.

Vedtak, enstemmig
Kontrollutvalget godkjenner forslag til engasjementsavtale mellom Finnmark kommunerevisjon IKS
og Tana kommune
Avtalen underskrives av kontrollutvalgets leder og revisjonssjefen. En kopi oversendes rådmannen.
Det er en forutsetning at avtalen samsvarer med de rammer som blir tildelt av kommunestyret.

Sak 31/12 Budsjett 2013 - Kontroll og tilsyn
Totalt
Det samlede forslaget er som føl er:

Poster Buds'ett 2012 Buds'ett 2013
Kontrollutval et Fast odt •. leder 6 500 15 622




Møte odt •. 4 500 4 800




Ta t arb.fort'. 3 250 8 000




Reiseut ifter/k•ore odt . 25 000 25 000




Abonnlmedlemska 5 2 030 2 030




Møteut ifter 1000 4 000




Kurs/konferanseav ifter6 18000 20 000
Totalt KU -drift




60 280 79 452
Sekretariat Betalin til IS 102318 129 000
Selska skontroll




0 0
Revis'onen Betalin til IKS 484 148 444 285
Totalt




646 746 652 737

Sekretariatets Orsla til vedtak
Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsynsordningen for Tana kommune vedtas og oversendes
kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2013.
Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Tana
kommune 2013.
Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og
tilsynsarbeidet sendes kontrollutvalget, Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS

' Fast godtgj. Leder 2,5 % av ordførergodtgjørelse. Ordfører 77% av stortingsrepr. Som pr d.d.er 811.505 pr. år
2 500 pr. møte under 3 timer 700 over 3 timer, 5 møter og 2 medlemmer .Leder ikke møtegodtgjørelse
3 Beregnet for ett medlem 2000 pr. dag dokumentert
4 Reiseutgifter møter, kurs og konferanser
5 Abonnement kommunerevisoren + medlemskontingent FKT
6 FKT's konferanse for kontrollutvalg og NKRF's konferanse
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l'edtak, enstemtnig
Totalt
Det samlede forslaget er som følger:

Poster Buds'ett 2012 Buds.ett 2013
Kontrollutval et Fast odt •. leder 6 500 15 622




Møte odt 4 500 4 800




Ta t arbfort". 3 250 8 000




Reiseut ifter/k.øre odt. 25 000 25 000




Abonnimedlemska 2 030 2 030




Møteut ifter 1 000 4 000




Kurs/konferanseav ifter 18 000 20 000
Totalt KU -drift




60 280 79 452
Sekretariat Betalin til IS 102 318 129 000
Selska skontroll




0 0
Revis'onen Betalin til IKS 484 148 444 285
Totalt




646 746 652 737

1 Det foreslåtte budsj ett for kontroll og tilsynsordningen for Tana kommune vedtas og oversendes
kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2013.
Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Tana
kommune 2013.
Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og
tilsynsarbeidet sendes kontrollutvalget, Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS

Sak 32/12 Kontrollutvalgets årsplan for 2013
Sekretariatets orsla til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsplan for 2013.
Kontrollutvalgets årsplan for 2013 sendes kommunestyret til orientering

I 'edtak, enstentnag
Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsplan.for 2013.
Kontrollutvalgets årsplan for 2013 sendes kommunestyret til orientering

Sak 33/12 Orienteringer/ Nye saker

Henvendelse fra ordforer vedrorende alternative revisjonsordning med bakgrunn i
fylkeskommunens og Båtsfjord kommunens utmelding av selskapet.

Ordforer orienterte utvalget om bakgrunnen for hans henvendelse. Orientert også fra eiermote i
revisjonsselskapet som ble avviklet den 19. november. Enighet om at kontrollutvalget har saken under
oppsyn, men avventer hvilke tiltak styret i revisjonsselskapet iverksetter for å rette opp tilliten til
selskapet. Kontrollutvalget er klar til å motes for å behandle eventuell sak om utmelding etter at de
styrende organer i revisjonsselskapet har avklart hva som skal skje.

