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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 18.12.2012
Tidspunkt: 10:00 – 16:15 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Ulf Ballo Medlem AP
Arne Røberg Medlem AP
Randi Lille Medlem AP
Per Ivar Henriksen Medlem AP
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Liz Utsi Medlem AP
Kåre Breivik Medlem H
Ellen Kristina Saba Medlem H
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Brynly Ballari Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
Rebeke Tapio Medlem FRP
Per Magne Lille Medlem SV
Einar Johansen Medlem SP
Fred Johnsen Medlem SP
Solbjørg Ravna Medlem SFP/NSR
Ansgar Aslaksen Medlem Fe/Ol

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Jan Steinar Jessen Medlem H
Tor Asle Varsi Medlem AP
Nancy Porsanger Anti Medlem SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Veronika Blien Jan Steinar Jessen H
Viktoria Nilsen Nancy Porsanger Anti SP

Merknader
Ingen varamedlemmer for AP kunne møte for Tor Asle Varsi. 

Ungdomsrådet var representert med Camilla Mudenia. Møtte i PS 90 - 95/2012. 
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Ellen K. Saba (H) ble under behandling av PS 95/2012 enstemmig innvilget permisjon grunnet 
juleavslutning i barnehagen, fra kl. 15:40 og for resten av møtet. Varamedlem Bjørn Breivik 
(H) tiltrådte møtet fra samme tid og for resten av møtet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Kjell Nilssen Ass. rådmann Møtte i PS 93/2012

Frode Gundersen Sekretær

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________
Frank M. Ingilæ (AP) Liz Utsi (AP) Brynly Ballari (H)
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 90/2012 Godkjenning av innkalling
PS 91/2012 Godkjenning av saksliste

PS 92/2012 Godkjenning av protokoll fra 08.11.2012
PS 93/2012 Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets 

beslutning om inhabilitet under sak 82/2012
2012/2501

PS 94/2012 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 TKE 2012/2820

PS 95/2012 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016 2012/2228
PS 96/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST 2012/6

RS 21/2012 Møteplan 2013 - Formannskapet og kommunestyret 2012/2706
RS 22/2012 Melding om vedtak i kontrollutvalgets sak 32/12 

Kontrollutvalgets årsplan 2013
2012/2873

RS 23/2012 Melding om vedtak i kontrollutvalgets sak 27/12 
Overordnet analyse Tana kommune

2012/2874

RS 24/2012 Møteprotokoll KUT - 20.11.12 2012/1549

RS 25/2012 Valg av skjønnsmedlemmer 2012/242
RS 26/2012 Valg av forliksråd i perioden 2013 - 2016 - Tana 

kommune
2012/242

PS 97/2012 Endring av selskapsavtalen med Norasenteret, 
Kirkenes

2012/2674

PS 90/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 90/2012 i Kommunestyret - 18.12.2012 

Behandling
Innkallingen utsendt 04.12.2012.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes.

H v/Kåre Breivik fremmer følgende forslag:

Angående behandling av økonomiplan/årsbudsjett.
For å kunne få oversikt på investeringstiltak i årsbudsjett 2013 må følgende framlegges:
Oversikt som viser:
1. Prioriterte investeringstiltak
2. Uprioriterte investeringstiltak 
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3. Usorterte investeringstiltak
4. Vedtatte investeringstiltak i desember 2011 som ikke er startet opp eller ikke fullført

Votering
Forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra H: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes med følgende:

Angående behandling av økonomiplan/årsbudsjett.
For å kunne få oversikt på investeringstiltak i årsbudsjett 2013 må følgende framlegges:
Oversikt som viser:
1. Prioriterte investeringstiltak
2. Uprioriterte investeringstiltak 
3. Usorterte investeringstiltak
4. Vedtatte investeringstiltak i desember 2011 som ikke er startet opp eller ikke fullført

PS 91/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 91/2012 i Kommunestyret - 18.12.2012 

Behandling
Rebeke Tapio (FrP) tiltrådte møte under behandling av saken, fra kl. 10:15. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:

PS 97/2012 Endring av selskapsavtalen med Norasenteret, Kirkenes

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende tilleggsforslag:

Åpning av scooterløyper i Tana.
Høyre ser med undring at scooterløypene i Tana enda ikke er offisielt åpnet. Nå til jula kommer 
det mange ungdomma hjem til Tana og det er mange ungdomma bosatt i Tana som ivrer seg 
etter å kjøre snescooter. Tenker også på de som ikke kommer seg til gamma eller hytta pga at 
løypan ikke er enda åpnet.  Høyre fremmer derfor et forslag på å åpne de løyper som er i 
forsvarlig kjørbar stand før jul. Kommunen har signalisert at scooterløypene ikke åpnes før 
tidligst i midten av januar. 

