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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 570

Arkivsaksnr: 2013/1834-2

Saksbehandler: Vigdis Blien

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 11/2013 15.08.2013
Formannskapet 81/2013 15.08.2013
Kommunestyret 53/2013 10.10.2013

DNB Livsforsikring ASA - avvikling av virksomhet knyttet til offentlige 
tjenesteprodukter

Saksprotokoll saksnr. 81/2013 i Formannskapet - 15.08.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet administrasjonsutvalgets forslag til vedtak som 
formannskapets innstilling:

1. Tana kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 fra DNB liv til KLP.

2. Likviditetseffekt av underreservering i forhold til innføring av ny levealderstariff per 
1.januar 2014, anslått til ca 5 mill., dekkes av premiefond i Dnb.

Egenkapitaltilskuddet på ca 5 mill. dekkes av salg av flerbrukssenteret til Tana 
kommunale eiendomsselskap og frie midler i investeringsregnskapet.

Nødvendig budsjettregulering legges fram som sak for kommunestyret før årets 
slutt. 

3. Folkevalgtordningen følger den vanlige TPO ordningen for ansatte.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
1. Tana kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 fra DNB liv til KLP.

2. Likviditetseffekt av underreservering i forhold til innføring av ny levealderstariff per 
1.januar 2014, anslått til ca 5 mill., dekkes av premiefond i Dnb.

Egenkapitaltilskuddet på ca 5 mill. dekkes av salg av flerbrukssenteret til Tana 
kommunale eiendomsselskap og frie midler i investeringsregnskapet.

Nødvendig budsjettregulering legges fram som sak for kommunestyret før årets 
slutt. 

3. Folkevalgtordningen følger den vanlige TPO ordningen for ansatte.

Saksprotokoll saksnr. 11/2013 i Administrasjonsutvalget - 15.08.2013 

Behandling
Leder Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens endrede forslag til vedtak som vedtak 
i saken:

1. Tana kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 fra DNB liv til KLP.

2. Likviditetseffekt av underreservering i forhold til innføring av ny levealderstariff per 
1.januar 2014, anslått til ca 5 mill., dekkes av premiefond i Dnb.

Egenkapitaltilskuddet på ca 5 mill. dekkes av salg av flerbrukssenteret til Tana 
kommunale eiendomsselskap og frie midler i investeringsregnskapet.

Nødvendig budsjettregulering legges fram som sak for kommunestyret før årets 
slutt. 

3. Folkevalgtordningen følger den vanlige TPO ordningen for ansatte.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tana kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 fra DNB liv til KLP.

2. Likviditetseffekt av underreservering i forhold til innføring av ny levealderstariff per 
1.januar 2014, anslått til ca 5 mill., dekkes av premiefond i Dnb.

Egenkapitaltilskuddet på ca 5 mill. dekkes av salg av flerbrukssenteret til Tana 
kommunale eiendomsselskap og frie midler i investeringsregnskapet.

Nødvendig budsjettregulering legges fram som sak for kommunestyret før årets 
slutt. 

3. Folkevalgtordningen følger den vanlige TPO ordningen for ansatte.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Tana kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 fra DNB liv til 

KLP
2. Egenkapitalinnskudd finansieres ved bruk av premiefondet. Det resterende  

dekkes av frie midler ved salg av flerbrukssenter, samt bruk av ulike fond i drifts 
og investeringsregnskapet.

3. Folkevalgtordningen følger den vanlige TPO ordningen for ansatte.

Saksopplysninger

DNB Livsforsikring ASA sendte følgende pressemelding 6. juni .2013:

”DNB Livsforsikring ASA avvikler sin virksomhet knyttet til offentlige 
tjenestepensjonsprodukter

Styret i DNB Livsforsikring ASA har besluttet å avvikle virksomheten knyttet 
til offentlige tjenestepensjonsprodukter. Beslutningen omfatter alle forsikrede 
offentlige pensjonsløsninger for både kommuner og foretak, og en avvikling 
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av forretningsområdet vil kunne ta inntil tre år. Medlemmene av 
pensjonsordningen vil ikke merke noe til avviklingen. Endelig beslutning om 
avvikling fattes av representantskapet. 

- Bakgrunnen for beslutningen er de stadig strammere krav og reguleringer i bank- og 
forsikringsbransjen i kombinasjon med den krevende konkurransesituasjonen innenfor 
offentlig tjenestepensjonsprodukter. Etter mange års arbeid er det fortsatt ikke 
anbudsplikt innen offentlig tjenestepensjon, dette gjør at det sterkt voksende offentlige 
tjenestepensjonsmarkedet bare i begrenset grad er tilgjengelig for private aktører, sier 
administrerende direktør i DNB Livsforsikring, Anders Skjævestad. 

- Med slike rammebetingelser er det krevende å oppnå lønnsom drift, og derfor har vi nå 
besluttet å ikke videreføre satsingen på offentlige tjenestepensjonsprodukter, 
sier Skjævestad. 

I forretningsområdet Offentlig Marked forvalter DNB Liv i dag om lag 40 milliarder kroner 
for 64 kommuner og 220 offentlig foretak. 
DNB Livsforsikring ASA er opptatt av å ivareta våre kunder og gode leveranser også i 
den gjenværende tiden av kundeforholdet innen offentlig pensjon, og vi vil gjøre vårt 
ytterste for å gjøre en overgang til ny leverandør så smidig som mulig.”

På bakgrunn av dette må Tana kommune velge ny pensjonsordning. I teorien er det kun 
KLP som er på markedet når det gjelder offentlig tjenestepensjon. Alternativ er egen 
pensjonskasse, hvilket man ser på som en uaktuell løsning for vår kommune.

KS advokatene har i forbindelse med henvendelse fra pensjonskontoret, gitt en 
vurdering om hvordan kommunene skal forholde seg til regelverket for offentlige 
anskaffelser nå og fremover gitt at man i praksis kun har en leverandør av offentlig 
tjenestepensjon. De har sett på de juridiske rammer ,herunder krav om konsesjon for 
retten til å levere pensjonstjenester i forhold til forsikringsvirksomhetsloven § 2-
1.Fristen for tilsynet er 6 mndr på å behandle en søknad om konsesjon.

Pr i dag er det tre foretak sin har konsesjon for levering av pensjonstjenester ; Klp, DNB 
og Storebrand. De to sistnevnte har informert at de vil legge ned sin virksomhet innenfor 
offentlig tjenestepensjon.  Det betyr at Tana kommune som har avtale med DNB har fått 
beskjed om at vi må skifte leverandør innen en periode på 3 år, og at DNB ikke vil delta 
i konkurransen. (Det samme har Storebrand gitt melding til sine kunder.)  Likevel kan 
kommunene etter KS advokatenes vurdering , ikke uten nærmere undersøkelser legge til 
grunn at foretakene ikke vil levere tilbud i neste års konkurranse.
Det har vært kontakt med KS advokater og finanstilsynet som bekrefter at det ikke 
foreligger nye konsesjonssøknader som er til behandling pr dagsdato. Det betyr at det 
ikke vil være mulig for nye leverandører å legge inn tilbud i årets konkurranser.

I tillegg til dette er det bestemmelser i Hovedtariffavtalen og TPO-vedtektene når en
kommune kan skifte pensjonsleverandør og hvilke prosedyrer som  skal være ivaretatt. 
Det viktigste er kravet om at skifte til leverandør skal skje ved nyttår , samt kravet til 
oppsigelse av eksisterende pensjonstjeneste. Kravet om tidspunkt for skifte av 
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tjenesteleverandør betyr at kommunene må gjennomføre konkurranse i løpet av 
sommeren/høsten, for skifte som skal skje ved nyttår 2013/2014.

Vurdering
Spørsmålet som skal vurderes er hvilke betydning det har for kommunens plikt til å 
kunngjøre å gjennomføre anbudskonkurranser når markedssituasjonen er slik som 
beskrevet foran.

Anskaffelse av tjenestepensjonsordning omfattes av lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser og at anbudskonkurransen må kunngjøres i Doffin. (anskaffelse av 
tjenesteproduksjonsordning som overstiger 1,6 mill kr).  Det betyr at forskrift om 
offentlig anskaffelse kommer til anvendelse(del I og III).
Hvis en skal unngå dette må det vises til hjemmel som gir rett til å inngå direkte 
kontrakt. Det vises til forskriftene § 14-4 c:

  oppdragsgiver kan benytte konkurranse med forhandling uten forutgående 
kunngjøring i følgende tilfeller:

”c. dersom ytelsen av tekniske eller kunstneriske grunner eller for å 
beskytte en enerett, bare kan foretas av bestemt leverandør.”

Det vises her til veileder utarbeidet av Fornyings-,adminsitrasjons og kirkedepartement, 
samt Kofasak fra 2011.

Relatert til denne saken vurderes det at det er tre virksomheter som har konsesjon til å 
levere de aktuelle tjenester. To av leverandørene har fraskrevet seg retten til å levere 
tilbud og det må kunne antas at disse ikke vil legge inn tilbud ved årets konkurranse. 
Selv om to andre virksomheter har konsesjon, er det pga egenerklæring fra disse oppstått 
en situasjon der KLP er eneste virksomhet som har konsesjon som vil kunne benyttes i 
årets konkurranse.

Det vises her til behandlingstid for konsesjon samt ingen nye søknader om konsesjon, 
som igjen tilsier at ingen nye leverandører hverken i Norge eller EØS området kan 
oppnå konsesjon til å være med i årets konkurranse. Det finnes derfor bare en leverandør 
(KLP) og dermed ingen konkurranse i det aktuelle markedet. Konklusjonen blir derfor at 
vilkåret i § 14.4 c) er oppfylt.
Det betyr at kommunen kan gjennomføre anskaffelsen av tjenestepensjonsordning uten 
kunngjøring i årets konkurranse.

Dette gjelder imidlertid kun for oppsigelser fra årsskiftet 2013/2014 da 
konkurransesituasjonen må vurderes ved faktisk skifte av leverandør . 

Konklusjon
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Det finnes kun en mulig leverandør av pensjonstjenester. Det er ikke mulig for ande 
leverandører å komme inn på markedet tidsnok til å kunne delta i årets konkurranser.

Dersom kommunen skifter leverandør/gjennomføring av konkurranse dette året, kan 
anskaffelsen skje som en direkte anskaffelse med hjemmel i forskrift om offentlig 
anskaffelser §14-4c).

Dersom kommunen ikke fatter vedtak om konkurranseutsetting av pensjonsordningen i 
år, men som har fått beskjed om at eksisterende leverandør trekker seg ut av markedet, 
må markedssituasjonen vurderes på nytt det år skifte av pensjonsleverandør blir aktuelt. 
Dersom det på dette tidspunkt er kommet flere leverandører op markedet på 
konkurransen avholdes på ordinær måte.

Finansiering :

Kommunens meglerfirma har gitt følgende tilbakemelding i forhold til innskudd 
egenkapital KLP;  

”Helt nøyaktig kan vi ikke få dette før vi 1) får medlemsuttrekket og 2) gjør en 
beregning basert på disse og et konkret tilbud fra KLP.
Et anslag basert på kontoføringen 2012 er at det vil være et beløp på litt over fem 
millioner kroner i egenkapital. Disse midlene er det ikke anledning til å ta fra 
premiefondet.

I tillegg vil det også være en mulig likviditetseffekt av underreservering i forhold 
til innføring av ny levealderstariff per 1.januar 20114, nevnt i finanstilsynets brev 
av 8.mars 2013.   Et løst anslag er at det vil mangle omtrent et tilsvarende beløp 
som egenkapitalen. Disse pengene er et mulig å ta fra premiefondet dersom det er 
midler tilgjengelig”.

Økonomisjefen foreslår følgende finansiering:
”Aon har anslått at egenkapitaltilskuddet vil være på rundt 5 mill. I tillegg vil det 
være en mulig likviditetseffekt av underreservering i forhold til innføring av ny 
levealderstariff per 1. januar 2014 på omtrent det samme beløpet. Dette kan 
dekkes av premiefondet.  Egenkapitaltilskuddet skal føres i 
investeringsregnskapet. Det er ikke mulig å ta opp lån til dette. Det må dekkes av 
frie midler. 
For å frigjøre midler til dette, kan vi selge flerbrukssenteret til Tana kommunale 
eiendomsselskap. Dette vil innbringe ca 1 500 000. Resten av beløpet er mulig å 
frigjøre fra ulike fond i driftsregnskapet og i investeringsregnskapet. ”

2. Folkevalgtordning.
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Et annet forhold man også må ta stilling til er ordningen for folkevalgte. Kommuner er 
bedt om å ta et valg innen utgangen av oktober om hvilken ordning de folkevalget skal 
inn i. Fra 1.112 ble det innført ny pensjonsordning for stortingsreprensentanter og 
regjeringsmedlemmer. Fra 1.1.2014 gis kommuner/fylkeskommuner mulighet til å 
opprette samme type ordning som folkevalgte.
Som følge av beslutningen om avvikling av offentlig tjenesteproduksjon vil ikke DNB 
tilby nytt produkt for folkevalgte. Kunder som ønsker sine folkevalgte inn i den 
ordinære TPO-avtalen kan gjøre det hos DNB liv. Dette valget blir derfor bare aktuell 
om man går over til KLP ved årsskiftet.

Det er to muligheter for folkevalgte fra 2014

-TPO (den ordinære tjenestepensjonsordningen for kommunens/fylkeskommunens 
ansatte).
- Nytt hybridprodukt (bygger på prinsippene i ny folketrygd, mens TPO i sin form er 
tilpasset folketrygden så langt det lot seg gjøre under pensjonsreformen).

Fordeler og ulemper med TPO- ordningen 

Fordeler 
•Vet hva en får i pensjon 

•Samme ordning som kommunens ansatte 

•Høyere pensjon for korte karrierer (sammenlignet med hybrid) 

•Etablert ordning som er godt kjent i kommunene 

Ulemper 
•Lite fleksibel 

•Ikke lov å jobbe etter uttak av pensjon 

•Pensjonen må tas ut ved aldersgrensen 

•Samordnes med andre ytelser 

•Ytelsen blir regnet på 40- deler dersom den blir en oppsatt rett 

Fordeler og ulemper med hybrid- ordningen

Fordeler 
•Får pensjonsopptjening for alle år i arbeid 
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•Fleksibelt uttak mellom 62 og 75 år 

•Kan jobbe ved siden av pensjonen 

•Nettomodell som ikke samordnes med andre ytelser 

Ulemper 
•Usikkert hva en får i pensjon 

•Korte karrierer gir mindre i pensjon enn ved dagen ordning eller TPO 

Oppsummert:

Hybriden ser ut til å være best for de med lange karrierer
Jo høyere lønn, desto raskere vil hybriden bli den mest lønnsomme. 
Hybridordningen gir ca like god pensjon som TPO ordningen etter ca 20 år. Slik at ved 
kort medlemskap gir TPO ordningen best pensjon og ved langt medlemskap gir 
Hybridordningen best pensjon. Ved høy inntekt er Hybridordningen bedre etter ca 16 år.

