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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 14.11.2013
Tidspunkt: 10:00 – 15:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Ulf Ballo Medlem AP
Randi Lille Medlem AP
Jon Arild Aslaksen Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Tom Ivar Utsi Medlem AP
Per Ivar Stranden Medlem AP
Ellen Kristina Saba Medlem H
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
Einar Johansen Medlem SP
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
Fred Johnsen Medlem SP
Solbjørg Ravna Settevaraordfører SFP/NSR
Ansgar Aslaksen Medlem Fe/Ol
Rebeke Tapio Medlem Uavhengig representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Kåre Breivik Medlem H
Jan Steinar Jessen Medlem H
Per Magne Lille Medlem SV
Liz Utsi Medlem AP
Tor Asle Varsi Medlem AP
Brynly Ballari Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
John Øystein Jelti Tor Asle Varsi AP
Morten Blien Jan Steinar Jessen H
Helge Samuelsen Kåre Breivik H
Gry Hege Lille Hartvik Hansen Fe/Ol

Merknader
På grunn av sent gyldig forfall var det ikke mulig å få varamedlem å møte for Liz Utsi (AP) og 
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Brynli Ballari (H). Det var heller ikke mulig å få varamedlem for Per Magne Lille (SV).

Ungdomsrådet var representert med Svein Wara og Camila Mudenia til kl. 14 (PS 63-70/2013).

Sandra Lille (AP) ble før behandling av PS 71/2013 enstemmig innvilget permisjon for å være 
hjemme når datter kommer hjem fra skolen, fra kl. 14:30 og for resten av møtet.

Jon Arild Aslasken (AP) ble under behandlingen av PS 71/2013 enstemmig innvilget 
permisjon. Dette for at han som daglig leder av TKE KF kunne redegjøre kommunestyret i 
saken. Permisjonen gjaldt kun under denne redegjørelsen og Aslasken tiltrådte møtet igjen til 
voteringen. 

Nancy Porsanger Anti (SP) ble under behandling av PS 75/2013 enstemmig innvilget permisjon 
for å hente barn i barnehagen, fra kl. 15:00 og for resten av møtet. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmannen
Frode Gundersen Sekretær
Juhán Niillas Wigelius Tolk
Kjell Nilssen Ass. rådmann Deler av PS 69/13 og PS 71/13

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________
Frank M. Ingilæ (AP) Tone O. Kollstrøm (H) Ulf Ballo (AP)
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 63/2013 Godkjenning av innkalling
PS 64/2013 Godkjenning av saksliste

PS 65/2013 Godkjenning av protokoll fra 10.10.2013
PS 66/2013 Handlinsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 

2014
2013/2341

PS 67/2013 Vei- og gatelysplan 2013/1276

PS 68/2013 Reglement for kjøp og salg av kommunal eiendom 2013/2431
PS 69/2013 Rapport om eierskapskontroll ØFAS ANS 2013/1408

PS 70/2013 Budsjettregulering høsten 2013 2012/2228
PS 71/2013 Budsjettregulering 2013/2457

PS 72/2013 Supplering av meddommer til tingretten 2013/2317
PS 73/2013 Supplering av meddommere til Indre Finnmark 

tingrett
2013/2432

PS 74/2013 Valg av nytt personlig varamedlem til Rådet for 
funksjonshemmede

2011/2281

PS 75/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST 2013/96

RS 15/2013 Møteprotokoll - 28.10.2013 2013/908
RS 16/2013 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 18/13 -

Tilsynsrapport - Opplæringsloven kapittel 5 
Spesialundervisning

2013/2541

RS 17/2013 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 21/13 -
Budsjett kontroll og tilsyn 2013 - Tilleggsbevilgning

2013/2122

RS 18/2013 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 23/13 -
Kontrollutvalgets årsplan 2014

2013/2542

PS 63/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 63/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

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

Innkalling godkjennes.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 64/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 64/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

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

Saksliste godkjennes.

Som settevaraordfører velges: Solbjørg Ravna (SFP/NSR)

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes.