Tana kommune har stikka scooterløypene med permanente stikker, nettopp for å slippe mye 
arbeid i forbindelse med løypestikking. Det som gjenstår for å åpne løypene er å befare de og 
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stikke løypan over vann og vassdrag og merke farlige pkt på løypan. Noen løyper er nok 
kjørbare allerede, og det bør ikke være noe i veien for å åpne masjok-sommervann-rustefjelbma 
og søndrelufjok-austertana-harrelv.

Forslag til vedtak:
Tana kommunestyre ber administrasjonen umiddelbart om å åpne kommunens godkjente 
scooterløyper, der det er forsvarlig å åpne dem. De første løypene åpnes før jul.

Votering
Forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra H: Falt med 5 mot 17 stemmer.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:

PS 97/2012 Endring av selskapsavtalen med Norasenteret, Kirkenes

PS 92/2012 Godkjenning av protokoll fra 08.11.2012

Saksprotokoll saksnr. 92/2012 i Kommunestyret - 18.12.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 08.11.2012 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Brynly Ballari (H) og Liz Utsi (AP)

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 08.11.2012 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Brynly Ballari (H) og Liz Utsi (AP)
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PS 93/2012 Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets beslutning om 
inhabilitet under sak 82/2012

Saksprotokoll saksnr. 93/2012 i Kommunestyret - 18.12.2012 

Behandling
Innkommet lovlighetsklage med underskrifter utdelt i møtet.   

H v/Kåre Breivik fremmer følgende forslag:

Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets beslutning om innhabilitet oversendes 
Fylkesmannen i Finnmark for avklaring på følgende forhold:

1. Når folkevalgte representanter har deltatt i arbeidsgrupper i en tidligere fase av 
samhandlingsreformen, hvordan kan det dermed være inhabilitetsgrunn for de samme
folkevalgte representanter? Den enkeltes bidrag vil være lite sett i lys av sakens totale 
omfang.

2. Det er også av stor betydning for kommunestyrets fremtidige oppfølging av 
samhandlingsreformen og tilsvarende saker, å få avklart hva slags "medvirkning" fører til 
inhabilitet?

3. Lovhjemmelen som rådmannen benytter henviser til § 40 nr. 3 b) – og kommunestyret 
ønsker derfor å få avklart hva slags "medvirkning" som fører til inhabilitet for 
kommunestyrerepresentanter?

Begrunnelse:
Det kommunestyret var invitert til å vedta i K-sak 82/2012 - Interkommunalt 
prosjekt om samhandling i Øst-Finnmark, var basert på gjennomførte 
interkommunale utredninger på et overordnet nivå og av generell karakter 
vedrørende en videre oppfølging av samhandlingsreformen. Kommunestyret var 
invitert til å ta rapportene fra den gjennomførte interkommunale utredning om 
samhandlingsreformen til etterretning.
Forslag til vedtak innebar ingen konkrete fordeler for noen av de tre som ble 
erklært innhabil. Heller ikke ville avgjørelsen i saken kunne innebære tap eller 
ulempe for de tre representantene. 

Påstand:
Disse tre representantene var ikke inhabil til å delta i behandlingen av denne saken.  
Representantene har bare en perifer og indirekte tilknytning til denne saken slik den var 
fremlagt. Dem har ikke medvirket som saksbehandler ved tilretteleggelsen av grunnlaget for 
kommunestyrets behandling og beslutning i denne saken.

At representantene har deltatt i arbeidsgrupper i en tidligere fase av samhandlingsreformen, 
anses derfor ikke å være inhabilitetsgrunn.