Når det gjelder status i dag i denne saken så venter vi på medlemsuttrekk som er bestilt 
men ikke mottatt. Denne sendes da KLP for å få en beregning og tilbud.  Avgjørelse om 
å akseptere et tilbud må tas innen 30. september dersom man skal foreta et skifte fra 
2014.

Saken er for øvrig drøftet med arbeidstakerorganisasjonene i møte 28.06 , jfr HTA 
2.1.10.

Det er ønskelig med en overgang fra 1.1.2014.  DNB er i ferd med å avvikle sin 
pensjonsordning, og selv om de i møte med oss har sagt de vil ivareta oss som kunder så 
lenge vi er kunder ,så  må vi kanskje regne med at servicen blir dårligere.  Da vi uansett 
må skifte i løpet av tre år, ser en ingen grunn til å ikke foreta dette skifte snarest mulig.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 037

Arkivsaksnr: 2012/2499-1

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 160/2012 29.11.2012
Formannskapet 26/2013 07.03.2013
Kommunestyret 54/2013 10.10.2013

Eiermelding for Tana kommune 2013. Utkast. Utkast til drøfting

Vedlegg
1 Eiermelding for Tana kommune 2013
2 Firmapresentasjoner samlet for eiermeldingen.

Saksprotokoll saksnr. 26/2013 i Formannskapet - 07.03.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Utkast til eiermelding for Tana kommune 2013 fremlegges for kommunestyret for endelig 
vedtak.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Utkast til eiermelding for Tana kommune 2013 fremlegges for kommunestyret for endelig 
vedtak.
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Saksprotokoll saksnr. 160/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet utsettelseforslag: 

Saken utsettes til neste møte. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til neste møte. 

Rådmannens forslag til vedtak
Utkast til eiermelding for Tana kommune 2013 fremlegges for kommunestyret for endelig 
vedtak.

Saksopplysninger
Rådmann fremlegger herved utkast til eiermelding for drøfting.

Vurdering
Det forutsettes at formannskapet drøfter innholdet i utkastet til eiermelding, eventuelt 
omarbeider innholdet og formidler det til kommunestyret for endelig vedtak. 
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Eiermelding for Tana kommune
Utkast 3. oktober 2012
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 2
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 3

Forord
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 4
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 5
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 6
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 7

1. Kommunens eierskap i selskaper

Kontrollutvalget har oversendt rapporten om eierskapskontroll i Indre Finnmark 
Utviklingsselskap AS til kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak:

”Deanu gielda/ Tana kommune bør utarbeide eierskapsstrategier som fremkommer i 
anbefalingene fra KS Eierforum, herunder:

o Eierskapsmelding, som kommunens overordnede styringsinstrument for utskilte 
virksomheter/selskap.

o En klar og presis eierstrategi for oppfølging av selskapene hvor eiers forventninger til 
det enkelte selskap formuleres.

o Gjennomføre, som en del av folkevalgtopplæringen, obligatoriske kurs og/eller 
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av 
utskilt virksomhet.”

Kommunen har eierskap i følgende selskaper:

Bibliotekbussen
Biblioteksentralen AL
Deanu ja Várjjat museasiida / Tana og Varanger museumssiida
Finnmark Kommunerevisjon IKS
Gjeddevann vannverk AL
IKAF Interkommunalt arkiv Finnmark
Indre Finnmark utviklingsselskap AS
Nora-senteret IKS
Tanahall AS
Samisk nærings- og utredningssenter AS
Tana arbeidsservice AS
Tana kommunale eiendomsselskap AS
Varanger Kraft AS
Øst-Finnmark avfallsselskap ANS

En nærmere beskrivelse av selskapene fremgår i vedlagt Firmapresentasjon. 

Eiermelding – definisjon
Denne eiermeldingen omhandler selskaper / foretak som helt eller delvis eies direkte og 
indirekte av Tana kommune. Meldingen er ment å skape en forventning om at eierne, der det 
ikke allerede er gjort, skal påbegynne arbeid for å utforme strategier for enkeltselskapene
nevnt ovenfor. Nærmere informasjon om selskapene fremgår i vedlegg av utskrift fra 
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 8

Purehelp.no Eiermeldingen er en melding fra kommunestyret til selskapene / foretakene om 
kommunens forventninger. Den skal følgelig behandles og vedtas av kommunestyret. 

Eierstrategi – definisjon
Styret i det enkelte selskap har ansvar for å utarbeide strategier for de enkelte selskaper / 
foretak. En eierstrategi skal ha i seg eiers formål med selskapet og utdype denne for å sikre at 
nødvendige og overordnede styringssignal blir ivaretatt i selskapet. Det vil danne grunnlaget
for selskapets arbeid fremover og ha i seg bakgrunnen for hvorfor kommunene eier selskapet, 
definering av kjernevirksomheten, forutsetningene for å eie, reguleringer ifht bestiller, 
kundeforhold, kommunikasjonslinjer mellom eierne og selskap, øvrige rammebetingelser og 
føringer eierne ønsker å legge til grunn. Eierorganet (generalforsamlingen / 
representantsakapet) vedtar den felles eierstrategien, etter behandling i kommunestyret i hver 
eierkommune.

2. Eierstyring – sentrale felles prinsipper:

Indirekte politisk styring

Direkte politisk styring er styringsprinsippet innenfor kommuneorganisasjonen hvor 
kommuneloven utgjør rammen for styring. Når oppgaver skilles ut i egne selskaper, vil det 
juridiske ansvaret for aktivitetene ligge i selskapene og selskapene vil være unntatt fra de 
alminnelige styringslinjene etter kommuneloven. 

Det å etablere selskaper er en annen måte å løse oppgaver på. Hvordan oppgaveløsningen skal 
skje, er for en stor del opp til kommunen som eier, enten selskapet eies av kommunen alene 
eller sammen med andre kommuner eller private aktører. 

Demokratisk legitimitet

Å eie og styre selskaper er noe annet enn den tradisjonelle demokratiske måten å styre 
kommunen på og det er andre juridiske rammer som styrer forholdet mellom kommunen og 
selskapene.  Det er viktig at omgivelsene oppfatter at aktivitetene i selskapene er 
identifiserbar med hva kommunen ellers befatter seg med. Dersom selskapene ikke oppfattes 
å ha sterke identifiserbare relasjoner med kommunen så er det risiko for at selskapene ikke har 
demokratisk legitimitet. Hvis en slik situasjon inntreffer så vil det kunne ramme kommunens 
omdømme. 

Omdømme og samfunnsansvar

Omdømme kan kortfattet beskrives som summen av de egenskapene man blir tillagt av 
omgivelsene eller av andre. Dette innbefatter de oppfatningene interessentene har om 
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kommunen. Slike interessenter er innbyggerne i kommunen, brukerne av kommunale 
tjenester, arbeidssøkere, media, næringsliv, frivillige organisasjoner m.fl..  Deres oppfatning 
blir formet av erfaringer, dialog med ansatte eller folkevalgte, medieomtale, informasjon gitt 
av kommunen og rykter som verserer.  Kjernen i utvikling av eget omdømme er å skape gode 
erfaringer og sørge for god informasjon. I denne sammenheng er omdømme viktig fordi 
disposisjoner og hendelser i selskapene kan identifiseres med kommunen, selv om kommunen 
ikke har noe direkte ansvar i situasjonen. 

Samfunnsansvarlig eierskap og samfunnsansvarlig forretningsdrift kan generelt knyttes til 
forventninger fra samfunnets side om at virksomheter og deres eiere tar et ansvar som går ut 
over kortsiktig profitt. Hensyn til de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser av 
virksomhetens aktiviteter bør være en del av virksomhetens strategi. Hovedfokuset bør være 
på tjenesten og ikke fortjenesten. 

Kommunalt eide selskaper og foretak er opprettet for å levere tjenester på en annen måte enn 
innenfor den tradisjonelle forvaltningen. Dette innebærer at selskapene også må ivareta et 
samfunnsansvar. Hensynet til innbyggernes behov og samfunnets felles verdier må kunne 
kombineres med effektivitet og lønnsomhet. Dette er sentralt ved utøvelsen av eierstyringen 
og viktig i forhold til hvordan bedriftene opererer og kommuniserer med innbyggerne, eierne 
og andre interessenter.

Det forventes i dag at selskaper og offentlige eiere i økende grad integrerer samfunnsansvar i 
forretningsdriften og i utøvelse av eierstyring. Interessentene til selskapene har forventninger 
til at kommunen er opptatt av etiske, miljømessige og sosiale forhold relatert til virksomheten. 
Dette gjennom en erkjennelse av at virksomhetene er en integrert del av samfunnet.  

Strategisk eierstyring

Eiermeldingen skal vise hva Tana kommune vil oppnå med sin deltakelse i selskaper. 
Kommunen skal som eier ha strategisk fokus på den enkelte tjeneste og dens plass i 
kommunens totale tjenestetilbud.  I dette perspektivet er det i kommunens og mottakernes 
interesse at kommunen utøver strategisk eierstyring for at selskapene skal kunne utvikle seg 
til det beste for kommunens innbyggere. I praksis betyr dette at kommunens folkevalgte og 
selskapsaktørene anerkjenner oppgave- og ansvarsinndelingen mellom eier og selskap, og at 
samhandlingen mellom eier og selskap utvikles etter disse prinsippene. 

Eiermeldingen og prinsippene for god eierstyring skal angi hvordan kommunen skal eie 
selskaper. Meldingen skal bidra til åpenhet, gjennomsiktlighet og demokratisk legitimitet. 
Eneste grunn til å holde noe skjult i kommunale selskaper er at informasjonen eventuelt kan 
påvirke konkurransemessige forhold. 

Kommunestyret som eier

Kommunestyret som kollegialt organ er kommunens reelle eier. Folkevalgte er ikke eiere som 
enkeltpersoner og eierrollen utøves kun som medlem av kommunestyret. Dette kommer til 
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uttrykk gjennom at politiske disposisjoner rundt selskapet avgjøres i kommunestyret med 
alminnelig flertallsvedtak. 

Det er viktig her å skille mellom eierstyring som er generelle eierprinsipper for alle 
selskapene kommunen deltar i og selskapsstyring som overordnet strategi som gjelder én 
eierposisjon eller ett selskap. Selskapsstyring kan være et uheldig begrep i forhold til en 
kommune som eier sammen med andre da kommunestyret som eier ikke har anledning til å 
benytte direkte politisk styring av selskapet, men må styre gjennom sine deltakere i selskapets 
operative eierorgan. 

Kommunestyret oppnevner kommunens deltaker(e) i operative eierorganer som 
representantskap og generalforsamlinger og kommunestyret kan gjennom flertallsbeslutninger 
instruere sine deltakere i de operative eierorganene. Dette forutsetter at kommunestyret på 
forhånd gis anledning til å diskutere sakene i kommunestyret og at det etableres rutiner for et 
slikt system i kommunen.  På den måten kan kommunen unngå at håndteringen av selskapene 
og eierinteressene blir tilfeldig.

Kommunestyret bør derfor avsette tid i ett møte i året for refleksjon om strategisk eierstyring 
og informasjon om drift og utvikling i de selskapene som kommunen eier. Alternativt kan 
kommunestyret avsette en hel møtedag for formålet og betegne dagen som den årlige 
eierdagen. Til denne dagen bør da kommunestyret invitere selskapene, styreleder og daglig 
leder, til å informere. 

Operative eierorgan

Representantskap/generalforsamling benevnes som det operative eierorgan. Det er gjennom 
dette organet deltakerne eller aksjonærene utøver sin eierstyring. Det operative eierorganet er 
selskapets øverste myndighet og fatter beslutninger på vegne av alle eierne innenfor de 
juridiske rammene som gjelder for selskapet. 

Deltakere i operative eierorgan kan velges på fritt grunnlag og må ikke nødvendigvis være 
folkevalgt i kommunen.  De som blir valgt har uansett i oppgave å ivareta kommunestyrets 
samlede interesser på møtene i det operative eierorganet. De representerer kommunen som 
eier i selskapet.  

Den enkelte deltaker i et operativt eierorgan har et selvstendig ansvar for å innhente 
tilstrekkelig informasjon for å kunne utøve sin rolle som eierrepresentant for kommunen i det 
aktuelle selskapet. For at deltakerne skal kunne ivareta kommunes eierinteresser, er det 
nødvendig med gode rutiner for dialog mellom dem og kommunestyret. Det må derfor 
etableres rutiner for informasjon og dialog mellom kommunestyret og de respektive 
deltakerne i operative eierorgan. 

Det sies gjerne at den viktigste oppgaven til det operative eierorganet, er å velge det rette 
styret til selskapet fordi det er denne gruppen mennesker som skal forvalte selskapet på vegne 
av alle deltakerne frem til neste møte. Generalforsamlinger i aksjeselskap har normalt ett møte 
i året og representantskap i IKS har to møter. Det er fullt mulig for kommunen å be om at det 
operative eierorganet innkaller til ekstraordinært møte for å drøfte en sak. Om det er misnøye 
med forvaltning av selskapet er det generalforsamlingen eller representantskapets flertall som 
avgjør om hele eller deler av styret skal byttes ut. 
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Styret i selskapet

Styret er selskapets øverste forvalter. Styret er ansvarlig for drift og utvikling innenfor 
rammen av selskapets formål slik dette er formulert i vedtektene eller selskapsavtalen. Styret 
har også ansvar og oppgaver tillagt dem gjennom lov og forskrifter. Styret i selskapet må 
videre rette seg etter formelle vedtak og beslutninger fattet i det operative eierorganet og ikke 
ta føringer og signaler fra andre organer eller enkeltpersoner.

Styret i selskapet har et kollektivt ansvar for å drifte og utvikle selskapet i alle eiernes 
interesse. Hvert enkelt styremedlem har likevel et personlig ansvar for sine avgjørelser og 
disposisjoner som styremedlem. Styret bør evaluere sitt arbeid årlig og utarbeide en 
styreinstruks som angir styrets egne kjøreregler for sitt arbeid. Alle selskaper hvor Tana 
kommunen har eierinteresse bør ha utarbeidet styreinstruks. 

Vervet som styremedlem er et frivillig personlig verv, og enhver som takker ja til et styreverv 
er selv ansvarlig for å tilegne seg den kompetanse som er nødvendig for å utøve rollen. 
Gjennom valgkomiteen bør likevel det operative eierorganet unngå å velge styremedlemmer 
som ikke forstår hva vervet går ut på og som ikke har, eller er villig til å tilegne seg 
nødvendig kompetanse for å utføre vervet til det beste for selskapet. Et styremedlem kan når 
som helts trekke seg fra vervet, begrunnelsen skal etter loven være ”særlige forhold”.

Styret i selskapet har ansvar for å utarbeide strategier for selskapet. Kommunen som eier bør 
kunne forvente at strategiene til det enkelte selskap er forankret i det operative eierorganet. 
Det bør videre kunne forventes at styret i selskapet holder kommunestyret som eier orientert 
om utviklingen i selskapet. Dette kan gjøres på den årlige eierdagen. 

Styret er selskapets øverste myndighet i arbeidsgiversaker og har ansvar for å ansette og 
eventuelt si opp daglig leder. 