Oppfolging av kommunestyrets sak 72/10. (Kommunal overtakelse av veg til Tanahus
Sekretariatet får i oppdrag å følge opp saken og legge den frem på neste møte.
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Oppfølging av utvalgets sak 23/12 - Orienteringer/ Nye saker fra forrige møte.
Sekreteriatet har ikke fått svar fra kommunen på krav om:

Prosjektregnskap for flerbrukshallen som grunnlag for utbetaling av resterende spillernidler.
Prosjektregnskap for havneutbygginger i kommunen og oppfølging av kommunestyrevedtak
om gatelys i Austertana

Sekretariatet får i oppdrag etterlyse tidligere henvendelser i saken og legge den frem på utvalgets
neste møte.

Møte ble hevet kl 15.20

Neste ordinære møte fastsatt til 12. april 2013

Kåre Breivik / sign Sissel Mietinen /sign
Kontrollutvalgsleder sekretariatsleder

VEDLEGG 1. E —INFO fra kommunerevisorforbundet

eINFO 12/11 - Strenge vilkår for å nytte hasteparagrafen

Kommuneloven er nøye når det gjelder å presisere hvilke kommunale organer som har
myndighet ("kompetanse") til å bestemme hva. I utgangspunktet ligger all myndighet til
kommunestyret, men myndighet kan være delegert eller lagt til andre organer ved lov, jf.
kommuneloven (koml.) § 6.
Loven er også nøye når det gjelder å fastsette hvilken myndighet som kan delegeres og til
hvilke organer. Hvis det i loven er sagt at en eller annen myndighet utøves av kommunestyret
"selv", kan den ikke delegeres.
Fra dette systemet er det gjort et unntak i koml. § 13, den såkalte "hasteparagrafen". Denne
paragrafen åpner mulighet for at kommunestyret "selv" kan bestemme at formannskapet, et
fast utvalg eller kommunerådet "skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært
avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å
innkalle dette".
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har 4. mai 2012 gjort et vedtak som kaster lys over hva som
skal til for at hasteparagrafen kan tas i bruk.
Etter at et kommunestyre på regulært vis hadde vedtatt kommunens budsjett for 2012, viste
det seg at barnetallet i kommunen hadde økt mer enn ventet, slik at lovbestemte ytelser til
private barnehager ville øke mer enn forutsatt i budsjettet. Korrekt faktagrunnlag for
beregningen av bevilgningen til disse barnehagene forelå ikke før 20. januar 2012, mens
beløpet skulle være bevilget seinest 1. februar 2012.
Med tilvising til koml. § 13 vedtok kommunens formannskap, som på lovlig måte hadde fått
delegert hastemyndighet fra kommunestyret, i møte 26. januar 2012 å endre kommunens
budsjett for 2012.
Tre medlemmer av kommunestyret anmodet i brev 11. februar 2012 til fylkesmannen om at
dette vedtaket ble tatt opp til lovlighetskontroll etter koml. § 59.
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Spørsmålet til vurdering hos fylkesmannen var om det hadde eller ikke hadde vært tid til å
innkalle det organet som regulært skulle ha behandlet budsjettendringsframlegget, nemlig
kommunestyret.
Fylkesmannen refererer bl.a. følgende fra bestemmelsen i kommunens reglement om innkalling
til møter i kommunestyret: "Innkallingen sendes hvert medlem i kommunestyret med en frist
på 8 dager", og fortsetter:

