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Budsjettregulering 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Driftsbudsjett for 2013 reguleres med følgende beløp 

Ansvar Tekst Beløp 

Nettoøkning i driftsbudsjettet   

1260 Landbruksvikarordning MLU 18/2013 125 000 

4000 Feil i tilbakeføring av tiltak til fordeling HOU 2012 800 000 

6040 Miljøtiltak i Juleelvvassdraget 50 000 

6040 Egenandel siktrydding 100 000 

6400 Folkehesearbeid 50 000 

8080 Til skiltryddingsplan som vedtatt KST 76/2012 37 000 

8080 Skilting til tømmestasjonen 20 000 

9000 Korrigert rammetilskudd Børre Stolp modell 1 026 000 

  Til disposisjon 1 613 800 

Finansiering   

1210 Vakanse i It konsulent stilling -125 000 

4020 Feilbudsjettert Polmak -360 800 

6040 Tatt midler til skiltrydding til inntekt for miljøvern -37 000 

9030 Økt utbytte fra Varanger kraft -1 250 000 

9030 Lavere rente enn budsjettert -1 500 000 

9000 Endret skatteinngang Børre Stolp modell -549 000 
Negative tallstørrelser er økt inntekt. Positive tall er økt utgift eller redusert inntekt. 

 

Investeringsbudsjettet reguleres med 250 000 til å føre vannledning fra Lismajavre vannverk til 

Østre seida vannverk.  

Tiltaket finansieres ved låneopptak.  

 



 

Saksopplysninger 

I kommuneloven §45 om årsbudsjettet heter det i nr 2 at ”Kommunestyret og fylkestinget vedtar 

selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

formannskapet eller fylkesutvalget.” 

 

Meldte behov for budsjettregulering i driftsbudsjettet for 2013 

 

Drift 

4020 Styrket bemanning i Polmak, ressurskrevende brukergruppe kr 1 293 500 

4020 Styrket bemanning helg i Polmak, kr 111 000 

4030 Styrket bemanning helg på sykestua, kr 95 000 

4030 Budsjettregulering sykestua, kr 220 000 

5060 Korrigering feil i stillingshjemler botjenesten, kr 461 250 

Disse behovene vil bli behandlet i HOU før behandling i formannskapet 

 

1260 Landbruskvikarordning. Vedtak fra MLU 18/2013. Kr 125 tusen 

 

4000 Feil i tilbakeføring av tiltak til fordeling av HOU i 2012. tiltaket var budsjettert på 

kapittel 4000. Det ble senere ompostert til plo. Da budsjettet for 2013 ble laget ble dette tiltaket 

tilbakeført slik at det forsvant 800 tusen fra kapitlet.  

 

6040 Miljøtiltak i Juleelva, kr 50 tusen. Vedtak fra formannskapet. 

 

6040 Siktrydding. Viser til Tiltaksplan for siktrydding langs vei i Tana kommune (2012/13) 

vedtatt av MLU i møte den 19.03.2012, saksnr. 17/2012. Tiltaksplanens finansieringsplan 

forplikter kommunen til å bidra til prosjektet med en egenandel på kr. 100 tusen året 2013. Det 

er behov for en bevilgning ved førstkommende budsjettregulering da årets siktrydding vil starte 

opp i løpet juli/august måned. 

 

6400 Folkehelsearbeid kr 50 tusen. Tana kommune har inngått en samarbeidsavtale med 

Finnmark fylkeskommune om folkehelsesatsing i kommunen. Dette fordrer at vi igangsetter 

tiltak for befolkningen i kommunen med tanke på å bedre folkets helsevaner.  

Frivillig organisasjoner når tilskuddsmidler gjennom fylkeskommunen og Fylkesmannen, og de 

ulike ordningene følges opp av administrasjonen slik at vi er sikret at midlene tilfaller også 

Tana. 

Når det gjelder tiltak for å fremme gode helsevaner blant kommunalt ansatt så må kommunen 

selv stå for finansiering av disse. Folkehelseprofilen viser at Tana kommer dårlig ut på lidelser, 

sykdommer og plager som kan tilskrives livsstilen til den enkelte. Grunntanken i 

folkehelsearbeidet er å få til en bredde satsing slik at folk kan stå lenge i arbeid, forebygge 

livsstilslidelser og sykdommer.  

Noe av metodene som det ønskes å bruke i dette arbeidet er fysisk aktivitet og 

kostholdsopplæring. Fysisk aktivitet for å sikre at de som har daglig tunge løft har styrke til å 

foreta den type arbeid, og de som har stillesittende arbeid blir mer bevisst at bevegelse er 

energiskapende og helseforebyggende. Kosthold for å sikre bevisstheten om at gode rutiner og 

innhold av maten kan være med å gjøre arbeidshverdagen lettere.  

 

8080 Skiltryddingsplanen. I sak om omdisponering av midler fra fond i 2012 ble det bestemt 

at 37 tusen skulle brukes til skiltrydding. Dette beløpet ble inntektsført miljøvern i 2012 og må 

tilbakeføres til skilt.  

 



8080 Skilting til tømmestasjonen, antatt kostnad 20 tusen. 

 

9000 Korrigert rammetilskudd etter Børre Stolp sin modell. Kr 1 026 tusen. 

 

1210 Det foreslås å holde ledig stilling som IT konsulent vakant inntil videre. Innsparing 

125 tusen.  

 

4020 Det har blitt en feil i budsjetteringa i Polmak, innsparing kr 360 800 

 

6040 Midler tatt fra skiltrydding må tilbakeføres, innsparing kr 37 tusen 

 

9000 Endret skatteinngang etter Børre Stolp sin modell innsparing 549 tusen 

 

9030 Lavere rente enn budsjettert. Renta holder seg lavere. I dag er renten på 2,25 % Hvis den 

stiger til 2,5 er det en besparelse på 1,5 mill. 

 

9030 Varanger kraft avholder generalforsamling den 5. juni. Der er det foreslått å øke utbytte 

til 50 mill. Vår andel av dette er 6,25 mill. Vi har budsjettert med 5 mill. En økning på 1,25 mill. 

Det er all grunn til å anta at dette vil bli vedtatt, men vi vet det sikkert på møte.  

 

Investering 

I 2014 skal vi etablere nytt næringsområde nord for Tana bru. I den forbindelse ønsker vi å føre 

vannledningen helt ned til Vestre Seida, bore under elva og legge vannledning fram til 

ledningsnettet i Østre Seida. 

Hvis vi klarer å gjennomføre dette vil begge nevnte vannverk legges ned og forbrukerne 

forsynes fra Lismajavre vannverk. 

For å komme i gang i 2014 må vi planlegge i år og tidlig i 2014, det må lages forprosjekt og 

etter hvert beskrivelse for konkurranseutsetting. 

For å gjennomføre forprosjektet i år må det bevilges 250 000 til dette. 

 

Vurdering 

Foreslått regulering dekker de oppståtte endringene i årets første fire måneder. Det er ikke lagt 

inn nye tiltak i forslaget. Det er ikke funnet plass til de innmeldte ønsker og behov for økt 

bemanning. 

 

Av frigjorte midler er det en rest til disposisjon på kr 1 613 800.  

 

Til orientering opplyses det at det på kontoen til formannskapets disposisjon i regnskapet er det 

igjen 291 000. 

 