Daglig leder

Daglig leder har ansvar for daglig drift og utvikling av selskapet. Styret bør påse at det 
utarbeides en arbeidsbeskrivelse/instruks for daglig leders ledelse av selskapet som utdyper 
myndigheten til daglig leder som i henhold til loven begrenses til saker som ikke er av uvanlig 
art eller stor betydning for selskapet. Innenfor dette området har daglig leder et selvstendig 
juridisk ansvar. 

Styret som kollegium i selskapet er daglig leders overordnede, men praktisk ordnes dette 
gjerne ved at styreleder får fullmakt til på vegne av styre å utøve arbeidsgiverrollen overfor 
daglig leder. Det er daglig leder som utøver arbeidsgiverrollen i selskapet i den daglige 
driften. 

Kommunens administrasjon – rådmannen
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Ansvaret for eierstyring er politisk og derfor ikke en del av det daglige arbeids- og 
ansvarsområde til kommunens administrasjon med rådmannen som øverste leder. Rådmannen 
har ingen formell rolle knyttet til kommunens eierskap og eierstyring, men som kommunens 
øverste administrative leder har rådmannen ansvar for at saker som skal til politisk behandling 
er forsvarlig utredet. Dette inkluderer også saker vedrørende eierstyring. 

Det vil være naturlig at også rådmannen er en del av saksforberedelsene i de sakene som 
behandles på formannskaps-/kommunestyrenivå. Dette kan løses praktisk ved at rådmannen 
tar del i eiersekretariatet, for eksempel som sekretær. Det vil derfor være klokt å beskrive 
hvilket ansvar og forventinger de folkevalgte har til rådmannen i kommunen i tilknytning til 
eierstyring. 

Når det gjelder kommunens administrasjon forøvrig, har de ikke noe ansvar eller oppgaver i 
forbindelse med kommunens eierstyring med mindre det gjøres beslutning i enkelttilfeller. I 
de fleste tilfeller kommunens administrasjon befatter seg med selskapene, er i forbindelse 
med selskapets tjenesteutøvelse og da ut fra bestillerrollen. Det er politikerne som skal 
kommuniserer eierstyring, ikke administrasjonen. 

3. Strategisk eierskap i enkeltselskaper

Kommune bør vite hva de vil med det enkelte selskap, og herunder hvorfor de eier selskapet. 
Ulike selskaper eies ulikt. For noen selskaper er det viktig med tett politisk oppfølging, mens i 
andre selskaper deltar kommunen av finansielle grunner. En måte å differensiere eierskapet på 
er å gruppere selskapene på bakgrunn av formålet med kommunens eierskap. 

Finansielt formål

Dersom hovedmålsetning med eierskapet er økonomisk avkastning, defineres eierskapet som 
finansielt. Selskaper med finansielt formål kan ha virksomhet på områder av politisk 
betydning, men da ivaretas behovet for politisk styring gjennom ulike former for 
myndighetsutøvelse, bl.a. gjennom konsesjoner, og ikke gjennom eierskapet som sådan. Selv 
om formålet ved finansielt eierskap primært vil være å oppnå høyest mulig avkastning på 
innskutt kapital, kan kommunen ha en utviklings- og vekststrategi for selskapet som medfører 
at kommunen ikke tar ut overskudd for at selskapet på sikt skal kunne oppnå en samlet sett 
bedre økonomisk avkastning. En annen finansiell strategi kan være en høstningsstrategi. 
Dersom selskapet er ferdig med vekstfasen og kapitalbehovet fremover er mindre, vil det 
være naturlig at eier tar ut en større del av de årlige overskuddene som løpende utbytte. 

Politisk formål

Dersom selskapet betraktes som et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver, 
defineres eierskapet som politisk. Selskapenes formål er utelukkende å realisere politiske 
målsetninger eller ivareta kommunale oppgaver. Dersom formålet med eierskapet er å ivareta 
eller utføre kommunale kjerneoppgaver under politisk ansvar, defineres eierskapet som 
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politisk. Eksempler på slik virksomhet som i dag er skilt ut som egne selskaper er sosial 
boligforsyning, renovasjon og sysselsetting av personer som ikke på ordinære vilkår kan ta 
del i arbeidslivet. 

Eierstrategi ut fra formål

Det er en del generelle føringer som er retningsgivende ved etableringen av en eierstrategi. 
Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av bakgrunnen for involvering i det 
aktuelle selskapet samt utviklingen siden etablering. Deretter bør strategien inneholde momenter til 
vurderingen for et fremtidig eierskap. Noen eksempler på slike kriterier ved vurderingen av eierskapet 
er følgende: 

 Samfunnsmessig betydning. Stor samfunnsmessig nytte innenfor for eksempel bolig, 
sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap. 

 Lønnsomhet i dag og i fremtiden. God lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt 
eierskap attraktivt. 

 Virksomhetsområdets utvikling og risiko. Stort omstillingsbehov og høy risiko gjør 
fortsatt eierskap mindre attraktivt. 

 Oppfølgings- og investeringsbehov. Stort behov for aktiv oppfølging med fokus på 
blant annet ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, anses ikke å være ønskelig for 
kommunen. 

 Kapitalbinding. Stor kapitalbinding anses ikke å være ønskelig for kommunen. 

4. Kompetanse og tiltak

Årlig eierdag

Årlig eierdag bør innføres som fast ordning i kommunen med virkning fra 2013. Hensikten 
med denne ordningen er å gi de folkevalgte i kommunestyret kompetanse i eierrollen og 
informasjon om drift og utvikling i selskapene. Dagen bør benyttes til refleksjon og diskusjon 
i formelle rammer om kommunens eierskap. Ordføreren er ansvarlig for å invitere de 
selskapene kommunestyret ønsker å møte. Hensikten med den årlige eierdagen er enkelt sagt; 
å styrke kompetansen og innsikten til de folkevalgte om hva som skjer i selskapene. 

Evaluering av eiermeldingen

Denne eiermeldingen vedtas av kommunestyret høsten 2012. Det betyr ikke at alt 
eiermeldingen beskriver innføres med virkning fra kommunestyrets beslutning. 
Implementering av eiermeldingen vil ta tid. Eiermeldingen er heller ikke uforanderlig. Dette 
dokumentet må endres når det inntreffer endringer i ytre juridiske eller faktiske rammer. 
Likedan  når kommunens praksis på et område som omfattes av eiermeldingen endres. 

Side 28



Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 14

Eiermeldingen bør evalueres årlig. Ansvar for evaluering av eiermeldingen kan tillegges 
eiersekretariatet og kan skje i forbindelse med den årlige eierdagen.

5. Eieravtaler

Kommune eier selskaper alene, sammen med andre kommuner og private. I aksjeselskap er 
det vanlig med aksjonæravtale. Aksjonæravtalen er en avtale mellom aksjeeierne og omfatter 
som oftest avtale om selskapets utbyttepolitikk, fordeling av styreplasser, 
omsetningsmuligheter og konfliktløsning. Aksjonæravtaler er ikke hjemlet i aksjeloven, men 
er en privatrettslig avtale aksjonærene imellom. En eieravtale i interkommunale selskaper er 
gjerne noe mer enn en tradisjonell aksjonæravtale. Den vil beskrive og regulere forholdet 
mellom kommunene som eiere av selskapet og beskrive eierperspektiver som det ikke er 
naturlig å regulere i selskapets vedtekter eller selskapsavtale. 

Eieravtale bør inngås mellom alle eierne, og ikke mellom enkelteiere. Om det er behov for å 
regulere felles strategi for mindre kommuner i eierkonstellasjoner med større 
kommuner/private, bør dette nedtegnes og bekjentgjøres. 

6. Valgkomiteer oppnevnt av det operative eierorgan

Å velge den rette sammensetting av styre til selskapet er det operative eierorganets viktigste 
oppgave. Styresammensetningen bør reflektere selskapets stilling i dag og fremover. Ved 
utvelgelsen bør eierne, selskapet, innbyggernes og andre interessenters behov og forventinger 
ballanseres. En grundig prosess rundt identifisering og forslag til kandidater vil kunne ivaretas 
gjennom etablering av en valgkomité. Valgkomiteens arbeid bør nedfelles i retningslinjer 
hvor blant annet valgkomiteens arbeid samt kompetanse og kvalifikasjoner som er viktig for 
valg av nye styremedlemmer til dette selskapet er nedfelt. 

Hensikten med valgkomité og skriftlige retningslinjer for denne, er å gi et mandat som skaper 
grunnlag for saklige og adekvate avveininger i valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå de 
beste kandidatene til styreverv. Personer som ønsker å utvikle selskapet, og som har den rette 
kompetanse og egenskaper for å fylle ut styret med de eksisterende medlemmene. Det 
operative eierorgan må sikre at valgkomiteens arbeid er gjennomsiktig, forutsigbart og 
etterprøvbart. En viktig oppgave for valgkomiteer i offentlig eide selskaper er å bidra til at 
man unngår uheldige dobbeltroller og interessekonflikter mellom deltakerne, styret og 
selskapet. 

Det operative eierorganet i selskapet tar de formelle beslutninger på vegne av alle eierne. I 
denne sammenheng betyr det å velge styrets medlemmer. Siden valgkomiteen innstiller til det 
operative eierorganet bør valgkomiteen utgå fra dette og velges av det operative eierorganet, 
som også velger komiteens leder. Det anbefales ikke at det velges varamedlemmer til 
valgkomiteen. 

Valgkomiteen bør bestå av 3-4 personer med nødvendig erfaring, kunnskap, anseelse og 
integritet. Valgkomiteens funksjonstid bør være mellom 2-4 år og medlemmene bør kunne 
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gjenvelges såfremt det operative eierorganet er tilfreds med valgkomiteens arbeid sett i 
sammenheng med styrets utvikling. 

De skriftlige retningslinjene for valgkomiteen bør kortfattet angi forventninger til komiteens 
arbeidsform, tidsbruk og møter. Retningslinjene bør ikke være uttømmende, men bør beskrive 
noe rundt hvem som bør kontaktes med forslag til kompetente kandidater til styreverv i dette 
selskapet. Retningslinjene må påse at nødvendige personvernhensyn ivaretas i arbeidet med å 
identifisere de rette kandidatene. 

Valgkomiteen bør møtes og gjennomføre samtaler med aktuelle styrekandidater. 
Møtegodtgjøring for valgkomiteens medlemmer bør betales av selskapet etter 
representantskapets beslutning. 

7. Bestiller og utfører

En av suksessfaktorene ved organisering av kommunal tjenesteproduksjon i selskaper, er 
etablering av en ”bestiller/utfører” modell (BU) mellom kommunen og selskapene eller 
mellom avdelingene som bestiller av tjenester fra utfører (selskapet). Dette avsnittet beskriver 
prinsippene i hvordan en BU-organisering kan gjennomføres og er en generell beskrivelse. 
Momentet tas med i eiermeldingen fordi det kan være gunstig for kommunen som bestiller og 
selskap som leverandør at det etableres forutsigbare systemer og rutiner hva angår kjøp av 
tjenester og leveranser. 

Bestillerkompetanse handler om å ha tilstrekkelig kunnskap i kommunen om de kravene som 
stilles til, og de brukerbehov som skal ivaretas, i den tjenesten som skal bestilles fra selskapet, 
og hvorledes kravene og behovene best bør beskrives og følges opp. Bestiller må bygge opp 
metoder for å måle brukerbehov, vurdere kostnadseffektivitet og kunne prioritere å følge opp 
tjenesteområdet. 

Ved BU-organisering må politikere og administrasjon forholde seg til tjenesteproduksjon som 
er regulert gjennom en kontrakt. Kommunen har blant annet ikke lenger samme handlingsrom 
til å foreslå kutt i driftsbudsjettet midt i kontraktsperioden fordi kommunen må spare penger. 

8. Habilitet

Rolleklarhet blant folkevalgte og offentlige tjenestemenn er viktig om innbyggerne skal ha 
tillit til kommunene. Uklarhet i roller kan stille spørsmål ved vedkommendes nøytralitet og 
vedtakets gyldighet. Det har vært ønskelig med større klarhet med hensyn til hvilke interesser 
enkeltpersoner ivaretar når saker vedrørende et aktuelt selskap skal behandles i kommunen. 
Med virkning fra 1. november 2011 ble derfor unntaket i forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav e opphevet for folkevalgte og medlemmer i kommunens administrasjon som også er 
styremedlemmer i offentlig heleide selskaper når disse selskapene er part i en sak som er til 
behandling i kommunen. Det innebærer at folkevalgte og tjenestemenn blir inhabile og ikke 
kan behandle en sak i kommunen som gjelder et selskap der de selv har en ledende stilling 
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eller sitter i styret.  Tidligere var dett et unntak fra inhabilitetsreglene for styremedlemmer i 
selskaper som er fullt ut offentlig eid. 

Det er viktig at kommunen har åpenhet om mulige rollekonflikter og habilitetsutfordringer 
blant sine folkevalgte. Det er også viktig at valgkomiteene i selskapene eiet av kommunen tar 
dette inn i vurderingen når de skal vurdere kandidater til styreverv. 

9. Konkurranse

Prinsippet om likebehandling av private og offentlige selskap innebærer at reglene om 
offentlig støtte også gjelder for kommunens egne selskaper. Om kommunen gir støtte til 
virksomhet som drives av et selskap de selv eier og dette bedrer konkurranseevnen til det 
mottakende selskapet, kan det medføre en konkurransevridning i markedet og dermed være 
ulovlig offentlig støtte. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at støtte i ulike former til 
selskaper kommunen eier kan være ulovlig offentlig støtte. 

Offentlig støtte skal forstås vidt og omfatter både at virksomheter tilføres økonomiske verdier
eller blir fritatt for økonomiske byrder. Som offentlig støtte regnes støtte fra alle offentlige 
kilder, også støtte gitt av selskaper eiet av kommunen dersom disse anses som offentligrettslig 
organ. 
Det er fire grunnvilkår som må være oppfylt for at støtten skal være omfattet av reglene: 

1. Det må dreie seg om støtte gitt av offentlige midler 
2. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen 
3. Den må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer 
4. Den må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene 

Offentlige støtteordninger må meldes til ESA og det er Fornyings- administrasjons- og 
kirkedepartementet som forvalter dette regelverket. 

I utgangspunktet gjelder anskaffelsesregelverket når kommunen kjøper varer og tjenester fra 
andre enn kommunen selv. Når kommunen kjøper tjenester fra selskaper kommunen selv eier 
benytter kommunen som utgangspunkt ikke anbud, men kjøpe tjenester direkte fra selskapet. 
Kommunen har denne adgangen gjennom unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse. 
Unntakene formes av rettspraksis. I dag gjelder følgende: 
Egenregi gjelder når det kun er offentlige eiere og når kun en ubetydelig del av omsetningen 
går til andre enn eierne (antas å være under 6-7 % av selskapets totale omsetning) og 
selskapets omsetning er så nært knyttet til eier (e) at den anses som om kommunen(e) handler 
med egen etat. 