"Fylkesmannen er enig i at dersom disse innkallingsfristene i reglementet skulle følges, så ville
det vært knapt med tid til å behandle saken i den tidsperioden kommunen selv har gitt seg
(20.01.2012-31.01.2012). Imidlertid er vi ikke enig i at dette hadde vært umulig. Det kunne
vært sendt ut innkalling til kommunestyret samtidig med innkallingen til formannskapet den
20.01.2012. Formannskapet kunne avholdt møte den 26.01 (noe som også ble gjort), og
kommunestyret 2 kunne avholdt møte mandag den 30.01.2012. Etter det Fylkesmannen kan se,

står det ingen steder i reglementet at kommunestyret skal innkalles med en frist på 8 dager
etter at formannskapet har avgitt innstilling i saken. Saken kunne dermed ha vært behandlet i
samsvar med kravene i loven samtidig som reglementet for kommunen også ble fulgt.
Uansett kan ikke de lovbestemte kravene til hvordan en budsjettendring skal behandles, vike til
fordel for et internt reglement i kommunen. Fylkesmannen understreker at det i stedet er
kommunens interne reglement som må vike, slik at lovbestemt vedtaksmyndighet
(kommunestyret) kan fatte vedtak i saken".

Etter dette kom fylkesmannen altså til at i det aktuelle tilfellet hadde formannskapet ikke
myndighet til å nytte hasteparagrafen.

Oslo, 9. oktober 2012 Norges Kommunerevisorforbund

Bernt Frydenberg
Juridisk rådgiver

VEDLEGG 2 —TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNENS BEREDSKAPSAVDELING —TANA KOMMUNE

FYLKESMANNEN I FINNMARK Beredskapsstab
FINNMARKKU FYLKKAMANNI Gearggusvuoclahovdengoddi

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark 9815 VADSØ

Tilsynsdato: 16.02.2012
Tilsynsgruppe: Rådgiver Elin Gunnarsdottir Larne (tilsynsleder)
Seniorrådgiver Mette Leonhardsen
Beredskapskontakt: Assisterende rådmann Kjell Nilssen
Innhold

Innledning
Sammendrag
Beskrivelse av kommunen
Gjennomføring av tilsynet
Dokumentgrunnlag
Tilsynets omfang
Merknader og forventninger
Øvrige anbefalinger
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1. Innledning

Tilsynsrapporten er utarbeidet med bakgrunn i tilsyn med Tana kommune 16. februar 2012. Tilsynet
inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten til Fylkesmannen for 2012.
Beredskapsstabens tilsynsvirksomhet fokuserer på hvordan kommunen ivaretar krav og
forventninger til det kommunale beredskapsarbeidet. Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av
dokumenter og gjennom intervju av sentrale personer i kommunens ledelse. Rapporten omtaler
avvik, merknader og forventninger til det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i
Tana kommune.
Følgende betegnelser benyttes i rapport for å beskrive funn gjort under tilsynet:
AVVIK: brudd på vilkår med hjemmel i lov eller forskrift.
MERKNAD: forhold som tilsynsgruppa anser som forbedringspunkter for arbeidet med
samfunnssikkerhet- og beredskap i kommunen. Side 2 av 5
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Sammendrag

Fylkesmannens hovedinntrykk er at Tana kommune har et godt grunnlag for å håndtere
uønskede hendelser. Kommunens plan for kriseledelsen er oppdatert. Kommunen må
imidlertid ferdigstille sitt arbeid med en ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr.
Sivilbeskyttelseslovens § 14. Det er positivt at kommunen legger opp til et bredt og
egendrevet arbeid på dette området. En helhetlig ROS-analyse skal gi et så komplett
risikobilde som mulig innenfor kommunens geografiske område. Analysen blir dermed en
viktig og nødvendig plattform for å videreutvikle kommunens arbeid med samfunnssikkerhet
og beredskap.
Fylkesmannen har inntrykk av at Tana kommune har en oversikt over kommunens ulike
fareområder gjennom god lokalkunnskap. Tana kommune må imidlertid systematisere denne
kunnskapen ved utarbeide en helhetlig ROS-analyse som er i tråd med Sivilbeskyttelseslovens §14
med forskrift. Tana kommune får et avvik på dette punktet etter tilsynet.
Foruten et avvik for manglende ROS-analyse har Tana kommune fått 3 merknader fra tilsynet.
Merknadene er anbefalinger som kan være et utgangspunkt for det videre arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Kommunal planstrategi er et krav i Plan og
bygningsloven, § 10-1. Det er positivt at Tana kommune er i prosess med å utarbeide slik
planstrategi.
En understreking av behovet for å utarbeide en helhetlig ROS-analyse blir Fylkesmannens
hovedbudskap fra tilsynet.

