
Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 – 2016 
 

Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012. 

(Det presiseres at en må ta hensyn til endinger til vedtakets første del: innledning/pkt.1/pkt.4 og økonomiplanvedtak) 
 

 

 

Tana kommunes årsbudsjett for 2013 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i  

budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et  

mindreforbruk på kr 2 351 156,- . Følgende forutsetninger legges til grunn:  

 

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 61 596 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 

nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 

investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 52 288 660,-. Ubrukte 

lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til en 

gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.  

 

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

 

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:  

- Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.  

- Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres etter faktisk endring. 

- Andre gebyrer: Økes med 3 % (økning)  

- Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger.  

 

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

stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 811 505.  

 

5. Eiendomsskatt.  

5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3. 

5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2013 utskriving av  

eiendomsskatt i hele kommunen.  

5.3 Eiendomsskattesatsen er 2,0 promille.  

5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til  

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi.  

5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter  

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010  

(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013). 

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte  

skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.  

5.7  Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de 

kommunale  

gebyrene.  

5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk 

verdi  

for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas 



etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller 

opphever fritaket.  

I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:  

- Barnehager og skolebygninger  

- Museer og kunstgalleri  

- Idrettsbygninger og helsestudio  

- Kulturhus  

- Bygning for religiøse aktiviteter  

- Helsebygninger  

- Fengsels og beredskapsbygning  

- Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter  

 
 

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.  

 

7.  Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer.  

- Det samlede forslaget er som følger:  

- Kontrollutvalgets utgifter 83 780  

- Sekretariat Betaling til IS 105 318  

- Revisjonen Betaling til IKS 498 648  

- Totalt Kontrollutvalgets ramme 687 746  

 

8. Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 1 500 000.  

 

9. Oppvekst og kulturutvalget må videreføre arbeidet med å vurdere en endret skolestruktur og 

legge frem en innstilling for kommunestyret i løpet av 2013. 

 

10. Rådmannen bes i løpet av 2013 ferdigstille reguleringsplanen for nytt industriområde slik at 

infrastruktur kan opparbeides og gjøres tilgjengelig for næringslivet i 2014. 

 

 

 

Økonomiplanvedtak:  
Tana kommunes økonomiplan for 2013-16 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per  

resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:  

 

 
2013 2014 2015 2016 

Ny Netto driftsresultat 2351156 872867 624729 402116 

     Mer optimistisk rentenivå 650000 1000000 600000 600000 

Fortsatt 2 promille eiendomsskatt -372900 -372900 -372900 -372900 

Økt bunnfradrag eiendomsskatt -324000 -324000 -324000 -324000 

 

 

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 som helhet vedtas.  

 

 



 

Endringer: 

 

Tana kommunes årsbudsjett for 2013 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i  

budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et  

mindreforbruk på kr 2.170.671,- . Følgende forutsetninger legges til grunn:  

 

Investeringsbudsjett (kap 4) kr 65.746.500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 

nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 

investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 55.938.660,-. Ubrukte 

lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til en 

gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 

 

1. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 624.858,- som utgjør 77 % av 

stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse (som er kr 811.505,- pr 1.5.2012). 

Ordførers og varaordførers godtgjørelse følger samme periode som 

stortingsrepresentantene som er pr 1. mai. Øvrige politiske godtgjørelser bruker 

alltid gjeldene sats pr 1. januar. 

 

2. OKU utreder muligheten og finansiering for å få opprettet stilling som 

tospråklighetspedagog for barnehagene og skolene i Tana fra høsten 2013. Dette 

med mål om å sikre god kvalitet for språkarbeidet i grunnskolen og barnehagene. 

En vurdering av dette forberedes til budsjettregulering i juni 2013.  

 

3. Kommunen har som mål å få til likebehandling mellom private og kommunale 

barnehager i løpet av 2013. OKU må vurdere om det er samsvar i rammetilskuddet 

mellom de ulike skolene i kommunen. 

 

4. Det er viktig for Tana kommune at Ovttas grenseskolesamarbeide mellom Norge 

og Finland blir videreført også etter 2014. Derfor må man se på muligheten til 

hvordan dette kan videreføres. OKU får ansvar for å følge opp denne saken. 