Det er adgang til direkte tildeling av en kontrakt dersom et offentligrettslig organ er tildelt 
enerett og det er forenlig med EØS-avtalen. Dette kan være naturlig fysisk monopol (eks: 
nettvirksomhet), rettslig monopol (eks: kommunenes lovpålagte ansvar for å samle inn og 
behandle husholdningsavfall) eller tjenestekonsesjoner. Enerett skiller seg fra egenregi ved at 
det krever en spesiell begrunnelse for tildelingen og er en begrensning i forhold til EØS-
avtalens fri flyt og etableringsfrihet. 
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10. Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. (selskapskontroll).  Oppgaven som er tillagt kontrollutvalget er å vurdere om 
eierstyringen og selskapets virksomhet er i tråd med de vedtak og forutsetninger 
kommunestyret har til driften i selskapet. Selskapskontroll begrenser seg i utgangspunktet til 
IKS og aksjeselskap eiet av kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner samt heleide datterselskap av disse. Se kommuneloven § 77 nr. 5 og 
kontrollutvalgsforskriften av 15. juni 2004 nr. 905 kapittel 6. 

Selskapskontrollen er todelt; eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskaper. 
Eierskapskontrollen er en kontroll med kommunens forvaltning av sine eierinteresser. 

Den pliktige eierskapskontrollen er ingen dyptgående kontroll og omfatter ikke selve 
selskapet, men kommunens utøvelse av eierstyring i selskapet. Eierskapskontroll omfatter 
også kontroll av hvorvidt representantskapsmedlemmer og fullmektiger på vegne av Tana 
kommune i generalforsamlinger utøver sitt verv i samsvar med denne eiermeldingen og 
kommunestyrets vedtak og instrukser; både generelle og spesielle. 

Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon av selskaper, men dette er ikke 
lovpålagt slik som eierskapskontroll. Dette er en dyptgående kontroll av et selskap hvor 
måloppnåelse, ressursbruk osv. blir målt. I selskaper der kommunen eier sammen med andre 
kommuner eller fylkeskommunen bør Tana kommune tilstrebe en samordnet 
forvaltningsrevisjon om dette skal gjøres i et av selskapene. Se kommuneloven § 80.
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10. Tana kommunes eierstyringsprinsipper

Rolleavklaring mellom kommunestyre, eierorgan og styre

Eierorgan:
All eierstyring skjer gjennom eierorganet (representantskap eller generalforsamling). De 
valgte representanter skal ivareta kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i 
selskapenes eierorgan. Eierorganet har som formål å sikre at eiers overordnede interesser blir 
ivaretatt i selskapet og skal formulere klare mål for selskapet.

Kommunestyret:
I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning, kan kommunestyret som kollegium 
og/eller formannskap instruere representantene i eierorganet. Dette kan skje ved at 
representanten melder inn en sak til ordfører i forkant av formannskapsmøte/
kommunestyremøte. 

Kommunestyremedlemmer: 
Den enkelte folkevalgte eller partgruppe har ingen direkte instruksjonslinje til selskapet eller 
representanter i eierorganet. Saker som ønskes tatt opp skal meldes som sak i kommunestyret 
på ordinær måte. 

Styret: 
Styret er ansvarlig for realisering av eiers mål og skal ivareta selskapets interesse. Styret 
representerer ikke enkelteierne, men selskapet.

Gjennomføring av representantskapsmøter og generalforsamling. 

Selskapenes eiermøter skal gjennomføres på en måte som gir rom for reell dialog mellom 
selskapets representanter og eier. Styret skal i forkant tilrettelegge for at flest mulig kan delta 
med tanke på at det blir en effektiv møteplass mellom eier og styre. Lovens regler om 
innkalling, utførlig saksdokumenter og eventuelle fullmakter skal være på plass, dvs fire uker 
i forkant. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Revisor har i hht lov om 
interkommunale selskaper rett, men ikke plikt til å delta. Kommunen legger til grunn at 
revisor for IKS skal benytte denne retten. 

Styret i hvert enkelt selskap skal forberede eiermøtene. 

Generalforsamling/representantskapsmøte skal sikre at formålsparagrafen for selskapet er i 
samsvar med en eventuell endring i driften og i tråd med den generelle utviklingen i 
samfunnet og har forankring hos eierne. 

Eiers ansvar: Sikre styresammensetning ved bruk av valgkomite 
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Det er eiers ansvar å sørge for en styresammensetning og overordnet styringsramme som er 
tilpasset selskapets formål og eiernes forvaltningsverdier. Dette innbærer at 
styresammensetningen totalt sett skal gi selskapet den nødvendige kompetanse med hensyn til
nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse. 
I forkant av styreoppnevnelse, skal eierne oppnevne en valgkomite som leverer et begrunnet 
forslag til representantskap/generalforsamling. Etter 2011 er habilitetskrav for private og 
kommunale selskaper likestilt. Politikere i styrene blir automatisk inhabile ved behandling i 
kommunestyret av saker som gjelder partsforhold for selskapet. Dette medfører at 
styresammensetning også må vurderes i lys av politisk kompetanse. Vurderingene bør gjøres i 
valgkomiteens innstilling. Styrene i selskaper eid av kommunen følger lovens krav om 
kjønnsbalanse. 
Representantskapet/generalforsamlingen velger styret.

D. Eiers ansvar: Obligatorisk opplæring av folkevalgte i selskapsjuss og selskapsområdene 
Det skal gjennomføres felles folkevalgtopplæring innenfor eierskap og selskapsstyring i første 
del av valgperioden, første gang våren 2013. I tillegg skal hver enkelteier sette temaet på 
dagsorden på en eierdag i valgperioden. Eierskapsmeldingen skal i dette møtet legges frem for 
politisk behandling. 

E. Kommunenes ansvar: Valg av organisasjonsform 
For interkommunal virksomhet som ikke er kommunens kjernevirksomhet og hvor det 
eksisterer et marked vil egenregi gjennom IKS eller AS være aktuell. Det ligger som en 
forutsetning at kommunene har den dominerende styring/kontroll og omsetning. 
Stiftelser har ingen eiere, og er ingen egnet organisasjonsform for kommunal virksomhet. 

F. Kommunenes ansvar: Felles politisk saksbehandling i forkant av utskilling 
Administrasjonen skal gi politikerne en balansert saksutredning ved en eventuell utskilling av 
en virksomhet i et interkommunalt samarbeid. Ved valg av organisasjons- eller selskapsform 
skal formålet ved utskillingen legges til grunn. I valget mellom organisasjonsformer bør det 
foretas en juridisk, politisk og økonomisk avveining av organisasjonsformen holdt opp mot 
formålet med samarbeidet. Det er f eks kun det nye vertskommunesamarbeidet (koml §§ 28 a-
k) som kan benyttes om samarbeid om myndighetsutøvelse. Det er viktig å skille mellom 
kommunens rolle som eier, myndighetsutøver og arbeidsgiver da dette har betydning for 
eierstyringen. 

G. Eiers ansvar: Informasjon til nye styremedlemmer 
Det er hver eiers ansvar å sikre at nye styremedlemmer gis nødvendig informasjon om ansvar 
og plikter knyttet til vervet i forkant av oppnevnelsen. Styremedlemmer skal gis tilbud om 
styreopplæring, enten i regi av styret selv eller av eierne. 

H. Eiers ansvar: Utarbeidelse av eierstrategi for enkeltselskap
Eierne skal påbegynne et arbeid for å utforme eierstrategier for enkeltselskapene. En 
eierstrategi skal ha i seg eiers formål og utdype denne for å sikre nødvendige og overordnede 
styringssignal til selskapet. Eierstrategien vil danne grunnlaget for selskapets strategi og kan 
ha i seg bakgrunnen for hvorfor kommunene eier selskapet, definering av kjernevirksomhet, 
forutsetningene for å eie, reguleringer ifht bestiller, kundeforhold, kommunikasjonslinjer 
mellom eierne og selskap, øvrige rammebetingelser og føringer eierne ønsker å legge til 
grunn. Eierorganet vedtar den felles eierstrategien, etter behandling i hver eierkommune.
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Honorerte styreoppdrag i selskapet 
Styremedlemmer har ikke anledning til å ta honorerte oppdrag på vegne av selskapet. 

J. Styrehonorar 
Honorar for styrearbeid skal forelegges og godkjennes av eierne. 
Styreledervervet skal honoreres særskilt. 

K. Styrets ansvar: Styreevaluering 
Styreevaluering gir styremedlemmer og leder økt bevissthet om oppgaver, roller, myndighet 
og ansvar. Styreleder skal ta initiativ til styreevaluering en gang i året. Resultater av 
evalueringen med eventuelle tiltak skal forelegges eierne til informasjon. Det bør utvikles en 
felles mal for styreevaluering hvor tema som ledelse, beslutningskvalitet, forholdet til eier, 
forholdet til virksomheten, kvalitet på sakspapirer/utsendelse, styreleders rolle, forholdet til 
daglig leder, åpenhet/kultur, omdømme, mål og strategiarbeid, økonomi, kompetanse kan 
være sentrale punkter for en evaluering. Styreevalueringen bør legges frem for eierne til 
informasjon. 

L. Styrets ansvar: Selskapsstrategi 
En selskapsstrategi er styrets verktøy for å operasjonalisere eiers formål og strategier for 
selskapet. Ansvaret for selskapsstrategien er styrets og skal sikre operasjonalisering av eiers 
overordnet formål. 

M. Styrets ansvar: Etikk, miljø og klima 
Styret plikter å sette etikk på dagsorden i styret og i selskapet. Hvilke etiske valg og 
dilemmaer som er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en vurdering av 
mulige dilemmaer i sin selskapsstrategi. Målsettingen er å sikre en felles oppfatning av 
gråsoner selskapet kan operere i og hvilke valg selskapet og de ansatte bør ta. 
Styret skal prioritere langsiktige, regionale og bærekraftige miljøløsninger i selskapets 
utøvelse av tjenester så vel som organisering. Alle selskapene skal miljøsertifiseres. Grønne 
innkjøp bør gjennomføres etter anskaffelsesregelverket. 

N. Kontrollutvalgets plan for gjennomføring av selskaps- og eierskapskontroll. 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med det kommunale eierskapet. En egen forskrift (§ 14 første 
ledd) hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av
kommunens eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger. 

Kontrollutvalgene i hver kommune er ansvarlig for at kontrollen gjennomføres. 

Kommunestyret kan fastsette regler for kontrollutvalget og revisors kontroll. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest ved utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av eier- og 
selskapskontroll som vedtas av kommunestyret.

Kontrollutvalget har også rett til å delta i representantskaps- og generalforsamlinger.

Merknader fra kontrollutvalget skal følges opp av enkelteierne.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K54

Arkivsaksnr: 2012/2318-8

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 51/2013 01.10.2013
Kommunestyret 55/2013 10.10.2013

Høring- lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)

Vedlegg
1 Høring - lov om fisket i Tanavassdraget (Tanaloven)
2 Høringsinstanser

Saksprotokoll saksnr. 51/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 01.10.2013 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Miljø,- lanndbruks- og 
utmarksutvalgets innstilling:

Tana kommune viser til Miljøverndepartementets høring om forslag til ny Tanalov (lov om 
fiskeretten i Tanavassdraget). Generelt er det positivt at Tanaloven nå revideres, at gjeldende 
forvaltningspraksis lovfestes og at lovteksten får en moderne ordlyd. Utover dette har 
kommunen følgende merknader til lovforslaget: 

Sametingets forslag om forholdet til folkeretten tas inn som en egen paragraf med 
følgende ordlyd: § Forholdet til folkeretten: Loven gjelder med de begrensninger som 
følger av ILO-konvensjon nr. 160 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven 
skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter og 
bestemmelser i overenskomster med Finland om fisket i grensevassdraget.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune viser til Miljøverndepartementets høring om forslag til ny Tanalov (lov om 
fiskeretten i Tanavassdraget). Generelt er det positivt at Tanaloven nå revideres, at gjeldende 
forvaltningspraksis lovfestes og at lovteksten får en moderne ordlyd. Utover dette har 
kommunen følgende merknader til lovforslaget: 

Sametingets forslag om forholdet til folkeretten tas inn som en egen paragraf med 
følgende ordlyd: § Forholdet til folkeretten: Loven gjelder med de begrensninger som 
følger av ILO-konvensjon nr. 160 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven 
skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter og 
bestemmelser i overenskomster med Finland om fisket i grensevassdraget.

Rådmannens forslag til vedtak

Tana kommune viser til Miljøverndepartementets høring om forslag til ny Tanalov (lov om 
fiskeretten i Tanavassdraget). Generelt er det positivt at Tanaloven nå revideres, at gjeldende 
forvaltningspraksis lovfestes og at lovteksten får en moderne ordlyd. Utover dette har 
kommunen følgende merknader til lovforslaget: 

Sametingets forslag om forholdet til folkeretten tas inn som en egen paragraf med 
følgende ordlyd: § Forholdet til folkeretten: Loven gjelder med de begrensninger som 
følger av ILO-konvensjon nr. 160 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven 
skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter og 
bestemmelser i overenskomster med Finland om fisket i grensevassdraget.

Saksopplysninger
Miljøverndepartementet har sendt på høring et utkast til ny Tanalov (lov om fiskeretten i 
Tanavassdraget). Høringsfristen er 15. oktober 2013. 

Om høringsforslaget: 
Forslaget fra departementet er basert på endringene i Finnmarksloven som ble fremmet for 
Stortinget i Prop. 86 L (2011-2012) og innstillingen 88L  (2012-2013). Stortinget ønsket under 
sin behandling at forslaget om endringer i finnmarksloven ble tatt ut av Prop 86 L, slik at 
Tanaloven videreføres som en særlov. Komiteen hadde ikke materielle innvendinger til 
forslaget, men ba regjeringen komme tilbake med forslag til endringer i Tanaloven, slik at 
endringene kan ivaretas uten samordning i Finnmarksloven. Det er dette forslaget som nå sendes 
på høring til den offentlige miljøforvaltningen, berørte kommuner, Finnmarkseiendommen, 
frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer. 

I tillegg til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget, bes høringsinstansene særskilt om å vurdere 
et forslag fra Sametinget om at det tas inn en egen bestemmelse om forholdet til folkeretten. 
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Det nye lovforslaget vil erstatte nåværende Tanalov (Lov om Retten til Fiskeri i Tanavassdraget 
i Finmarkens Amt av 23.06.1888 nr. 01). Denne loven sammen med finnmarksloven og lakse-og 
innlandsfiskeloven hjemler forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. 

Tidligere behandling i Tana kommune: 
Tana kommune har tidligere behandlet revideringen av Tanaloven som sak (kommunestyresak 
63/2012, 20.09.2012), med bakgrunn i en henvendelse fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 
datert xx. Det ble fattet følgende vedtak: 

”Tana kommunestyre mener at Finnmarksloven må inneholde en henvisning til Tanaloven. 

Tana kommunestyre mener at da store deler av vassdraget er grenseelv formoder vi at det for 
Finland og Norge vil være lettere å forholde seg til en egen Tanalov, ved fremtidig 
forhandlinger. 

Tana kommunestyre viser til høringsuttalelse fra Tanavassdragets fiskeforvaltning, av 
18.09.2012, angående revisjon av Tanaloven. 

Tana kommunestyre gir sin tilslutning til nevnte høringsuttalelse”.  

Styret i TF fattet den 18/9-12 vedtak om at

” TF vil fraråde forslaget til opphevelse av Tanaloven av 1888 og innføre ny hjemmel for 
fiskeretten i Finnmarksloven. TF foreslår at Tanaloven av 1888 videreføres som 
særlov for f iskeretten i  Tanavassdraget”. 