Beskrivelse av kommunen

Tana kommune er lokalisert nordøst i fylket og har et areal på 4045 km2.Kommunen grenser mot 8
norske og 1 finsk kommune. Tana hadde 2896 innbyggere pr 1.1.2012 fordelt på kommunesenteret
Tana bru samt en rekke grender/bygder. Jordbruk, bygg og anlegg, transport/logistikk,
servicenæringer, næringsmiddelproduksjon og offentlig forvaltning er hovednæringer i kommunen.
Tana kommune er et geografisk og kommunikasjonsmessig knutepunkt mellom Vest- og Øst-
Finnmark. Fra Tana bru er det 70 kilometer til Vadsø lufthavn og 140 kilometer til Kirkenes lufthavn.
Det går lokalbåt mellom Smalfjord og Skjånes flere ganger i uka, mens hurtigruta anløper
nabokommunene Båtsfjord og Berlevåg.

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet har bestått av følgende aktiviteter:
P Skriftlig varsel om tilsyn av 10.1.2012

Gjennomgang av oversendt dokumentasjon fra Tana kommune
fl Gjennomføring av tilsyn 16. februar etter følgende tilsynsplan:
09.00 - 09.15 Åpningsmøte med orientering for alle involverte om formålet med
tilsynet
09.15 - 09.45 Intervju ordfører
09.45 - 10.30 Intervju rådmann
10.30 - 11.00 Intervju kommuneoverlege
11.00 - 11.45 Lunsj
11.45 - 12.15 Intervju undervisningsleder
12.15 - 12.45 Intervju avdelingsleder bygg og anlegg
12.45 - 13.15 Intervju utviklingsleder
13.15 - 14.00 Intervju assisterende rådmann/ kommunens beredskapskontakt
14.00 - 14.30 Gjennomgang av tilsynet for tilsynsteamet fra Fylkesmannen
14.30 - 15.00 Sluttmøte for alle involverte med oppsummering og gjennomgang av
forslag til tilsynsrapport
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5. Dokumentgrunnlag

Kommuneloven
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Plan- og bygningsloven
Lov om sosial og helsemessig beredskap
Sentrale styringsdokument:

F NOU 2000:24: Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhets- og
beredskapsarbeidet i samfunnet
fl St.meld. 17 (01/02): Samfunnssikkerhet —veien til et mindre sårbart samfunn

St.meld. 39 (03/04): Samfunnssikkerhet og sivilt- og militært samarbeid
Kommuneplanens samfunnsdel. 2008-2013. Datert 19.6.2008.
Kommuneplanens arealdel 2002-2013. Planbeskrivelse. Datert 25.4.2002
Plan for kriseledelsen, revidert 7.4.2011. Ny versjon pr. 15.2.2012 forelå til

tilsynsmøtet.
Beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten. Revidert 7.3.2011
Smittevernplan. Revidert 20.7.2009
Kontinuitetsplan —pandemisk influensa. Datert 20.7.2009
Beredskapsplan for Boftsa skole. Udatert.

6. Tilsynets omfang

Oppfølging av tidligere tilsynsrapport: Undersøke om kommunen har fulgt opp
forbedringspunktene fra beredskapstilsyn 1. september 2009.
fl Målsetting: Undersøke om det er etablert en målstruktur for beredskapsarbeidet,
og om strukturen blir fulgt opp.
fl Kartlegging: Undersøke om den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er i
samsvar med Sivilbeskyttelsesloven, og blir fulgt opp.

Forebygging: Undersøke rutinene for å unngå utbygging i fareområder, dvs.
bruken av ROS—vurderingeri arealplansammenheng.