 

5. Det settes av kr 133.917,- for å videreføre barnehagen i Austertana som et 

kommunalt barnehagetilbud. 

 

6. Det settes av kr 30.000,- mer til ungdomsrådets disposisjon. 

 

7. Det settes av kr 150.000,- for å utrede nytt kirkebygg/ombygging av 

menighetshuset til kirke ved Tana bru. Sognediakonstilling for Tana og Nesseby 

videreføres og de settes av kr 142.000,- i økonomiplanperioden. 

 

8. Det ansettes en kommunepsykolog for å møte intensjonene i 

samhandlingsreformen innenfor psykiatri. Det gjøres en utredning om mulig 

samarbeid med nabokommuner og annen ekstern medfinansiering om denne 

stillingen. 

 

9. Det settes av kr 45.397,- til turnusstilling for fysioterapeut i perioden 15.feb. til 15. 



aug. 2013. 

 

10. Det settes av kr 100.000,- for å kunne ta inn flere lærlinger. Selv om kommunen 

skal utarbeide en plan for rekruttering i 2013 er det viktig at man tar inn lærlinger 

der hvor man ser at det er utfordringer med å rekruttere fremtidig arbeidskraft.  

 

11. Rådmannen bes om å rapportere regelmessig til formannskapet om fremdrift i 

byggeprosjektet nytt omsorgssenter. 

 

12. Det må snarest igangsettes en utredning om avhending eller etterbruk av 

bygningsmassen som blir ledig i Polmak og Austertana som følge av den vedtatte 

omleggingen av pleie og omsorgsstruktur. 

 

13. Helse og omsorgsutvalget får fullmakt til fordele kr 1,1 million for å styrke pleie og 

omsorg. 

 

14. Det settes i gang et prosjekt for å undersøke muligheten for å få bosatt arbeidere 

med familie fra utlandet som oppholder seg i Tana. Dette kan også ses i 

sammenheng med rekrutteringsplanen som skal utarbeides. 

 

15. Kommunen må jobbe mer målrettet mot våre egne ungdommer for å vise at det er 

viktig å få de tilbake til kommunen etter endt utdanning. Her kan man oppsøke 

ungdommer hvor de studerer og markedsføre hva kommunen kan tilby av 

arbeidsplasser, og hva slags utdanning/yrker det er behov for. Man må også 

oppmuntre og legge til rette for at flere unge kan starte med egne bedrifter. Det 

settes av kr 250.000,- til dette. 

 

16. Det settes av kr 300.000,- til samisk språkutvikling som OKU tildeler etter søknad. 

Det settes av kr 50.000,- til kjøp av ekstra hodetelefoner til tolkeutstyr. 

 

17. Videreføre arbeidet med opprustning og asfaltering av kommunale veier med kr 

450.000,- til veiplanen. Det må settes opp noen gatelys i industriområdet på 

østsiden av Fv98 ved Tana bru, og langs E6 i Skipagurra. Av dette settes det av et 

beløp på til sammen kr 60.000,- årlig til fordeling for begge isveiene slik at disse 

kan tas i bruk tidligere hver høst.   

 

18. Det settes av midler som tilskudd til drift av serviceanlegget for fiskere i Torhop i 

budsjettet og økonomiplanen. Rådmannen utarbeider driftsavtale med fiskere som 

Ordfører får fullmakt til å godkjenne. 

 

19. Det settes av kr 200.000,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter 

søknad som behandles av OKU. 

 

20. Primærnæringsfondet tilføres kr 300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det 

fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 200.000,- må være i tråd med 

tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele beløpet så kan man 

fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp.  



 

21. Det settes av kr 50.000,- til vedlikehold av løyper i utmark for merking og 

eventuell bru over Garpejohka. Kommunestyret ber MLU jobbe med å få Tana som 

en prøvekommune og få til et pilotprosjekt sammen med Fefo for å forhindre 

erosjon i barmarkstraseene. 