TF fikk, som beskrevet overfor, gjennomslag i Stortinget for at Tanaloven skal videreføres som 
egen særlov. I tillegg kom TF med et lengre konkret forslag til hvordan Tanaloven kunne 
endres, med bakgrunn i Tanautvalgets innstilling.

Vurdering
Rådmannen vil framheve at det er positivt at Tanaloven nå revideres. Det har lenge vært behov 
for en revisjon av lovteksten. Lovteksten fra 1888 har et utdatert språk og det henvises i 
gjeldende lov til 1800-tallets forvaltningssystem (”fogden”). Den nye loven har en moderne 
ordlyd og lovteksten vil være i samsvar med den lokale fiskeforvaltningens rolle i 
fiskeforvaltningen og Sametingets rett til konsultasjoner. Lovens oppbygning vil også være i 
samsvar med det som er vanlig i dag. Loven blir også utvidet med flere paragrafer. Det forslaget 
som departementet nå legger fram er basert på forslagene fra Tanautvalget og deretter fra TF 
den 18/9-2013. 

En viktig endring med den nye loven er at stangfiskeretten for lokalbefolkningen lovfestes ( § 
4). Å ta denne sedvaneretten inn i lovteksten ble foreslått av et enstemmig Tanautvalg i 2009. 
Etter tidligere praksis har lokalbefolkningen hatt adgang til billige sesongkort. Rettsvernet for 
stangfiskerne styrkes nå gjennom at denne sedvaneretten lovfestes. 

Når det gjelder garnfiskeretten (§ 3), foretas det også flere viktige endringer. Flere bestemmelser 
fra gjeldende fiskeforskrifter og forvaltningspraksis tas nå inn i loven. I gjeldende Tanalov er det 
for eksempel ikke spesifisert krav til avling (2000 kg høy i året eller tilsvarende mengde 
grovfor). Det tas videre inn krav om at eiendommen skal ligge mindre enn to kilometer fra 
elvebredden. I tillegg til en klarere lovfesting av rammene for laksebrevet, innebærer forslagene 
også at regelverket for fisket blir mer oversiktelig å finne fram i enn det er i dag. 
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Øvrige lokal medvirkning på fiskeforvaltningen styrkes også gjennom forslaget. Det lovfestes i 
§ 5 at forskrifter og forhandlinger med Finland skal skje i samråd med Tanavassdragets 
fiskeforvaltning (TF) og Sametinget, noe som følgelig ikke er spesifisert i gjeldende lov. 

I dagens lov er det i § 1 fastsatt en grense mellom elv og sjø (rett linje fra Grønnesodden til 
Skuggemælen). Kommunene har etter delegasjoner av lakse- og innlandslovens § 31c rett til å 
fastsette grensen mellom elv og sjø dersom fiskerettshaverne ber om det. Det er uavklart om 
denne retten gjelder i Tanavassdraget, på grunn av 1888-lovens § 1 om grense elv/sjø. I den nye 
Tanaloven oppheves denne bestemmelsen, og kommunen kan dermed fastsette grensen. Det har 
allerede kommet inn en henvendelse fra Tanavassdragets fiskeforvaltning om Grønnesodden 
(30/1-2012). Denne saken er etter råd fra Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for 
naturforvaltning) stilt i bero til den nye Tanaloven er vedtatt.  

Rådmannen vurderer det som en fordel at den nye loven også stadfester forholdet til folkeretten, 
jmf. Sametingets forslag. 
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 13/2582 04.07.2013 

 

Høring - lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) 
 

Innledning 
Miljøverndepartementet sender med dette på høring utkast til ny Tanalov. Forslaget er 
basert på det forslaget til endring av finnmarksloven som ble fremmet i Prop 86 L (2011-
2012) om endringer i lakse- og innlandsfiskloven, naturmangfoldloven og finnmarksloven og 
Stortingets behandling av dette, jf. Innstilling 88 L (2012-2013).  Forslaget er videre i samsvar 
med forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget 
(Tanaforskriften). 
 
Stortinget ønsket under sin behandling at forslaget om endringer i finnmarksloven ble tatt ut 
av Prop 86 L, slik at Tanaloven videreføres som særlov. Komiteen hadde ikke materielle 
innvendinger til forslaget, men ba regjeringen komme tilbake med forslag til endringer i 
Tanaloven, slik at endringene kan ivaretas uten samordning i Finnmarksloven. 
 
Ordlyden i det opprinnelige lovforslaget i Prop 86 L er beholdt i §§ 3 og 4. 
Forskriftshjemmelen i § 5 første ledd om andres adgang til fiske, er en videreføring av 
Tanaloven av 1888 § 1 annet ledd. Forskriftshjemlene i § 5 annet og tredje ledd fulgte fra før 
av finnmarksloven § 28, mens § 6 om straff fulgte alt av 1888-loven, men er omarbeidet i 
tråd med lovteknikk for utforming av straffebestemmelser. Tanaloven av 1888 har en 
straffehjemmel, og en tilsvarende hjemmel bør beholdes i den nye loven. En 
formålsbestemmelse tas inn i § 1, og en virkeområdebestemmelse i § 2 om at det er de 
lakseførende deler av Tanavassdraget som omfattes.  

 

Sametinget har kommet med et innspill til departementet om at det vurderes tatt inn en 
egen bestemmelse om forholdet til folkeretten som korresponderer med finnmarksloven § 
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3. En slik bestemmelse kunne i så fall lyde som følger:  
 
§ 3 Forholdet til folkeretten 

Loven gjelder med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk 
og stammefolk i selvstendige stater. Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler 
om urfolk og minoriteter og bestemmelser i overenskomster med Finland om fisket i 
grensevassdraget.   

 

Sametinget mener dette kan være en god oppfølging av Stortingets ønske om at det 
materielle innholdet i forslaget til endringer av finnmarksloven som lå i Prop 86 L (2011-
2012) blir ivaretatt i ny Tanalov. Departementet har ikke tatt stilling til dette forslaget og har 
derfor ikke tatt det inn i lovforslaget, men ønsker likevel høringsinstansenes synspunkter. 
 

Nærmere om de enkelte bestemmelser 
§ 1 angir at lovens formål vil være å sikre de særskilte rettigheter lokalbefolkningen har til 
fiske på grunnlag av tidligere lov, alders tids bruk og lokal sedvane. Det vil være både den 
tradisjonelle garnfiskeretten laksebreveierne har, og lokalbefolkningens rett til stangfiske 
som nå lovfestes. Videre gis det hjemmel til å gi forskrift om allmennhetens adgang til fiske. 
 
§ 2 om lovens stedlige virkeområde er foreslått satt til lakseførende deler av Tanavassdraget 
i Norge. Tanaforskriften bruker den samme formuleringen i sin virkeområdebestemmelse. 
 
§ 3 er foreslått å gjelde for de tradisjonelt fiskeberettigete i Tanavassdraget. Det vil si 
gruppen garnfiskeberettigete med laksebrev, som avler minst 2000 kg høy i året eller en 
tilsvarende mengde grovfôr av annet slag på grunn som vedkommende eier eller leier på 
åremål. Grunnen må ligge mindre enn to kilometer fra bredden av Tanavassdraget og 
vedkommende må bo på eller nær grunnen. Fiskeretten omfatter alle fiskeslag og de til 
enhver tid tillatte fiskeredskaper. I dette ligger også en anerkjennelse av at det er de 
fiskeberettigete som har den prioriterte retten i vassdraget. Dette er en lovfesting av den 
praksis som har vært i vassdraget. Bosettingskravet innebærer at vedkommende person må 
være registrert i folkeregisteret som bosatt i det aktuelle området, og at man faktisk bor der. 
Bare ett medlem i hver husstand er fiskeberettiget. Dersom flere personer driver 
fiskeberettiget jordbruk i fellesskap på samme grunn, har bare én av dem rett til garnfiske. 
 
§ 4 foreslår å lovfeste at den delen av elvedalens befolkning som ikke er fiskeberettiget (med 
garnfiskerett) etter § 3, har rett til å fiske med stang og håndsnøre i vassdraget. Lovfesting av 
retten til stangfiske er en innarbeiding av lokal sedvanerett, og ble foreslått av et enstemmig 
Tanautvalg i 2009. Det har vært langvarig praksis for at retten til stangfiske har omfattet hele 
befolkningen innen dagens kommunegrenser for Tana og Karasjok kommuner og de som bor 
langs sideelvene til Tana i Kautokeino kommune. Dette er samme personkrets som etter 
tidligere praksis har hatt adgang til billig stangfiske, noe de fortsatt har krav på.  
 
§ 5 inntar i første ledd en forskriftshjemmel til å regulere andres adgang til stangfiske.  
”Andre” vil være andre enn de som omfattes av §§ 3 eller 4. Det er også en bestemmelse om 
andres fiske i Tanaforskriften.  Egentlige rettighetshavere er bare elvedalens befolkning, 
inndelt slik som det er enighet om, samt reineierne. Alle andre, det vil si fylkets øvrige 
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befolkning og allmennheten for øvrig (norske og utenlandske), har likevel på grunnlag av 
langvarig praksis adgang til stangfiske i vassdraget mot betaling av fiskekort, men slik at det 
ikke går utover rettighetshavernes utøvelse av fiske.  
 
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) kan etter forskriften § 10 innskrenke andres adgang til 
fisket dersom hensynet til fiskebestanden eller utøvelsen av fisket tilsier det. TF vil således 
ikke kunne utelukke allmennheten fra fiske over lang tid, men kan ut ifra hensyn til knapt 
ressursgrunnlag foreta begrensninger i særlige tilfeller.  Ressursknappheten kan tilsi at antall 
personer på visse strekninger begrenses, og at prisen i så fall settes høyt. 
Rettstilstand om at allmennheten ikke kan ekskluderes er særegen for Tanavassdraget, og 
bør fremgå av loven. Det er også behov for en klar hjemmel i loven for Tanaforskriften § 5 
om adgang til stangfiske mot løsning av fiskekort. Allmennheten har ingen fiskerett i vanlig 
forstand, men har en viss faktisk beskyttelse i formulering i Tanaloven av 1888 om salg av 
fiskekort, bakgrunnen for denne ordning og den praksis som har vært. Allmennhetens 
adgang til fiske er ingen innskrenkning av rettighetshavernes utøvelse av deres fiskerett, 
men en skranke mot at retten disponeres på en måte som ville bryte med langvarig praksis 
og lokal sedvanerett.  
 
Bestemmelsens annet ledd viderefører regelen i finnmarksloven § 28 om hjemmel til 
forskriftsfastsettelse, og om forhandlinger med Finland. Viktige hensyn som skal vektlegges 
ved utformingen av forskrifter og ved forhandlinger, er at fisket skal være økologisk 
bærekraftig for fiskebestandene og sikre naturgrunnlaget for lokalbefolkningen, samisk 
bosetting og kultur. Dette foreslås tatt inn i loven. 
 
§ 5 tredje ledd videreføres også fra finnmarksloven § 28, men med den endring at det ikke 
står berørte kommuner, da kommunene oppnevner medlemmer i Tanavassdragets 
fiskeforvaltning, og er representert i forhandlingene gjennom disse. 
 
Forskriftsadgangen legges til departementet, da dette finnes mest formålstjenlig.  
 
§ 6 innfører en straffehjemmel, slik det også er i Tanaloven av 1888. Forsettlig eller uaktsom 
krenking av annens fiskerett etter §§ 3 og 4, eller overtredelser av forskrift gitt i medhold av 
lovens § 6, straffes med bøter. 
 
§7 regulerer ikrafttredelse. 
 
 

Forslag til lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven): 
Jf. Lov 15. mai 1992 nr. 47 og lov 17. juni 2005 nr. 85 kap. 4 

 

§ 1 Lovens formål  
Lovens formål er å sikre de særskilte rettigheter lokalbefolkningen har til fiske i 

Tanavassdraget på grunnlag av tidligere lov, alders tids bruk og lokal sedvane.  
 
§ 2 Stedlig virkeområde  

Loven gjelder lakseførende deler av Tanavassdraget i Norge.  
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§ 3 Fiskeberettigete  

Den som avler minst 2000 kg høy i året eller tilsvarende mengde annet grovfôr på 
grunn som vedkommende eier eller leier på åremål og bor på eller i nærheten av, og som 
ligger mindre enn to kilometer fra elvebredden, har rett til å fiske etter alle fiskeslag og med 
alle tillatte fiskeredskaper i de lakseførende delene av Tanavassdraget. Fiskeretten ligger til 
ett medlem av husstanden. Dersom flere personer driver fiskeberettiget jordbruk i fellesskap 
på samme grunn, har bare én av dem rett til garnfiske. 

 
§ 4 Rett til stangfiske 

Den som bor i elvedalen til Tanavassdraget, har rett til å fiske med stang og 
håndsnøre fra land og båt i de lakseførende delene av vassdraget mot løsning av fiskekort til 
lav pris. Det samme har reindriftsutøvere når de driver reindrift langs de lakseførende delene 
av Tanavassdraget. Fiske må ikke skje til fortrengsel for de fiskeberettigete etter § 3.  

 
§ 5 Forskrifter og forhandlinger 

Departementet kan gi forskrift om andres adgang til stangfiske.   
Departementet kan også gi nærmere regler om forvaltningen og utøvelsen av alt 

fiske. Forskriften skal legge til rette for en lokal, rettighetsbasert forvaltning av 
fiskeressursene i samsvar med overenskomster med Finland om fisket. Fisket skal være 
økologisk bærekraftig og sikre naturgrunnlaget for lokalbefolkningen, samisk bosetting og 
kultur. 
 Utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fisket i lakseførende 
deler av Tanavassdraget skal skje i samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning og 
Sametinget. 
 
§ 6 Straff 

Den som forsettlig eller uaktsomt krenker en annens fiskerett i henhold til §§ 3 eller 4, 
eller som overtrer bestemmelser gitt i forskrift etter § 6 første ledd, straffes med bøter. 
 
§ 7 Ikrafttredelse 

Loven trer i kraft [straks]. 
Forskrifter gitt med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning 

av grunn og naturressurser i Finnmark fylke § 28 og lov 23. juni 1888 nr. 1 om retten til fiskeri 
i Tanavasdraget i Finmarkens Amt § 1 gjelder fortsatt. 

 
 
Endringer i andre lover 
 
I lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i 
Finnmark fylke skal kapittel 4 lyde: 

 

Kapittel 4. Tana og Neiden 

 

§ 28 Fisket i Neidenvassdraget 
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I Neidenvassdraget har lokalbefolkningen særskilte rettigheter til fiske på grunnlag av 
lov, alders tids bruk og lokal sedvane. 
 Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om forvaltningen og utøvelsen av fisket. 
Forskriften skal legge til rette for en lokal, rettighetsbasert forvaltning av fiskeressursene i 
samsvar med overenskomster med Finland om fisket i Neidenvassdraget. 
 Utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fisket i Neidenvassdraget 
skal skje i samråd med Sametinget, berørte kommuner og dem som har særskilte rettigheter 
til fisket i vassdraget. 
 