Krisehåndtering: Undersøke om kommunens kriseplan er hensiktsmessig utformet
og i samsvar med kravene i Sivilbeskyttelsesloven.

Informasjonsberedskap: Undersøke om kommunen har en hensiktsmessig
informasjonsberedskap for krisesituasjoner.
fl Helse- og sosialberedskap: Undersøke om helse- og sosialberedskapsplanen er
basert på en lokal risiko- og sårbarhetsanalyse. Undersøke om plan for helsemessig-
og sosial beredskap er forankret i den kommunale ledelsen.
fl Beredskap innen skole og barnehage: Undersøke om kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap i tilstrekkelig grad omfatter barnehager og skoler.
F Internkontroll: Undersøke om det er etablert rutiner for oppdatering av
beredskapsplanverk, rullering av ROS —analyse etc.
F Opplæring og øvelser: Undersøke om det eksisterer rutiner for opplæring og
gjennomføring av øvelser.
fl Råd og veiledning: Om hvordan beredskapsarbeidet i kommunen kan
videreutvikles.

7. Avvik, merknader og forventninger
Fylkesmannen har anført 1 avvik og 3 merknader med anbefalinger etter tilsynet med
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Tana kommune.

AVVIK:
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I. Tana kommune må utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse)
Sivilbeskyttelsesloven § 14 krever at kommunen utarbeider en helhetlig ROS-analyse.
Denne skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap.
Tana kommunes ROS-analyse er fra 1999. Det er positivt at kommunen nå er i
prosess for å utarbeide en ny ROS-analyse. Tana kommune må ferdigstille en
helhetlig ROS-analyse, og sikre at denne er i henhold til kravene i § 14
Sivilbeskyttelsesloven samt forskrift om kommunal beredskapsplikt.
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal være et redskap for å gi Tana
kommune et overordnet bilde av kommunens viktigste trusler mot
samfunnssikkerheten. Den er også et viktig grunnlag for kommunens prioriteringer og
plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, jf. §3 i forskrift om
kommunal beredskapsplikt. Kommunen bør vurdere om det er forhold fra den
helhetlige ROS-analyse som bør integreres i planer og prosesser etter plan- og
bygningsloven. Tana kommune må legge den helhetlige ROS-analysen til grunn for
kommunens overordnede beredskapsplan, i Tana kalt plan for kriseledelse, jf § 4 i
forskrift om kommunal beredskapsplikt.

MERKNADER:

I. Anbefalinger til plan for kriseledelse i Tana kommune

Tana kommune bør vurdere om antall loggførere med CIM-opplæring er tilstrekkelig.
Dette for å redusere sårbarhet ved fravær samt å sikre kontinuitet under håndtering
av hendelser som strekker seg over tid.

Tana kommune bør etablere et system for opplæring og oppdatering av ansatte med
tiltenkte roller innen krisehåndtering, jf §7 i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Tana kommune bør vurdere å ta med tilgjengelige språkressurser i ressurslista i
kriseplanen - eller i dertil egnet planverk. Dette for å sikre at informasjon er lett
tilgjengelig for den som eventuelt må delta i håndtering av hendelser uten dyptgående
lokalkunnskap.

11.Anbefalinger til Helsemessig og sosial beredskapsplan for Tana kommune

Tana kommune må utarbeide en beredskap for atomhendelser i kommunen ved bl.a.
å gå gjennom kommunens ansvar og oppgaver ved atomhendelser, herunder en plan
for distribusjon av jodtabletter. Vi vil vise til "Plangrunnlag for kommunal
atomberedskap" som bl.a. finnes på Fylkesmannens hjemmesider:
http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=39460&amid=1190240 Hensikten med
plangrunnlaget er å gi kommunene et grunnlag for å utarbeide en beredskap for
håndtering av atomhendelser. Det anbefales at atomberedskap integreres som del av
kommunens overordnede beredskapsplan for å sikre beredskap på tvers av
sektorgrenser. Beredskap for atomhendelser er hjemlet i Lov om helsemessig og
sosial beredskap med merknader. Fylkesmannens beredskapsstab har ikke anledning
til å gi avvik etter dette lovverket. Derfor er dette en anbefaling i vår tilsynsrapport.