H v/Kåre Breivik trakk i sitt forslag tre setninger under ”Påstand”.
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Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret står ved sitt vedtak i sak 82/2012.
Lovlighetsklagen oversendes fylkesmannen for avgjørelse. 

Votering
Forslag fra H: Falt med 10 mot 12 stemmer 
Forsalg fra ordfører: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret står ved sitt vedtak i sak 82/2012.
Lovlighetsklagen oversendes fylkesmannen for avgjørelse. 

PS 94/2012 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 TKE

Saksprotokoll saksnr. 94/2012 i Kommunestyret - 18.12.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) stilte spørsmål om habiliten for representantene Jon Arild 
Aslaksen (AP) og Arne Røberg (AP). Aslaksen er daglig leder i TKE KF og Røberg er 
styreleder i TKE KF. Aslaksen og Røberg fratrådte mens kommunestyret vurderte deres 
habilitet. 

Ass. rådmann Kjell Nilssen ga kommunestyret sin vurdering i saken:

Habilitet i forhold til budsjettbehandling vedrørende Tana kommunale eiendomsselskap KF
Det vises til Ordførerens forespørsel om habiliteten til kommunestyre-representantene Jon Arild Aslaksen og Arne 
Røberg. Aslaksen er daglig leder i selskapet og Røberg styremedlem.

Habilitetsreglene i Forvaltningsloven:
Forvaltingslovens (fvl.)  § 6 bokstav e har som hovedregel at en offentlig tjenestemann er ugild til å fatte vedtak når 
vedkommende har en ledende stilling i, eller sitter i styret for et selskap som er part i saka. Dette gjelder også 
politikere som deltar i kollegiale organ.  I samme bestemmelse er det i bokstav e nr 2 en særregel om at dette ikke 
gjelder ”… person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid…” hvis dette 
selskapet er part. 
Min konklusjon er at verken Jon Arild Aslaksen eller Arne Røberg er inhabil etter denne bestemmelsen.

Habilitetsreglene i Kommuneloven:
Kommunelovens § 40 nr 3 bokstav b har bestemmelser som utvider reglene om inhabilitet til også å gjelde ansatte 
som har medvirket ved tilretteleggelse av grunnlaget for en sak. Her er det imidlertid et unntak når det gjelder 
behandling av årsbudsjett og økonomiplan.  Jeg har vært litt usikker på om disse reglene vil gjelde ved 
behandlingen av budsjettet for eiendomsforetaket og har i den anledning rådført meg med en av juristene hos 
fylkesmannen. Vi er etter dette enige om at inhabilitet ikke vil inntre. Begrunnelsen for konklusjonen ligger i at 
eiendomsselskapets budsjett er å oppfatte som en del av kommunens totale budsjett, selv om det fattes et eget 
budsjettvedtak for selskapet. Derved vil unntaket om budsjettbehandling gjelde.
Etter dette er vårt råd at verken daglig leder eller styremedlemmer i Tana kommunale eiendomsselskap KF er 
inhabile til å behandle budsjett og økonomiplan for selskapet.
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Kommunestyret votering av habilitetsspørsmål:
1. Kommunestyret erklærte enstemmig Arne Røberg som habil til å behandle saken. 

(Arne Røberg tiltrådte møtet før votering av Aslaksens habilitet)
2. Kommunestyret erklærte enstemmig Jon Arild Aslaksen som habil til å behandle saken. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet styret i TKE sin innstilling:

Vedlagte økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 for Tana kommunale eiendomsselskap KF 
vedtas.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Vedlagte økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 for Tana kommunale eiendomsselskap KF 
vedtas.

PS 95/2012 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016

Saksprotokoll saksnr. 95/2012 i Kommunestyret - 18.12.2012 

Behandling
Følgende budsjettdokumenter utdelt i møtet:
1. Prioriterte investeringstiltak
2. Uprioriterte investeringstiltak 
3. Usorterte investeringstiltak
4. Vedtatte investeringstiltak i desember 2011 som ikke er startet opp eller ikke fullført

Ellen K. Saba (H) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet 
juleavslutning i barnehagen, fra kl. 15:40 og for resten av møtet. Varamedlem Bjørn Breivik (H) 
tiltrådte møtet fra samme tid og for resten av møtet.