§ 28 a Fisket i Tanavassdraget 
 Om fisket i Tanavassdraget gjelder Tanaloven. 
 
I lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksfisk - og innlandsfisk skal § 24 lyde: 

§ 24 Særlige rettigheter i Finnmark  

        Denne lov medfører ingen endringer i de særlige regler som gjelder for den lokale 
befolknings rett til fiske i Finnmark etter kgl. res. av 27. mai 1775 angående Jorddelingen i 
Finnmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds, finnmarksloven kapittel 
4 og Tanaloven.  
 
Kommentarer bes sendt Miljøverndepartementet innen 15. oktober 2013. 

 

 

Med hilsen 
 
 
Eli Moen (e.f.) 
avdelingsdirektør Heidi Ekstrøm 
 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vedlegg: Adresseliste 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 601

Arkivsaksnr: 2013/1949-3

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 94/2013 26.09.2013
Kommunestyret 56/2013 10.10.2013

Anskaffelsesreglement

Vedlegg
1 Forslag til anskaffelsesreglement - Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 94/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Tana kommune vedtar framlagte forslag til anskaffelsesreglement. Reglementet evalueres og 
oppdateres hvert andre år.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune vedtar framlagte forslag til anskaffelsesreglement. Reglementet evalueres og 
oppdateres hvert andre år.
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Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune vedtar framlagte forslag til anskaffelsesreglement. Reglementet evalueres og 
oppdateres hvert andre år.

Saksopplysninger
Tana kommune har pr. i dag ikke et gjeldende og oppdatert anskaffelsesreglement. Siste arbeid 
med revisjon av reglementet var rundt 2000/2001. 
Erfaringsvis er innkjøp utfordrende og forutsetter en god kompetanse i forhold til regelverk. Det 
er forventet at en kommune skal forholde seg til lov om offentlige anskaffelser noe som stiller 
store krav til kompetanse, samt at det er nødvendig å ha et godt og tydelig anskaffelsesreglement 
for egen organisasjon. Behovet for kompetanseheving gjelder for hele anskaffelsesprosessen, fra 
behovsbeskrivelsen via utlysing til kontrakt.
Det foreslåtte anskaffelsesreglementet har Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om 
offentlige anskaffelser som de viktigste grunnlagene. 
Anskaffelsesreglementet består av følgende områder;

1. Virkeområde og formål
a. Dette kapitlet tar for seg reglementets virkeområde, formål og målsetning

2. Innkjøpspolitikk
a. Dette kapitlet definerer innkjøpspolitikken vår, organisering av innkjøp, ansvar 

og myndighet, samt forhold knyttet til livssykluser, universell utforming og 
miljø.

3. Innkjøpsmetoder
a. Dette kapitelet klargjør hvilke innkjøpsmetoder som skal benyttes, avtaleformer 

og på hvilken måte valg av leverandør/produkt skal foregå.
4. Vurdering av leverandørens kvalifikasjoner

a. Dette kapitlet tar for seg hvordan vi kan vurdere leverandørens kvalifikasjoner, 
samt hvilken dokumentasjon som skal/kan etterspørres

5. Vurdering av produkt/tjeneste
a. Dette kapitlet hvilke tildelingskriterier vi kan benytte, i tillegg vises det til pålegg 

om å oppgi alle kriterier og vekt/prioritering i kunngjøringen eller 
konkurransegrunnlaget 

6. Informasjon
a. Kapitelet omfatter hvordan vi kan etablere og vedlikeholde informasjon om våre 

avtaler, prosedyrer, lover, regler og retningslinjer.
7. Kontroll og oppfølging

a. Kapitlet omhandler de forskjellige kontrollnivåene vi har, samt oppfølging mot 
leverandører og reklamasjoner

8. Etikk
a. Etikkapitlet omfatter definisjoner, formål, oppfølging og generelle etiske 

problemstillinger. I tillegg omhandles de etiske problemstillinger som kan oppstå 
i anskaffelsesprosessen

9. Øvrige regler
a. Dette kapitlet omhandler konsekvenser ved overtredelse, definisjon av ansvaret 

for å følge opp og informere om de ramme-/innkjøps- og særavtaler 
virksomhetene skal forholde seg til. 
Kapitlet omhandler også reaksjoner ved ikke å overholde ramme-/innkjøpsavtaler
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Det gjeldende forslag er utarbeidet av Bygg- og anleggsleder og informasjons- og serviceleder. I 
tilknytning til anskaffelsesreglementet vil det bli utarbeidet en veileder med de nødvendige
skjemaer utarbeidet av DIFI ( Direktoratet for forvaltning og ikt). I tillegg er det etablert rutiner 
for kvalitetssikring av tilbudsforespørsler og vurdering/utvelgelsesprosessen gjennom at 
innkjøperne på de store områdene tar en gjennomgang av sakene. 

Vurdering
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Forord
Tana kommune inkl. alle enhetene er pålagt å følge:
Lov om offentlige anskaffelser av 16.juli 1999 nr. 69, ajourført med endringer, senest
ved lov 30. juni 2006 nr. 41 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved 
kgl.res. 7. april 2006 nr. 402 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige 
anskaffelser § 11 første ledd. (FOA)

Anskaffelsesreglementet skal hjelpe avdelingene til å gjennomføre anskaffelsene på en 
profesjonell og forretningsmessig måte.
Anskaffelsesreglementet komplimenteres med - Veileder til gjennomføring av
anskaffelser.

Linker til lov om offentlige anskaffelser med forskrift og veiledere:
Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift om offentlige anskaffelser:
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser - regjeringen.no
Miljøveileder
Universell utforming i offentlige anskaffelser
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Del I
Retningslinjer for innkjøp

1. Virkeområde og formål

1.1 Virkeområde
Disse retningslinjer gjelder alle avdelinger i Tana kommune.
Retningslinjene gjelder varekontrakter, tjenestekontrakter samt anskaffelser innen bygg 
og anlegg. 
Alle som er involvert i innkjøp til kommunen plikter å sette seg inn i og følge
retningslinjene.

1.2 Formål
Formålet med retningslinjene er å sikre at Tana kommune etterlever regelverk og 
forskrifter for offentlige innkjøp 

1.3 Målsetting
Innkjøp til Tana kommune skal gjennomføres på en slik måte at kommunens økonomiske 
interesser blir ivaretatt best mulig på lang sikt.
Innkjøpsprosedyrene skal tilpasses innkjøpets omfang og gi en effektiv utnyttelse av 
kommunens ressurser.
Innkjøpsprosedyrene skal:
- sikre at feil oppdages slik at disse kan rettes i tide
- forebygge og avdekke misligheter
- sikre klare ansvarsforhold
- dokumentere et hendelsesforløp
- skape tillit både hos innbyggere og leverandører
- hjelpe Tana kommune å nå miljømålene sine
- sikre at etiske retningslinjer følges

2. Innkjøpspolitikk

2.1 Generelt
Innkjøp av varer og tjenester til Tana kommune skal foretas etter
konkurranseprinsippet, og valg av produkt/leverandør skal gjøres i henhold til LOA/FOA

2.2  Organisering
Innkjøp av varer og tjenester til Tana kommune er et administrativt ansvar.
Rådmannen plikter å sørge for at krav fastsatt i gjeldende regelverk for offentlige
anskaffelser systematisk følges opp, og at det praktiske arbeid dokumenteres
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Den enkelte virksomhetsleder er ansvarlig for alt innkjøp innenfor eget budsjettområde.

2.2.1 Avgjørelsesmyndighet
Ved inngåelse av avtaler som har en økonomisk forpliktelse for kommunen utover 
budsjettåret skal disse avgjøres av rådmannen.
Under forberedelsene og ved arbeidet med etablering av enhver rammeavtale skal 
berørte virksomhetsledere alltid involveres.
Enkeltkjøp som ikke er dekket av rammeavtale og som er under kr 500 000,- eks. mva
avgjøres av enhetsleder (budsjettansvarlig).
Ved enkeltkjøp som ikke er dekket av rammeavtale og som er over kr 500 000,- eks. 
mva skal rådmannen involveres allerede ved anskaffelsens planleggingsfase. Dette
pålegget gjelder ikke for bygg- og anleggsavdelingen.

2.2.2 Virksomhetenes organisering av innkjøp
Virksomhetene bestemmer selv når det skal foretas anskaffelser, og er ansvarlig for at 
det er budsjettmessig dekning for det enkelte kjøp, samt at riktig kvalitet velges.

2.2.3 Virksomhetslederens ansvarsområde
Påse at det er et reelt behov for anskaffelsen og at det er budsjettmessig dekning for det 
innkjøp som blir foretatt.
Sørge for at riktig kvalitet velges.
Påse at innkjøpene foretas hos de leverandører hvor kommunen har rammeavtale.
Foreta innkjøpene slik at kommunens økonomiske interesser blir best mulig ivaretatt på 
lang sikt.
Organisere innkjøpsvirksomheten i egen avdeling i hht. gjeldende retningslinjer, slik at 
den gir en effektiv utnyttelse av enhetens ressurser.
Organisere innkjøpsvirksomheten slik at kravet til kontroll blir ivaretatt. (kontroll omtales
i eget avsnitt).
Påse at innkjøpene foretas etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer
Inneha basiskompetanse innenfor lover/regler og prosedyrer knyttet til innkjøp, herunder
også:
• Bistå egen enhet ved spørsmål knyttet til innkjøp
• Følge med lojaliteten til inngåtte avtaler
Være enhetens kontaktperson mot innkjøp, herunder også:
• ha oppdatert oversikt over hvem som har innkjøpsmyndighet i egen enhet og for hvilke 
vare-/tjenesteområder denne myndigheten gjelder.
• spre informasjon fra innkjøp ut i egen enhet, og ta i mot tilbakemeldinger knyttet
til innkjøpsavtaler
• foreslå områder hvor det bør etableres rammeavtaler
Planlegge egen enhets innkjøp og følge opp evt. lager.
Bestille varer og tjenester innenfor etablerte rammeavtaler etter å ha sjekket 
budsjettmessig dekning for kjøpet.
Herunder også: Bestille varer/tjenester elektronisk.

2.3 Livssykluskostnader, universell utforming og miljø
I henhold til LOA § 6, skal det under planlegging av anskaffelsen tas hensyn til 
livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser ved 
anskaffelsen. Det skal så langt som mulig stilles konkrete krav til
produktet/tjenesten.
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2.3.1 Livssykluskostnader
Totalkostnadene gjennom hele levetiden til produktet innebefatter foruten prisen, 
kostnader til drift og vedlikehold, bruk og utfasing av anskaffelsen.

2.3.2 Universell utforming
Med universell utforming menes at kommunen er nødt til å ta hensyn til at flest mulig 
skal kunne benytte anskaffelsen. Eksempelvis ved bygging av offentlige bygg så skal det 
tas hensyn til at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne benytte bygget.

2.3.3 Miljø
Oppdragsgiver er nødt til å ta hensyn til miljøkonsekvenser under planlegging av den 
enkelte anskaffelsen. Dette innebærer at før beslutningen om hva som skal anskaffes 
treffes, må oppdragsgiver vurdere om behovet kan dekkes på måter som gir bedre 
miljømessige konsekvenser.

2.4 Fast ansatte (kontraktørklausul)
For bygg- og anleggsarbeid som skal utføres for Tana kommune, skal det settes som
betingelse for gjennomføring av kontrakten at arbeidet skal utføres av entreprenøren og
dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller 
ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Den valgte leverandørens ansatte skal ikke ha
dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende 
tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

2.5 Lagerhold
Kommunens enheter skal tilstrebe at lagerhold av varer skal holdes på et nødvendig 
minimumsnivå slik at man unngår unødig kapitalbinding i lagerhold. Nødvendig 
leveringssikkerhet ved at leverandøren forestår lagerholdet for kommunen kan også 
sikres via leveringsavtalen.

3. Innkjøpsmetoder
Ethvert kjøp skal, uansett innkjøpsmetode, så langt det er mulig, baseres på
konkurranse. 
Kjøp av varer og tjenester til Tana kommune skal skje enten:

a) ved anbudskonkurranse
b) som direkte anskaffelse

Forskriften gir en detaljert beskrivelse av hvilke, og hvordan offentlige innkjøp skal
foretas m.h.t. anbuds-/ tilbudsprosedyrer og behandling.
Innkjøp fra omreisende selgere, dørselgere, telefonselgere e.l. som kommunen ikke har 
avtale med er ikke tillatt. Dersom det skulle vise seg at selgeren har svært interessante 
produkter skal denne henvises til avdelingsleder.
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3.1 Avtaleformer

Innkjøpene bør foretas etter følgende avtaleformer:

3.1.1 Rammeavtaler
Det bør inngås ett - eller flerårige leveringsavtaler (rammeavtaler) for varer og tjenester 
som jevnlig forbrukes. Rammeavtaler kan ikke inngås for mer enn fire år, med unntak av 
tilfeller som er særlig berettiget ut fra rammeavtalens gjenstand.
Dersom varene/tjenestene forbrukes av flere enheter skal det inngås felles
rammeavtaler.
Rammeavtalene skal omfatte de fleste varegrupper- og tjenester som kommunen
benytter. Avdelingene pålegges å benytte de leverandører kommunen inngår 
rammeavtale med.

3.1.2 Enkeltavtaler/enkeltkjøp
Innkjøp av varer eller tjenester som ikke jevnlig forbrukes eller inngår i kommunens
rammeavtaler.
Ved enkeltkjøp over kr 50 000,- eks. mva., og hvor anskaffelsen ikke kunngjøres, skal 
det innhentes minst tre konkurrerende tilbud. Unntak vil være situasjoner hvor det av
praktiske årsaker ikke er mulig å innhente flere tilbud, f.eks. ved hastekjøp. Det skal i så 
fall i etterkant kunne legges frem begrunnelse for at man ikke kunne foreta konkurranse 
rundt anskaffelsen.

3.1.3 Valg av leverandør/produkt
Valg av leverandør/produkt til Tana kommune skal foretas slik at kommunens 
økonomiske interesser blir ivaretatt best mulig på lang sikt. 
Vurderingen er todelt, først vurderes leverandørens kvalifikasjoner, deretter vurderes
produktet/tjenesten til de leverandører som er kvalifisert. 
Kriteriene som benyttes ved vurderingen skal oppgis i konkurransegrunnlaget.

4. Vurdering av leverandørens kvalifikasjoner:
Ved alle store anskaffelser er det viktig at man tenker igjennom konsekvensene ved å 
velge en leverandør som ikke er godt nok kvalifisert. 

Ved vurdering av leverandørens kvalifikasjoner er det lov til å be om dokumentasjon på
leverandørens finansielle og økonomiske stilling, samt dokumentasjon av leverandørens 
tekniske kvalifikasjoner. Under tekniske kvalifikasjoner er det lov til å sette krav om
miljøsertifisering.

Følgende dokumentasjon skal etterspørres:
Skatteattest: 
Det følger av FOA at oppdragsgiver skal kreve skatteattest og av sine leverandører ved 
anskaffelser av en verdi over kr 100 000,- eks. mva. Leverandører med skatterestanser 
kan avvises.