 

22. Det settes av kr 100.000,- til disposisjon for hvert av hovedutvalgene. 

 

23. Arealplanlegger (nytt tiltak) lyses ut som 3 årig prosjektstilling. 

 

24. Det er ønskelig å etablere en interkommunal sammenslutning på innkjøp sammen 

med nærliggende kommuner. Det må vurderes om nåværende medlemskap i 

innkjøpssirkelen sies opp eller ikke forlenges ut over fastsatt avtaleperiode. 

 

25. Kommunens kompetanse angående innkjøp må styrkes og ansatte må tilbys 

kompetanseheving på juridiske fagfelt. Områder som krever særskilt juridisk 

kompetanse må prioriteres og behovet for kommunejurist skal i denne sammenheng 

vurderes.   

 
 

Økonomiplanvedtak:  
Tana kommunes økonomiplan for 2013-16 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per  

resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene som i tabell nedenfor:  

Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen: 

 

 
2013 2014 2015 2016 

1040: Til Ungdomsrådets disposisjon 30 000 

   
1100: Utredning av kirke ved Tana bru 150 000 

   
1100: Kirkelig f.råd Sognediakon Tana og Nesseby 142 000 142 000 142 000 142 000 

1800: Flere lærlinger i Tana kommune 100 000 100 000 

  
2110: Ikke opprettelse av familiebarnehage 133 917 403 594 424 594 424 594 

2140: Finansiering av stilling ved eksterne midler 206 243 206 243 206 243 206 243 

3010: Helse - turnustjeneste for fysioterapeut  45 397 

   
4000: HOU - Generell styrking av pleie og omsorg 1 100 000 

   
5050: Kommunepsykologstilling 78 928 178 928 328 928 578 928 

5050: Kommunepsykologst. - inntkt/medfinans 

  
-100 000 -250 000 

1230: To-språklighetsmidler 300 000 

   
1000: Kjøp av flere hodetelefoner til tolkeutstyr 50 000 

   
6100: Kulturfond 200 000 

   
6000: Rekruttering og tilbakeflytting 250 000 250 000 250 000 

 
6010: Primærnæringsfond 300 000 

   
6010: Primærnæringsfond 200 000 

   
Frie midler til hovedutvalgenes disp 300 000 300 000 300 000 300 000 



Fond for bygdesekretær -256 000 

   
Næringsfondet reduseres -200 000 

   
8080: Gatelys industriområdet Tana bru 

    
8010: Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 50 000 

   
8080: Veivedlikehold ihht veiplanen 450 000 

   
8095: Torhop - drift av serviceanlegg 50 000 181 000 115 000 115 000 

9030: Mer optimistisk rentenivå 

    
9040: Finans - avdragsutsettelse -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

9050: Reduserte pensjonsutgifter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

9050: Bruk av disposisjonsfond -500 000 

   
Sum 180 485 -1 238 235 -1 333 235 -1 483 235 

     

 
2013 2014 2015 2016 

Nytt netto driftsresultat 2 170 671 2 111 102 1 957 964 1 885 351 

 

 

Investeringer: 

Det settes av kr 4,150.000,- til serviceanlegg i Torhop for fiskere. Havneutvalget får fullmakt til å 

sette i gang prosjektet innenfor det som er satt av i driftsbudsjettet og investeringsrammen på kr 

4.150.000,-. Ekstern tilskudd fra Sametinget benyttes for å redusere låneopptaket.  

 

Det settes av kr 400.000,- til gatelys. Fordeling tas i plan for gatelys som må utarbeides. Det 

settes av kr 150.000,- til elveforbygning ved Birkestrand. Det bevilges ytterligere kr 50.000,- til 

rulleski/rullestolløype Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over ubundet investeringsfond. 

 

Endringer investeringer: 

 

2013 2014 2015 2016 

8095: Serviceanlegg i Torhop 4 150 000 

   
8095: tilskudd sametinget -500 000 

    

 

Tillegg: 

Administrasjonen utreder kostnader for gratis barnehage i kommunen. Dette for å rekruttere flere 

barnehagefamilier til kommunen.  

 

Forslaget oversendes OKU.  

 