Forslag nr. 8: Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling:

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 
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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 
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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. 

Forslag nr. 7: AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende felles endringsforslag fra Fe/Ol 
v/Hartvik Hansen, SV v/Per Magne Lille, SfP/NSR v/Solbjørg Ravna, SP v/Einar Johansen og 
AP v/Per Ivar Henriksen: 

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Endringsforslag:

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. 
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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.
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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
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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

H v/Brynly Ballari fremmet følgende endringsforslag:

Opprettholde den faste stillingen ved Polmak sykehjem – kr 446253,-
Opprette en 50 % stilling som avdelingsleder i Hjemmesykepleien – 300000,-

Hente finansiering:
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ved å ikke opprette en ekstra stilling i økonomiavdelingen – kr 303000,-
Rest finansiering kr 444000,-   2030 Optimistisk rentenivå

H v/Brynly Ballari trakk sitt endringsforslag.

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende to endringsforslag: 

1:
Kommunestyret bevilger kr. 300 000,- til Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget. Beløpet tas fra 
dispensasjonsfondet og på sikt legges inn under driftsbudsjett. 

2:
2.2 Politiske utvalg og godtgjørelser
Havneutvalgslederens godtgjørelse på kr. 28.119,- fastsettes til det samme som 
hovedutvalgsledere har, til kr. 12. 497,- og at godtgjørelsesreglementet endres tilsvarende.

V v/Karen Inga Vars trakk sine endringsforslag.

FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende endringsforslag:

1. 7020: Tanabru barnehage – Det settes av kr 30 000,- til markiser på blå avd. 
Ventilasjonsanlegget til Tanabru barnehage skal som planlagt ferdigstilles i 2013. Det settes av 
kr 500 000,- til dette. 

Midlene på kr 530 000,- tas fra disposisjonsfondet.

2. Det settes av kr              til ungdomsrådets disposisjon for 2013.

Midlene tas fra 

6100: Oppfølging av ungdomsrådet - Det opprettes en 40 % stilling som skal ivareta oppgavene 
overfor ungdomsrådet – det settes av kr 160 000,- til dette.

Midlene tas fra post 2130 Seida – bortfall av SFO-stilling

3. Kjøkkenassistent til Tanabru bhg på 60 % stilling – Det settes av kr 240 000,- til stillingen.

Midlene tas fra post 2130 Seida – bortfall av SFO-stilling

4. Gatelys: FV 890 Tana bru – Seida
Kommunestyret ønsker å prioritere gatelys ved FV 890 da dette er en skolevei som er en stor 
trafikkert vei med mye tungtrafikk og manglende gangvei.

Kommunen tar kontakt med Fylkeskommunen for å få fortgang i arbeidet med gatelys på denne 
strekningen.

5. Kommunestyret ber administrasjonen om å ferdigstille utredningen av kostnad ved innføring 
av mat i grunnskolene, oversikt over kostnadene legges frem på OKU`s møte den 21.03.13.
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6. I forbindelse med reduksjoner i undervisningsavdelingen skal de ansatte i 100 % stillinger 
lærere og assistenter kunne omorganiseres til andre gjøremål i kommunen.

7.  Årsbudsjett og Økonomiplan endres tilsvarende.

FrP v/Rebeke Tapio trakk sitt endringsforslag.

Forslag nr. 3: SfP/NSR v/Solbjørg Ravna fremmet følgende tilleggsforslag:

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

Forslaget oversendes OKU.

H v/Brynly Ballari fremmet følgende endringsforslag:

Stillingen som sykepleier ved Polmak sykehjem opprettholdes. 
Kostnaden til stillingen kr. 447 000,-
Finansieres ved at den foreslåtte stillingen i økonomiavdelingen kr. 422 000,- ikke opprettes.
Differansen kr. 25 000,- belastes post 9030. Mest optimistiske rentenivå. 

H v/Brynly Ballari trakk sitt endringsforslag.

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende endringsforslag:

1. kr. 200 000,- til kommunale drift- og aktivitetsmidler til idretten (tildeles etter søknad som 
behandles av idrettsrådet).