HMS- egenerklæring: 
Ved alle tjenestekontrakter skal oppdragsgiver kreve HMS egenerklæring av sine 
leverandører. Ved varekontrakten er det valgfritt.
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5. Vurdering av produkt/tjeneste (tildelingskriterier):
Dersom tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige
tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden (kvalitet, 
pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, 
driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, og tid for levering eller 
ferdigstillelse). Listen er ikke uttømmende.
Alle kriterier og den vekt/prioritering de vil bli ilagt skal oppgis i kunngjøringen eller
konkurransegrunnlaget.

6. Informasjon
Dette skjer bl.a. på følgende måter:

6.1 Innkjøpsdatabase på Tana kommunes intranett (utarbeides)
Databasen skal til enhver tid være à jour med korrekt informasjon, og skal inneholde:
- generell avtaleinformasjon
- konfidensiell avtaleinformasjon som pris- og rabattbetingelser (kun det personell som
har behov for denne informasjonen gis tilgang)
- lover, regler og retningslinjer
- prosedyrebeskrivelser

7. Kontroll og oppfølging

7.1 Virksomhetenes kontrollansvar
Kontrollen i virksomhetene foretas av virksomhetsleder eller den han/hun bemyndiger 
opp mot følgende:
- Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
- Budsjett
- Interne kommunale regler

7.2 Rådmannens interne kontroll
Denne kontrollen retter seg mot virksomhetene og leverandørene. Mot virksomhetene
dreier det seg om å få brukerne til å holde seg innenfor de avtaler som er inngått, samt 
følge de retningslinjer som er vedtatt.
Overfor leverandørene vil kontrollen dreie seg om at leveringsavtalens betingelser
overholdes. Det forutsettes et samarbeid med enhetene og kommunerevisjonen i
kontrollarbeidet. Kommunerevisjonen har tilgang til alle innkjøpsfaglige dokumenter i
Ephorte.
Når Tana kommune inngår kontrakt med en leverandør er det viktig å etablere et
forhold som sikrer kostnadseffektivt samarbeid for begge parter og at kommunen tar ut 
den økonomiske gevinsten som ligger i avtalen
Det bør arrangeres jevnlige statusmøter med store avtaleleverandører.

7.3 Reklamasjoner
Reklamasjoner overfor leverandører skal foretas straks en feil er oppdaget. Kommunen 
som kjøper er forpliktet til å foreta kontroll av varen straks den er mottatt. Kontrollen 
gjelder både kvalitet og kvantitet. Den enkelte virksomhet avgjør om varen skal avvises 
eller om den skal godtas mot reduksjon i prisen.
Avviste varer skal byttes omgående for leverandørens regning. 
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Fakturaen anvises ikke før feilen er rettet/kreditnota er mottatt. Dersom leverandøren 
ikke aksepterer reklamasjonen og det ikke oppnås enighet, kan saken opp med 
rådmannen.

8.0 Etikk

8.1 Definisjoner
Med etikk forstår vi læren om fellesskapsverdier og de normer og regler som må 
etterleves for at fellesverdiene skal realiseres. Tana kommune er svært avhengig av
tillit fra leverandører, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Det er viktig at alle 
ansatte etterlever de normer og regler for innkjøp som er besluttet.
Kommunens etiske retningslinjer for ansatte forteller deg hvordan du generelt skal 
opptre som forutsetning for å være en del av fellesskapet i kommunen, og bidra til å 
realisere vårt verdisyn. Dette er et rammeverk som hver enkelt medarbeider må forholde 
seg til.

8.2 Formål
Formålet med etiske retningslinjer ved innkjøp er
- å bidra til reell og lik konkurranse om oppdrag
- å skape tillit til offentlige beslutninger
- å sikre det offentliges renommé
- å sikre et felles etisk rammeverk for alle involverte i innkjøpsprosessen

8.3 Hvem omfattes av retningslinjene?
Kommunens etiske retningslinjer ved innkjøp gjelder for alle ansatte som er involvert i 
anskaffelsesprosessen og det videre samarbeid med leverandør.

8.4 Oppfølging
Rådmannen forutsetter at de ansvarlige på alle nivåer i organisasjonen følger opp og 
påser at retningslinjene overholdes. Videre er det ledelsens oppgave å kontinuerlig 
vurdere om retningslinjene er hensiktsmessige.
Medarbeidere som er i tvil med hensyn til reglene er forpliktet til å ta dette opp med 
nærmeste overordnede.

8.5 Generelle etiske problemstillinger
Eventuelle personlige motiver skal ikke være styrende for valg av
produkt/leverandør/tjeneste.
Ansatte i Tana kommune skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke,
eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Personlige
fordeler omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler for eksempel 
i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.
Regelen gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster 
og lignende.
Reiseutgifter skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan kun skje etter 
særskilt godkjenning av rådmannen. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved reiser over
kortere strekninger hvor det praktisk ligger til rette for fellestransport.
Det er naturlig at det utvikles relasjoner mellom ansatte og leverandør ved langvarige
avtaleforhold. (Eksempelvis lunsj, middager etc.) Disse relasjonene må ikke påvirke 
beslutninger ved fremtidige anskaffelser. Valg av leverandør skal foretas etter objektive
vurderinger.
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Informasjon og åpenhet i forbindelse med anskaffelser skal tillegges stor vekt der det er
mulig. Eksisterende og potensielle leverandører skal få en lik behandling i forhold til
informasjonstilgang.
Taushetsbelagte opplysninger om den enkelte leverandørs virksomhet skal behandles
konfidensielt og skal ikke meddeles tredje person, jf. fvl. § 13.
Det er i enhver innkjøpsprosess særdeles viktig at innkjøperen selv styrer prosessen.

8.6 Etiske problemstillinger i anskaffelsesprosessen

8.6.1 Behov avdekkes
I denne fasen er det viktig å unngå:
- At enkelte leverandører får anledning til å definere behovet for anskaffelsen på en slik
måte at spesifikasjonen blir skreddersydd ett produkt/en tjeneste/en leverandør.
- Lekkasjer/innside informasjon fra kjøper som gir en leverandør konkurransefordeler.
- Begrenset informasjonsinnhenting fra markedet som gir enkelte leverandører
konkurransefordeler. Eksempler på dette er kun å hente inn informasjon fra noen
utvalgte leverandører som gir en bestemt løsning fremfor å kontakte flere for alternative
løsninger. Konsekvensen av begrenset informasjonsinnhenting vil være favorisering av 
enkelte leverandører samtidig som det øker risikoen for å få en løsning som ikke er 
optimal i forhold til behovet.
- Å definere behov ut fra personlige preferanser i stedet for organisasjonsmessige behov.
- At det stilles strengere krav til leverandøren/produkt/tjenesten enn det som er 
nødvendig for å oppfylle behovet i hvert enkelt tilfelle.

8.6.2 Valg av kjøpsform
I denne fasen er det viktig å unngå:
- At valg av kjøpsform blir gjort for å favorisere enkelte leverandører.
Eksempler på dette kan være:
- Å dele opp et totalkjøp i flere mindre deler for å holde seg under terskelverdiene i EØS
regelverket.
- Å utelate kostnader for å holde seg under terskelverdiene i EØS regelverket. Eksempel 
på slik kostnad er driftskostnader.
- Å favorisere lokale leverandører.

8.6.3 Anbud/tilbud innhentes
I denne fasen er det viktig å unngå:
- Å igangsette en anskaffelsesprosess for å sjekke prisnivået hos enkelte leverandører 
eller i bransjen. Leverandørene bruker mye tid på anbuds/tilbudsberegning og det vil 
være å holde de for narr ved å igangsette en prosess hvor det ikke er overveiende 
sannsynlig at det skal foretas et kjøp.
- Konfidensialitet/lekkasjer. Opplysninger knyttet til anbudet/tilbudet som gis i
forbindelse med anbuds/tilbudsinnhentingen skal tilkomme alle tilbyderne på lik måte og 
på likt tidspunkt.
- At det ved konkurranseutsetting er for sterke bånd mellom innkjøper og egen
produksjonsenhet som fører til favorisering av egne produksjonsenheter selv om
eksterne leverandører leverer et bedre/tilsvarende produkt/tjeneste. Det bør være 
vanntette skott mellom de som lyser ut og de som gir anbud i samme juridiske enhet.
- At spesifikasjonen er beskrevet på en slik måte at den er avhengig av én type
løsning/leverandør. Det skal fortrinnsvis benyttes funksjonsspesifikasjoner.

8.6.4 Kunngjøring
Ved anskaffelser som omfattes av Lov om offentlig anskaffelser skal regelverket følges.
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Ved anskaffelser som er under terskelverdiene kan oppdragsgiver velge mellom offentlig 
kunngjøring eller direkte henvendelser til et utvalg tilbydere.
Valget skal foretas på grunnlag av anskaffelsens verdi sett i forhold til kostnadene ved 
offentlig kunngjøring og direkte henvendelser. I valget skal det også legges vekt på 
potensialet for innsparinger ved et større antall tilbydere samt markedets interesser.

I denne fasen er det viktig å unngå:
- At det velges en form som utelukker enkelte tilbydere/løsninger eller som på andre 
måter medfører diskriminering.
- At det velges en form som gir enkelte leverandører uberettigede fordeler framfor andre.

8.6.5 Kommunikasjon før anbuds/tilbudsfrist

I denne fasen er det viktig å unngå:
- At det blir gitt ulik informasjon knyttet til anbudet/tilbudet til potensielle leverandører.

8.6.6 Anbud/tilbudsåpning
Anbudsåpningen er regulert av gjeldende lovverk, retningslinjer og rutiner. Det er derfor 
ingen spesielle dilemmaer i denne fasen.

8.6.7 Evaluering av anbud/tilbud
Her vil det være tre faser:
- Avklaringer mot leverandør.
- Prekvalifisering.
- Valg av leverandør.

I disse tre fasene er det viktig å unngå:
- Påvirkning fra tilbyderne.
- At det er skjevhet i vektlegging av kriterier som favoriserer en eller flere leverandører 
fremfor andre. Etablerte leverandører skal behandles på lik linje med potensielle
leverandører. Det skal søkes etter representative referanser på ukjente leverandører.
- At relasjoner til leverandører gjør at man favoriserer eller diskriminerer enkelte fremfor
andre. Det skal utøves likebehandling av alle leverandører.

8.6.8 Forhandling/kontrakt inngås
Ved anbudskjøp er det kun anledning til avklaringer mellom oppdragsgiver og anbyder.
Det er ikke anledning til å forhandle om de forretningsmessige vilkårene for kjøpet.
Kontrakt skal inngås på bakgrunn av oppdragsgivers konkurransegrunnlag og tilbyders
tilbud.
Konkurranse etter forhandling og konkurransepreget dialog åpner for at det kan foretas
forhandlinger med tilbyderne, der de forretningsmessige vilkårene for kjøpet, herunder
også spesifikasjonene for varen/tjenesten, kan være gjenstand for drøftelser eller
forhandlinger. Eventuelle forhandlinger skal preges av god forretningsskikk og gi lik
behandling av den/de tilbyderne det inngås forhandlinger med.

I denne fasen er det viktig å unngå:
- At det gis opplysninger om konkurrentenes tilbud.
- At oppdragsgiver misbruker situasjonen og sin posisjon til å presse fram urimelige
vilkår.
- At det direkte eller indirekte stilles, eller oppfattes å bli stilt, krav som ikke har 
tilknytning til den konkrete anskaffelsen.
- At personlige relasjoner mellom partene medfører favorisering eller diskriminering av 
enkelte tilbydere framfor andre.
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8.6.9 Levering/samarbeide
Etter at kontrakt er undertegnet og samarbeidet innledet, skal partene bidra til at 
oppdraget kan utføres effektivt og rasjonelt for alle parter. Kommunens og leverandørens 
ansatte skal innenfor kontraktens rammer bidra til at leverandøren og kommunen oppnår 
avtalte eller forventede økonomiske resultater av oppdraget.
Partene bør i kontraktsperioden ha jevnlige møter der alle sider av samarbeidet tas opp 
slik at uønsket utvikling avdekkes og korrigeres på et tidligst mulig tidspunkt.

I denne fasen er det viktig å unngå:
- Å utnytte sin posisjon ved å stille krav om uberettigede tilleggsytelser eller endringer 
med så korte frister at leverandøren vil føle seg presset til å akseptere dette.
- At avtalen blir uthulet ved at det blir brukt andre leverandører enn de det er inngått 
rammeavtaler med.
- At det etableres et avhengighetsforhold til leverandør som ved fremtidige oppdrag 
utelukker andre leverandører og hindrer sunn konkurranse.
- Kontraktsbrudd ved ikke å overholde inngåtte rammeavtaler.

8.7 Avslutning
Det er viktig å påpeke at avtalen mellom leverandør og oppdragsgiver er gjeldende for et 
avtalt prosjekt eller en gitt periode og ikke evigvarende. Nye leverandører må få 
muligheten i neste runde på lik linje med etablerte leverandører. Det bør etableres en 
ordning som gjør at det er enkelt å skifte leverandør.

9. Øvrige regler

9.1 Konsekvens ved overtredelse
Overtredelse av retningslinjene, herunder også de etiske reglene kan få konsekvenser for
arbeidsforholdet.
Alvorlige brudd på reglene kan medføre advarsel, oppsigelse eller avskjed.

9.2 Ramme-/innkjøpsavtale
Tana kommune har inngått ramme-/innkjøpsavtaler med leverandører på en rekke
områder. Disse ramme-/innkjøpsavtalene har en gjensidig juridisk forpliktelse for hele
Tana kommune. Derfor presiseres det at det er den enkelte leders ansvar å sørge for
at de innkjøpsavtaler Tana kommune har gjort med leverandører skal benyttes.

9.3 Særavtale
Den enkelte enhet har inngått særavtale med leverandør for innkjøp på et spesielt
område. Det er da den enkelte leders ansvar å sørge for at enheten bruker denne 
leverandøren til disse spesielle innkjøpene. 

9.4 Oppfølging/informasjon

Den enkelte enhetsleder har ansvar for å følge opp og informere ansatte på dennes enhet
som har rekvisisjonsrett, attestasjons- og anvisningsmyndighet om hva som er til enhver
tid gjeldende innkjøpsavtaler, samt prosedyrer i forbindelse med anskaffelser
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9.5 Reaksjoner

9.5.1 Ikke holdt ramme-/innkjøpsavtalen
Utgangspunktet er at alle avtaler som er skrevet skal holdes. Meningen med sentrale
ramme-/innkjøpsavtaler er at de skal være totaløkonomisk gunstig for Tana
kommune. Det skal være slik at personell som ikke er ansatt til å forhandle avtaler/vilkår 
skal bruke minimalt med tid på dette. Ramme-/innkjøpsavtaler som ikke er holdt må
forklares nærmere ved forespørsel, se neste punkt (ved kjøp utenfor avtale over kr 100 
000 og inntil kr 500 000 skal det fylles ut anskaffelsesprotokoll).