Som settevaraordfører velges: Solbjørg Ravna (SFP/NSR)

PS 65/2013 Godkjenning av protokoll fra 10.10.2013

Saksprotokoll saksnr. 65/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

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

Protokoll fra 10.10.2013 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Tone O. Kollstrøm (AP) og Ulf Ballo 
(AP)
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 10.10.2013 godkjennes.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Tone O. Kollstrøm (AP) og Ulf Ballo 
(AP)

PS 66/2013 Handlinsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2014

Saksprotokoll saksnr. 66/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

Behandling
Uttalelse fra Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede ettersendt og utdelt i møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet oppvekst- og kulturutvalgets innstilling: 

a) Oppvekst- og kulturutvalget vedtar fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk
aktivitet.
b) Oppvekst- og kulturutvalget vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes 
spillemidler for i 2014.
for i 2014:

Ordinære anlegg
1. Kunstgressbane, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad)
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad)
4. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)
5. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)
6. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
7. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
8. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
9. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)

Nærmiljøanlegg
1. Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad)
3. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (fornyet søknad)
4. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)

Kulturbygg
1.Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad)
2.Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad)
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AP v/Per Ivar Stranden fremmet følgende tilleggsforslag:

Tillegg til pkt. 6, 3. avsnitt:
Turstier bør tilrettelegges for bevegelseshemmede i alle aldre. Dette innebærer at man åpner for 
å lage plankestier og små bruer over vanskelige områder. 

Votering
OKUs innstilling: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra AP: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
a) Oppvekst- og kulturutvalget vedtar fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk
aktivitet.
b) Oppvekst- og kulturutvalget vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes 
spillemidler for i 2014.
for i 2014:

Ordinære anlegg
1. Kunstgressbane, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad)
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad)
4. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)
5. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)
6. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
7. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
8. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
9. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)

Nærmiljøanlegg
1. Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad)
3. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (fornyet søknad)
4. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)

Kulturbygg
1.Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad)
2.Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad)

Tillegg til pkt. 6, 3. avsnitt:
Turstier bør tilrettelegges for bevegelseshemmede i alle aldre. Dette innebærer at man åpner for 
å lage plankestier og små bruer over vanskelige områder. 
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PS 67/2013 Vei- og gatelysplan

Saksprotokoll saksnr. 67/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

Behandling
Forslag nr. 3: H v/Ellen K. Saba fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Fred Johnsen og H 
v/Ellen K. Saba:

Tillegspkt til forslag:
Overordnet mål er å redusere antall trafikkulykker i kommunen, samt å sikre at alle får et trygt 
og et godt nærmiljø og fremkommelighet for de som bor og ferdes langs vegene. For å nå dette 
målet må det arbeides målrettet på fartsreduserende tiltak i boligområder og ved skoler, bygging 
av gang- og sykkelveier/sykkelfelter, samt utbedring av trafikkfarlige punkter. Da kommunen er 
en langstrakt kommune, og mange elever som benytter skoleskyss, trenges det flere busslommer 
og lyspunkt.

1. Tana kommune må årlig søke om trafikksikkerhetsmidler fra Finnmark fylkeskommune, 
slik at Tana kommune kommer i havn med de forskjellige trafikksikkerhetstiltakene 
kommunen har i sin trafikksikkerhetsplan og i vei- og gatelysplanen.

Forslag nr. 1: H v/Ellen K. Saba fremmet følgende felles tilleggsforslag fra SP v/Fred Johnsen 
og H v/Ellen K. Saba:

4. Gjennomføring
4.2 Rådmannens ansvar

Tilleggspunkt:
≠ Påse at det søkes om eksterne midler/tilskudd til vei- og gatelysprosjekter, samt 

trafikksikkerhetstiltak.

Forslag nr. 2: Uavhengig repr. Rebeke Tapio fremmet følgende tilleggsforslag:

Vei- og gatelysplan for perioden 2014-2017 inkludert handlingsplan for drifts- og 
investeringstiltak vedtas med følgende kommentarer.

Det må igangsettes Trafikksikkerhetstiltak for Fv 890-Seida strekningen nedenfor Bjørkelia.