2. kr. 20 000,- til idrettsrådet.

Kr. 220 00,- tas fra dispensasjonsfondet. 

H v/Tone O.Kollstrøm trakk endringsforslaget fremmet av Ellen K. Saba.

H v/Brynly Ballari fremmet følgende endringsforslag:

Stillingen som sykepleier ved Polmak sykehjem opprettholdes. 
Kostnaden til stillingen kr. 447 000,-
Finansieres ved at den foreslåtte stillingen i økonomiavdelingen kr. 301 500,- ikke opprettes.
Differansen kr. 145 000,- belastes post 9030. Mest optimistiske rentenivå. 

H v/Brynly Ballari trakk sitt endringsforslag.
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Forslag nr. 2: V v/Karen Inga Vars fremmet følgende felles endringsforslag fra H v/Tone O. 
Kollstrøm, FrP v/Rebeke Tapio og V v/Karen Inga Vars: 

Kommunestyret bevilger kr. 300 000,- til hver av hovedutvalgene - MLU, OKU og HOU. 
Beløpet tas fra dispensasjonsfondet og på sikt legges inn under driftsbudsjett. 

Forslag nr. 3: V v/Karen Inga Vars fremmet følgende felles endringsforslag fra H v/Tone O. 
Kollstrøm, FrP v/Rebeke Tapio og V v/Karen Inga Vars: 

2.2 Politiske utvalg og godtgjørelser
Havneutvalgslederens godtgjørelse på kr. 28.119,- fastsettes til det samme som 
hovedutvalgsledere har, til kr. 12. 497,- og at godtgjørelsesreglementet endres tilsvarende.

Forslag nr. 4: H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende felles endringsforslag fra H v/Tone O. 
Kollstrøm, FrP v/Rebeke Tapio og V v/Karen Inga Vars:

1. kr. 200 000,- til kommunale drift- og aktivitetsmidler til idretten (tildeles etter søknad som 
behandles av idrettsrådet).

2. kr. 20 000,- til idrettsrådet.

Kr. 220 00,- tas fra dispensasjonsfondet. 

Forslag nr. 5: H v/Brynly Ballari fremmet følgende felles endringsforslag fra H v/Brynly 
Ballari, V v/Karen Inga Vars og FrP v/Rebeke Tapio:

Stillingen som sykepleier ved Polmak sykehjem opprettholdes. 
Kostnaden til stillingen kr. 447 000,-
Finansieres ved at den foreslåtte stillingen i økonomiavdelingen kr. 301 500,- ikke opprettes.
Differansen kr. 145 000,- belastes post 9030. Mest optimistiske rentenivå. 

Forslag nr. 6: FrP v/Rebeke Tapio fremmet følgende endringsforslag:

1. 7020: Tanabru barnehage – Det settes av kr 30 000,- til markiser på blå avd. 

Ventilasjonsanlegget til Tanabru barnehage skal som planlagt ferdigstilles i 2013. Det settes av 
kr 500 000,- til dette. 

Midlene på kr 530 000,- tas fra disposisjonsfondet.

2. Det settes av kr 90 000,- til ungdomsrådets disposisjon for 2013.

Midlene tas fra disposisjonsfondet

6100: Oppfølging av ungdomsrådet - Det opprettes en 30 % stilling som skal ivareta oppgavene 
overfor ungdomsrådet – det settes av kr 109 000,- til dette.

Midlene tas fra post 256 ubundne fond 90 000,-  polmak skolebygg og det resterende på kr 19 
000,- tas fra bygdesekretær stillingen.
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3. Kjøkkenassistent til Tanabru bhg på 60 % stilling – Det settes av kr 240 000,- til stillingen.

Midlene tas fra post 256 ubundne fond -  Bygdesekretær.

4. Gatelys: FV 890 Tana bru – Seida
Kommunestyret ønsker å prioritere gatelys ved FV 890 da dette er en skolevei som er en stor 
trafikkert vei med mye tungtrafikk og manglende gangvei.

Kommunen tar kontakt med Fylkeskommunen for å få fortgang i arbeidet med gatelys på denne 
strekningen.