9.5.2 Hvorfor er ikke avtalen holdt? Forklaring.
Dersom ikke ramme-/innkjøpsavtalen er holdt, skal dette forklares skriftlig til 
rådmannen. 
Det kan være en grunn til at ramme-/innkjøpsavtalen ikke er holdt. For eksempel hvis en 
barnehage som ligger ute i distriktet har kr 1 000,- på budsjettet til matvarer. For denne 
ville det være unaturlig å bruke sentrale avtaler. Det kan også være snakk om 
suppleringskjøp (F.eks møbler fra den leverandøren som vi hadde avtale med i forrige 
periode.) Her vil det bli unaturlig å kjøpe fra annen produsent med det resultat at disse 
ikke passer mot hverandre og at det blir uestetisk.

9.5.3 Sanksjon / inndragelse av rekvisisjonsretten
Rådmannen understreker betydningen av avtalelojalitet.
Dersom enheten fremdeles ikke følger gjeldende ramme-/innkjøpsavtaler, blir enheten 
skriftlig varslet på nytt om at rekvisisjonsretten fratas gjeldende person. Dersom det
gjelder enhetsleder, vil en annen enhet måtte overta innkjøpet for den enheten som blir 
fratatt rekvisisjonsretten.

9.6  Dispensasjon/unntak fra retningslinjene
Rådmannen kan gi dispensasjon/vedta unntak fra retningslinjene.

9.7  Oppfølging
Det forutsettes at de ansvarlige på alle nivåer i organisasjonen følger opp og påser at 
retningslinjene overholdes. Videre er det ledelsens oppgave å kontinuerlig vurdere om 
retningslinjene er hensiktsmessige.
Medarbeidere som er i tvil med hensyn til reglene er forpliktet til å ta dette opp med 
nærmeste overordnede.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150

Arkivsaksnr: 2012/2228-29

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 89/2013 26.09.2013
Kommunestyret 57/2013 10.10.2013

Endring av bevilgning gitt i kommunestyret

Saksprotokoll saksnr. 89/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Tidligere vedtak i kst 95/2012 ”Det bevilges ytterligere kr 50.000,- til rulleski/rullestolløype 
Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over ubundet investeringsfond” endres til:

Det bevilges kr 50 000 til rulleski/rullestolløype til Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over 
disposisjonsfond. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tidligere vedtak i kst 95/2012 ”Det bevilges ytterligere kr 50.000,- til rulleski/rullestolløype 
Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over ubundet investeringsfond” endres til:

Det bevilges kr 50 000 til rulleski/rullestolløype til Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over 
disposisjonsfond. 
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Rådmannens forslag til vedtak
Tidligere vedtak i kst 95/2012 ”Det bevilges ytterligere kr 50.000,- til rulleski/rullestolløype 
Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over ubundet investeringsfond” endres til:

Det bevilges kr 50 000 til rulleski/rullestolløype til Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over 
disposisjonsfond. 

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok 18.12.2012 budsjettet for 2013. Et punkt i vedtaket er slik: ”Det 
bevilges ytterligere kr 50 000 til rulleski/rullestolløype Tana skiskytterlag. Dette dekkes inn over 
ubundet investeringsfond.”

Foreningen for god kommunal regnskapskikk (gkrs) har utarbeidet KRS 4: Foreløpig standard –
Avgrensing mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Denne tar for seg regelverket på 
området og kommunene er pålagt å følge den. 

I punkt 3 i gkrs nr 4 gis en nærmere beskrivelse av hva som kan føres i investeringsregnskapet.

3. DRØFTELSE – KRITERIER FOR KLASSIFISERING SOM INVESTERINGSUTGIFTER

Utgifter som klassifiseres som investeringer skal regnskapsføres i investeringsregnskapet og 
aktiveres som anleggsmidler i balanseregnskapet.

3.1 Investeringsutgifter – tiltak av investeringsmessig karakter

1. Som utgifter til tiltak av investeringsmessig karakter regnes:
a) Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi.
b) Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi.
2. Med eie eller bruk er ment at det ikke nødvendigvis er det formelle eierforholdet til eiendelen 
som skal legges til grunn. Avgjørende er om kommunen blir reell eier eller medeier av 
eiendelen. Likevel slik at overtakelse av formell eierrettighet normalt vil anses til eget eie eller 
bruk. Det skal i vurderingen av hvem som er reell eier legges stor vekt på disposisjonsrett og 
ansvar for forpliktelser knyttet til eiendelen. Det vil si at kommunen anses å være reell eier av 
eiendelen dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til eiendelen, eller 
kommunens andel av denne, er gått over på kommunen.

Vurdering
De bevilgede 50 000 er til et anlegg som eies og drives av Tana skiskytterlag. Kriteriet om varig 
eie eller bruk er dermed ikke tilstede. Tilskuddet kan derfor ikke føres og finansieres i 
investeringsregnskapet. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28

Arkivsaksnr: 2011/17-19

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Havneutvalget 19/2013 01.10.2013
Kommunestyret 58/2013 10.10.2013

Havneutbygging - Budsjettregulering

Saksprotokoll saksnr. 19/2013 i Havneutvalget - 01.10.2013 

Behandling
Leder Einar Johansen (SP) fremmet følgende forslag som havneutvalgets innstilling: 

Havneutvalget går inn at det tilleggsbevilges:
Kr. 1 000 000,- til ulike havnetiltak.

Bruk av tilskudd refusjon + moms.komp. kr. 480 000,-
Opptak av kr. 520 000,- i lån. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Havneutvalget går inn at det tilleggsbevilges:
Kr. 1 000 000,- til ulike havnetiltak.

Bruk av tilskudd refusjon + moms.komp. kr. 480 000,-
Opptak av kr. 520 000,- i lån. 
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Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
I forbindelse med utvikling av havnen i Torhop er det gjennomført en del tiltak som pr i dag 
ikke har budsjettmessig dekning.

- Omlegging av kabler i veilinjen
- Flytting/senkning av veilinje forbi nytt servicebygg
- Utlegging av nye utliggere/etablering av flere leieplasser
- Flytting av eksisterende bygg (arbeidet er ikke ferdig)
- Oppstramming av forankringer for flytebrygge (ikke ferdig)
- Forlengelse av flytebrygge for å få flere utleieplasser 

I tillegg skal det gjøres mer arbeid i Sjursjok:
- Justering av bredde på utleieplasser
- Utlegging av flere utliggere/etablere flere utleieplasser

Utlegging av bølgedemper i Smalfjord
- Dette arbeidet var i utgangspunktet inkludert i bevilgning gitt i 2011 for utlegging av 

bølgedempere i Sjursjok og Smalfjord. Den gang strakk bevilgningen kun til å få lagt ut 
demperen i Sjursjok. For å få utbetalt tilskuddet fra kystverket må arbeidet gjennomføres 
i høst, og er derfor på det nærmeste ferdig.

Samlede kostnader vil beløpe seg til kr 1 000 000.

Kommunestyret har i budsjettvedtaket vedtatt at refusjoner og tilskudd skal brukes til 
nedbetaling av lån.
Følgende tilskudd er/vil bli utbetalt i forbindelse med den pågående havneutbyggingen:

Sametinget - Utbetalt tilskudd: kr 215 100
Tilskudd fra Kystverket for bølgedemper Smalfjord: kr 185 000
Varanger Kraft nett – tilbakebetaling av anleggsbidrag kr   36 800
Momskompensasjon kr   44 500 

Sum refusjoner/tilskudd kr 481 400

Vurdering
Tilskuddene og refusjonene er ikke budsjettert i 2013. Tilleggsarbeidene kan dekkes inn ved å 
tillate bruk av tilskudd/refusjoner og momskompensasjon i prosjektet. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2013/2180-1

Saksbehandler: Øysten Dervola

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 92/2013 26.09.2013
Kommunestyret 59/2013 10.10.2013

Ekstraordinært opptak av startlån gjennom Husbanken

Saksprotokoll saksnr. 92/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av startlån på kr. 1.500.000,- for videre 
tildeling til privatpersoner i forbindelse med utbedring, refinansiering og etablering i egen bolig. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av startlån på kr. 1.500.000,- for videre 
tildeling til privatpersoner i forbindelse med utbedring, refinansiering og etablering i egen bolig. 

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av startlån på kr. 1.500.000,- for videre 
tildeling til privatpersoner i forbindelse med utbedring, refinansiering og etablering i egen bolig. 
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Saksopplysninger
Det er stort behov for videre tildeling av startlån gjennom kommunen for unge i 
etableringsfasen, og andre med  etableringsproblemer i boligmarkedet.

Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig.

Lånet er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi, 
som unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre med 
betalingsproblemer, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig.

Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp, utbedring og bygging av ny bolig.
Videre kan ordningen nyttes til refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende 
bolig.

Forutsetningen for tildeling av startlån til en husstand er at husstanden har problemer med å få 
lån i det private kredittmarkedet, eller er avhengig av rimeligere lånevilkår.

Husbanken har den 22.03.13 bevilget kommunen et startlån på kr. 1.500.000,- for videre utlån.

Disponible midler på startlån er i ferd med å bli oppbrukt for innværende år. Gjenstående midler 
for videre tildeling av startlån er nå kr. 211.000,-

Årsaken er forholdsvis høye utbetalinger til refinansiering av lån og et tilfelle for kjøp av bolig 
med 100% finansiering med startlån og tilskudd.

Vurdering

Kommunen har opparbeidet et nytt boligfelt i 2010 ved Tanabru området. Videre er det stor 
pågang fra husstander som vil refinansiere dyre lån samt personer som vil kjøpe/utbedre sine  
boliger.

Med dette som utgangspunkt vil det være behov for ytterligere opptak av startlån fra Husbanken 
på kr. 1.500.000,- til videre tildeling.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/2317-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 60/2013 10.10.2013

Supplering av meddommer til tingretten

Vedlegg
1 Oversikt meddommer til Indre Finnmark tingrett (1.1.13-31.12.16)

Ordførers forslag til vedtak
Kommunestyret supplerer med ny mannlig meddommer til Indre Finnmark tingrett, etter John 
Alfred Soini, for resten av valgperiode 1.1.2013 – 31.12.2016 slik: 

……………………………………………………………….

Saksopplysninger
Jf. domstolloven § 76 er meddommer til Indre Finnmark tingrett, John Alfred Soini, slettet som 
meddommer på grunn av at han er død. 

Det er derfor nødvendig å supplere med ny mannlig meddommer til Indre Finnmark tingrett for 
resten av valgperioden 1.1.2013 – 31.12.2016. 

Forslag på ny mannlig meddommer vil bli framlagt i møtet. 

Ved valg som meddommer gjelder domstolloven §§ 70-73. 

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. 
       I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
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5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de 
tre siste år før valgdagen. 

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved 

Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset 

politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk 

styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen
av valget. 

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 

år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 

rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett 

år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre 

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 
       Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 

§ 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72. 

Vurdering
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Deanu gielda / Tana kommune 
Styrer, råd og utvalg  

                

 
Meddommere til Indre Finnmark tingrett  
Funksjonstid: 1. januar 2013 – 31. desember 2016  

 
 

Kvinner  
 

Menn  

1 Liss Beate Mikalsen 
 

1 Arne Josvald Sabbasen 

2 Gunhild Solveig Blien 
 

2 Gisle Arne S Pettersen 

3 Charlotte Thorsen Romstad 
 

3 Svein Asbjørn Henriksen 

4 Anne Margrethe Gundersen 
 

4 Jan Oskar Dervo 

5 Lillian Saua 
 

5 John Øystein Jelti 

6 Solgunn Rasmussen 
 

6 Per Ivar Stranden 

7 Siv Irene Stranden 
 

7 Erling Mathisen 

8 Johanne Daniloff 
 

8 Frode Dørum 

9 Cecilie Knibestøl 
 

9 Stig Herbjørn Torheim 

10 Ingela Terese Nyborg 
 

10 Jakob Lanto 

11 Gry Hege Kratteng Lille 
 

11  

12 Anbjørg Myrli 
 

12 Tommy Rune Johansen  

13 Solfrid Marie Jessen 
 

13 Markus Heiberg  

14 Majja Smuk Solbakk 
 

14 John Emil Juliussen 

15 Aud Rigmor Trosten 
 

15 Torstein Andre Emanuelsen 

16 Torill Merete Børresen 
 

16 Trond Arnesen 

17 Ellen Kristina Saba 
 

17 Ole Muosat 

18 Sofie Kathrine Guttorm 
 

18 Karl Gustav Myrli 

19 Tone Orvik Kollstrøm 
 

19 Håkon Larsen 

20 Anne Fløgstad Smeland 
 

20 Alf Steinar Børresen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtatt i kommunestyret 24.05.2012 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/2162-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 95/2013 26.09.2013
Kommunestyret 61/2013 10.10.2013

Søknad om fritak som meddommer i Indre-Finnmark tingrett - Torstein 
Emanuelsen

Saksprotokoll saksnr. 95/2013 i Formannskapet - 26.09.2013 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Torstein Emanuelsen innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Indre Finnmark tingrett for 
inneværende periode (01.01.13 – 31.12.16).

Som ny mannelig meddommer for resten av valgperiode velges: 
……………………………………………..

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Torstein Emanuelsen innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Indre Finnmark tingrett for 
inneværende periode (01.01.13 – 31.12.16).

Som ny mannelig meddommer for resten av valgperiode velges: 
……………………………………………..
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Rådmannens forslag til vedtak
Torstein Emanuelsen innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Indre Finnmark tingrett for 
inneværende periode (01.01.13 – 31.12.16).

Som ny mannelig meddommer for resten av valgperiode velges: 
……………………………………………..

Saksopplysninger
Torstein Emanuelsen søker i e-post av 5. sept.13 om fritak som meddommer i Indre-Finnmark 
tingrett. Emanuelsen begrunner sin søknaden med at han siden 26. august har vært ansatt i 
Finnmarkskommisjonen med arbeidssted tinghuset, samt at nærheten hans arbeidsplass har til 
tingretten derfor ber om bli avløst fra meddommeplikten.

Emanuelsen er valgt inn som meddommer i tingretten for inneværende periode med funksjonstid 
1. januar 2013 til 31. desember 2016.

Domstolloven § 74 sier at ”En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller 
andre særlige grunner tilsier det, (….)”. 

Videre sier domsstolloven § 71-4. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:
(4) utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,

Domstoladministrasjonen har det overordnede administrative ansvaret for 
Finnmarkskommisjonen som er den del av domsstolene. 

Ved fritak er det nødvendig å foreta nyvalg av mannlig meddommer til tingretten. Den som 
velges som meddommer må være fylt 21 år, og det er innført en øvre aldersgrense på
70 år, jfr. Domstolloven § 70, 2.ledd. Ellers gjelder bestemmelsene i domstolloven §§ 71-74 om
valgbarhet og fritak.

Vurdering
Emanuelsen er ansatt i sekretariatet for Finnmarkskommisjonen som er den del av domstolene. 
Finnmarkskommisjonen er samlokalisert med tingretten, og hans nærhet til tingretten kan være 
uheldig i forhold til at han er meddommer i tingretten. 

Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges og at det foretas nyvalg av en mannlig meddommer 
til tingretten for resten av perioden. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/96-28

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 62/2013 10.10.2013

Referatsaker / Orienteringer - KST

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering
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RS 12/2013 Nytt valgoppgjør for AP

RS 13/2013 Vandelskontroll av meddommere

RS 14/2013 Politisk uttalelse - krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i
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