Den aktuelle strekningen er en sterk trafikkert skolevei med mye tungtrafikk. Strekningen har 
flere utforkjøringer i løpet av året. Det er ikke etablert busslommer eller lyspunkt.

Det må søkes om trafikksikkerhetsmidler til busslommer med lyspunkt. Event en felles 
busslomme med gatelys langs hele strekningen. 

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

Vei- og gatelysplan for perioden 2014-2017 inkludert handlingsplan for drifts- og 
investeringstiltak vedtas.
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Gjennomføring av tiltakene er avhengig av bevilgning i årsbudsjettet.

Forslag nr. 4: H v/Morten Blien fremmet følgende fellesforsalg fra SP v/Fred Johnsen og H 
v/Morten Blien:

Kommunestyret ber om at administrasjonen sender en henvendelse til SVV-statens vegvesen, 
om å sette ned fartsgrensen på strekninger som er utsatt for farlige situasjoner i forbindelse med 
på- og avstigning på skolebuss for skolebarn på disse strekningene:

- Masjok-Nordnes
- Skipagurra
- Tanabru – Seida
- Boftsa

Votering
FSKs innstilling: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 1: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 2: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 3: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 4: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Vei- og gatelysplan for perioden 2014-2017 inkludert handlingsplan for drifts- og 
investeringstiltak vedtas.

Gjennomføring av tiltakene er avhengig av bevilgning i årsbudsjettet.

Tillegg:

4. Gjennomføring
4.2 Rådmannens ansvar
Tilleggspunkt:

≠ Påse at det søkes om eksterne midler/tilskudd til vei- og gatelysprosjekter, samt 
trafikksikkerhetstiltak.

Vei- og gatelysplan for perioden 2014-2017 inkludert handlingsplan for drifts- og 
investeringstiltak vedtas med følgende kommentarer.

Det må igangsettes Trafikksikkerhetstiltak for Fv 890-Seida strekningen nedenfor Bjørkelia.

Den aktuelle strekningen er en sterk trafikkert skolevei med mye tungtrafikk. Strekningen har 
flere utforkjøringer i løpet av året. Det er ikke etablert busslommer eller lyspunkt.

Det må søkes om trafikksikkerhetsmidler til busslommer med lyspunkt. Event en felles 
busslomme med gatelys langs hele strekningen. 
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Tillegspkt til forslag:
Overordnet mål er å redusere antall trafikkulykker i kommunen, samt å sikre at alle får et trygt 
og et godt nærmiljø og fremkommelighet for de som bor og ferdes langs vegene. For å nå dette 
målet må det arbeides målrettet på fartsreduserende tiltak i boligområder og ved skoler, bygging 
av gang- og sykkelveier/sykkelfelter, samt utbedring av trafikkfarlige punkter. Da kommunen er 
en langstrakt kommune, og mange elever som benytter skoleskyss, trenges det flere busslommer 
og lyspunkt.

1. Tana kommune må årlig søke om trafikksikkerhetsmidler fra Finnmark fylkeskommune, 
slik at Tana kommune kommer i havn med de forskjellige trafikksikkerhetstiltakene 
kommunen har i sin trafikksikkerhetsplan og i vei- og gatelysplanen.

Kommunestyret ber om at administrasjonen sender en henvendelse til SVV-statens vegvesen, 
om å sette ned fartsgrensen på strekninger som er utsatt for farlige situasjoner i forbindelse med 
på- og avstigning på skolebuss for skolebarn på disse strekningene:

- Masjok-Nordnes
- Skipagurra
- Tanabru – Seida
- Boftsa

PS 68/2013 Reglement for kjøp og salg av kommunal eiendom

Saksprotokoll saksnr. 68/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

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

Fremlagte forslag vedtas som Tana kommunes reglement for kjøp og salg av kommunal 
eiendom.

Endring:
I pkt. 5, 1.setn. strykes ”dersom”

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Fremlagte forslag vedtas som Tana kommunes reglement for kjøp og salg av kommunal 
eiendom.
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Endring:
I pkt. 5, 1.setn. strykes ”dersom”

PS 69/2013 Rapport om eierskapskontroll ØFAS ANS

Saksprotokoll saksnr. 69/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

Behandling
Ordfører ba om en habilitetsvurdering av Jon Arild Aslaksen (AP) pga at han er styremedlem i 
ØFAS ANS. Aslaksen fratrådte under kommunestyrets vurdering. Kommunestyret erklærte 
enstemmig Aslaksen som habil i saken. 