5. Kommunestyret ber administrasjonen om å ferdigstille utredningen av kostnad ved innføring 
av mat i grunnskolene, oversikt over kostnadene legges frem på OKU`s møte den 21.03.13.

6. I forbindelse med reduksjoner i undervisningsavdelingen skal de ansatte i 100 % stillinger 
lærere og assistenter kunne omorganiseres til andre gjøremål i kommunen.

7.  Årsbudsjett og Økonomiplan endres tilsvarende.

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge:

Forslag nr. 8: Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 1: Felles endringsforslag fra V, H og FrP: Falt med 7 mot 15 stemmer.
Forslag nr. 2: Felles endringsforslag fra V, H og FrP: Falt med 7 mot 15 stemmer.
Forslag nr. 3: Tilleggsforslag fra SfP/NSR: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 4: Felles endringsforslag fra V, H og FrP: Falt med 7 mot 15 stemmer.
Forslag nr. 5: Felles endringsforslag fra V, H og FrP: Falt med 7 mot 15 stemmer.
Forslag nr. 6: Endringsforslag fra FrP: Falt med 7 mot 15 stemmer.
Forslag nr. 7: Felles endringsforslag fra AP, Fe/Ol, SfP/NSR, SV og SP: Vedtatt med 21 mot 1 

          stemme.

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 som helhet: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommunes årsbudsjett for 2013 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i 
budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et 
mindreforbruk på 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. 
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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 
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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.
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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 
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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



Side 22 av 24

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.

PS 96/2012 Referatsaker/Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr. 96/2012 i Kommunestyret - 18.12.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker: 
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RS 21/2012 Møteplan 2013 - Formannskapet og kommunestyret
RS 22/2012 Melding om vedtak i kontrollutvalgets sak 32/12 Kontrollutvalgets årsplan 

2013

RS 23/2012 Melding om vedtak i kontrollutvalgets sak 27/12 Overordnet analyse Tana 
kommune

RS 24/2012 Møteprotokoll KUT - 20.11.12

RS 25/2012 Valg av skjønnsmedlemmer
RS 26/2012 Valg av forliksråd i perioden 2013 - 2016 - Tana kommune

Til referatsakene:

Kåre Breivik:
- Ang. overordna analyse for Tana kommune: gruppeledere er invitert til å gi 

tilbakemelding om innholdet i denne
- Etterlyser oppfølging av vedtak fra kontrollutvalget som sendes til administrasjonen, 

ang. prosjektregnskap for flerbrukshallen, fremdeles ikke levert
- Møteplan for Kontrollutvalget 2013 kommer til å endres slik at møter legges 2-3 uker før 

aktuelle kommunestyremøter.  

Rådmann Jørn Aslaksen:
- Brev fra Fylkeskommunen i begynnelsen av desember; skal anvise til utbetaling ca 5 

mill. - spillemidler til flerbrukshallen

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen:
- Scooterløype Masjok - Sommervann stikkes onsdag 19.12.12

Hartvik Hansen (Fe/Ol):
- Ber administrasjonen om ta grep for at Polmak isvei åpnes  

Orienteringene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 21/2012 Møteplan 2013 - Formannskapet og kommunestyret

RS 22/2012 Melding om vedtak i kontrollutvalgets sak 32/12 
Kontrollutvalgets årsplan 2013

RS 23/2012 Melding om vedtak i kontrollutvalgets sak 27/12 Overordnet 
analyse Tana kommune

RS 24/2012 Møteprotokoll KUT - 20.11.12

RS 25/2012 Valg av skjønnsmedlemmer

RS 26/2012 Valg av forliksråd i perioden 2013 - 2016 - Tana kommune

PS 97/2012 Endring av selskapsavtalen med Norasenteret, Kirkenes

Saksprotokoll saksnr. 97/2012 i Kommunestyret - 18.12.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet helse- og omsorgsutvalgets innstilling:

Tana kommune slutter seg til den endrede selskapsavtale som er anbefalt av representantskapet 
for Norasenteret IKS i sak 13/12.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune slutter seg til den endrede selskapsavtale som er anbefalt av representantskapet 
for Norasenteret IKS i sak 13/12.