111.Samordning av planverk

Tana kommune bør se på hvordan man kan sikre at kommunens ulike planverk er
samordnet etter hvert som planverk oppdateres. Vi viser her til § 4 i Forskrift om
kommunal beredskapsplikt som påpeker at den overordnede beredskapsplanen, i
Tana kalt Plan for kriseledelsen, skal samordne og integrere kommunenes ulike
beredskapsplaner samt relevante eksterne krise- og beredskapsplaner.
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8. Øvrige anbefalinger og merknader

Fylkesmannen vil anbefale at Tana kommune fortsetter å hente ut potensialet for
samordning og informasjonsutveksling som forefinnes i det kommunale
beredskapsrådet. Vi viser her spesielt til arbeidet kommunen står overfor med å
utarbeide en helhetlig ROS-analyse. Kommunale beredskapsråd er omtalt i
Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) sin veiledning til forskrift om kommunal
beredskapsplikt. Forskrift om kommunal beredskapsplikt samt DSBs veiledning til
denne er bl.a. tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmeside
http://fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=25641

Fylkesmannen gjør oppmerksom på en forutsetning lagt til grunn i
Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i
kunnskapssektoren: at kommunens ROS-analyser omfatter barnehager og skoler i
kommunen. Dokumentet er bl.a. tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmesider
http://fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=25641
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Valg av skjønnesmedlemmer ble foretatt av fylkesutvalget 23. oktober 2012.
 
Kommunen bes opplyse valgte medlemmer samt informere om at de valgte skal gi melding om alle 
endringer av betydning.
 
Valgte medlemmer:
 

 
Mvh.
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Else Margrethe Utsi Austertana, 9845 
Tana,
Tlf.nr. 47 66 99 34

Viktoria V. Nilsen Luftjokdalen, 9845 
Tana,
Tlf.nr. 40 24 87 61

Nils Arvid Guttorm Hillagurra, 9845 Tana,
Tlf.nr. 90 01 94 20

Magnar Helander Skogstadbakken 2, 
9845 Tana,
Tlf.nr. 41 67 87 36

Beskrivelse: 
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Henry Karlsens plass 1 - 9815 Vadsø
Mobiltelefon 971 44 012 

 
Mathilde Elster
Advokatfullmektig

78 96 30 26
http://www.ffk.no
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Valg av forliksråd i perioden 2013 - 2016 - Tana kommune

Vi viser til Tana kommunes vedtak om valg av forliksrådsmedlemmer, behandlet i møte 20.
september 2012 (under sak PS 66/2012).

I medhold av domstolloven § 58, jf. også brev fra Justis- og politidepartementet av 15.
desember 2011 oppnevner vi med dette følgende medlemmer og varamedlemmer til
forliksrådet i Tana for perioden 1. januar 2013 —31. desember 2016:

Medlemmer:

Fred Roald Johnsen (formann)
Anne Margrethe Gundersen
Rebeke Tapio

Varamedlemmer:

Per Ivar Henriksen
Sofie Kathrine Guttorm
Jan Oskar Dervo

Forliksrådets medlemmer og varamedlemmer skal i henhold til domstolloven § 60 avgi
skriftlig dommerforsikring som sendes Fylkesmannen. For å få oppdatert vårt arkiv, ber vi om
at alle medlemmer og varamedlemmer som ikke tidligere har avgitt skriftlig forsikring gjør
dette.

Med hilsen

Anne Cathrine Præsteng Wilhelm Istad
juridisk leder rådgiver

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ

Hul )
Deanu gieldafTana kommune

Rådhusv. 3
9845 TANA

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
25.09.2012 Sak 2012/3683 27.09.2012

Ark 752

Saksbehandler/ditekte telefon: Anne Cathrine Præsteng - 78 95 03 20
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