Rådmann Jørn Aslaksen fratrådte under habilitetsvurdering (bror av Jon Arild). Ass. rådmann 
Kjell Nilssen tiltrådte under habilitetsvurdering.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret tar rapport om eierskapskontroll i ØFAS ANS til orientering.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag: 

Kommunestyret viser til rapportens pkt. 3.3 Eiermeldinger og informasjon til folkevalgte, hvor 
revisjonen konkluderer med at kommunens ledelse har hatt en politisk gjennomgang av 
selskapet. At dette ikke har skjedd i en eiermelding og at behandlingen foregikk i formannskapet 
antas å være et politisk valg.

Det er viktig å understreke at det er kommunestyret som er den formelle eier og at det ikke er 
formannskapet men kommunestyret som er riktig mottaker av informasjon om kommunale 
selskaper, jf. KS`s anbefalinger nr. 1 og 2. Kommunestyret forutsetter at årsmeldinger og 
årsregnskap refereres kommunestyret for alle selskaper der kommunen er hel- eller deleier.

Votering
Kontrollutvalgets innstilling ble satt opp mot endringsforslag fra H: Endringsforslag enstemmig 
vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret viser til rapportens pkt. 3.3 Eiermeldinger og informasjon til folkevalgte, hvor 
revisjonen konkluderer med at kommunens ledelse har hatt en politisk gjennomgang av 
selskapet. At dette ikke har skjedd i en eiermelding og at behandlingen foregikk i formannskapet 
antas å være et politisk valg.

Det er viktig å understreke at det er kommunestyret som er den formelle eier og at det ikke er 
formannskapet men kommunestyret som er riktig mottaker av informasjon om kommunale 
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selskaper, jf. KS`s anbefalinger nr. 1 og 2. Kommunestyret forutsetter at årsmeldinger og 
årsregnskap refereres kommunestyret for alle selskaper der kommunen er hel- eller deleier.

PS 70/2013 Budsjettregulering høsten 2013

Saksprotokoll saksnr. 70/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

Behandling
Formannskapets innstilling:

Driftsbudsjettet for 2013 reguleres med følgende beløp

Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
2xxx Feilbudsjettering undervisning 1 300 000
9070 Feilbudsjettering momskomp fra investering 2 500 000
5060 Feilbudsjettert lønn botjenesten 700 000

Sum 4 500 000
Til disposisjon 0

Finansiering
9050 Avsatt for mye til lønnsøkning -600 000
3000 Innsparing legesenter -1 000 000
1000 Mindre aktivitet enn forutsatt politisk nivå -500 000
12XX Informasjon og service -500 000
3000 Helsetjenester -1 400 000
6000 Miljø og næring, ledelse og felles -200 000
6040 Miljøvern -300 000

Sum -4 500 000

Rådmannens endrede forslag utdelt i møtet:

Driftsbudsjett 2013 reguleres med følgende beløp
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
2xxx Feilbudsjettering undervisning 1 300 000
9070 Feilbudsjettering momskomp fra investering 2 500 000
5060 Feilbudsjettert lønn botjenesten 700 000

Sum 4 500 000
Til disposisjon 0

Finansiering
9050 Avsatt for mye til lønnsøkning -600 000
5xxx Hj.tjenester innt.føring diverse fond -750 000
1000 Mindre aktivitet enn forutsatt politisk nivå -500 000
12XX Informasjon og service -500 000
3000 Helsetjenester -1 400 000
6000 Miljø og næring, ledelse og felles -200 000



Side 12 av 20

6040 Miljøvern -300 000
9xxx Inntektsføring av ulike fond -250 000

Sum -4 500 000

SFP/NSR v/Solbjørg Ravna fremmet følgende forslag:

Innspill til kontrollutvalget

Med bakgrunn i den siste tids orientering fra rådmann ang. kommunens økonomiske vanskelige 
situasjon er det grunn til bekymring. 

I kommunestyrets møte 10.10.13 ble det informert om økonomisk avvik på flere millioner i 
følge tertialrapporten. Informasjonen ble gitt av rådmannen helt på tampen av møtet, og etter at 
det samme kommunestyret tidligere i møte vedtok store investeringer. Senere er det i media av 
rådmannen blitt beskrevet store millioninvesteringer i årene framover, uten at en samlet 
økonomisk vurdering er blitt framlagt til kommunestyret for drøfting.

Det ønskes også å få avklart om kommunelovens bestemmelser ang. økonomistyring og 
rapportering til kommunestyret, samt at kommunens vedtatte økonomireglement blir fulgt på på 
en tilfredsstillende måte av ledelsen i kommunen.

Innspillet oversendes kontrollutvalget. 

SFP/NSR v/Solbjørg Ravna trakk sitt forslag. 

Forslag nr. 1: H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag:

Uttalelse om systemsvikt som har ført til overskridelser på budsjettet for Tana kommune.

Kommunestyret ser alvorlig på systemsvikt som har ført til store overskridelser på budsjettet, 
noe som gir store negative konsekvenser for kommunen i de nærmeste årene.

Kommunestyret forventer betydelige forbedringer i rådmannens rutiner for budsjettarbeid. 

De budsjettmessige feil som vi i høst har sett blitt gjort, må opphøre, slik at kommunen ikke 
settes i en lignende situasjon i framtiden.

Forslag nr. 2: H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag:

For å få ett bredere grunnlag å fatte beslutninger på, ønsker kommunestyret at administrasjonen i 
god tid før neste KST-møte (budsjettmøte) legger fram følgende:

Foreløpig rapport for formannskapet:
- kaianlegg i Torhop
- flykningeboligene

o der vil vi i tillegg vite hvem som fikk anbudet, og hvor stort anbudet/kostnaden 
ble på
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- det nye omsorgssenteret
o er vi innenfor rammene som er gitt

Forslag nr. 3: SFP/NSR v/Solbjørg Ravna fremmet endret forslag:

1. Formannskapet bes om å følge saken særskilt opp med tanke på å redusere underskuddet.
    Kommunestyret ber kontrollutvalget i forbindelse med behandling av regnskapet for 2013    
    undersøke systemsvikten i kommunens budsjettrutiner for å gi en anbefaling på forbedringer 
    for fremtiden.  

2. Innspill til formannskapet og kontrollutvalget

Dette må gjøres med bakgrunn i den siste tids orientering fra rådmann ang. kommunens 
økonomiske vanskelige situasjon er det grunn til bekymring. 

I kommunestyrets møte 10.10.13 ble det informert om økonomisk avvik på flere millioner i 
følge tertialrapporten. Informasjonen ble gitt av rådmannen helt på tampen av møtet, og etter at 
det samme kommunestyret tidligere i møte vedtok store investeringer. Senere er det i media av 
rådmannen blitt beskrevet store millioninvesteringer i årene framover, uten at en samlet 
økonomisk vurdering er blitt framlagt til kommunestyret for drøfting.

Votering
Rådmannens endrede forslag til vedtak (tall-del) ble satt opp mot FSKs innstilling (tall-del): 
Rådmannens endrede forslag enstemmig vedtatt.  
Forslag nr. 1: Enstemmig vedtatt. 
Forslag nr. 2: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 3: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Driftsbudsjett 2013 reguleres med følgende beløp
Ansvar Tekst Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet
2xxx Feilbudsjettering undervisning 1 300 000
9070 Feilbudsjettering momskomp fra investering 2 500 000
5060 Feilbudsjettert lønn botjenesten 700 000

Sum 4 500 000
Til disposisjon 0

Finansiering
9050 Avsatt for mye til lønnsøkning -600 000
5xxx Hj.tjenester innt.føring diverse fond -750 000
1000 Mindre aktivitet enn forutsatt politisk nivå -500 000
12XX Informasjon og service -500 000
3000 Helsetjenester -1 400 000
6000 Miljø og næring, ledelse og felles -200 000
6040 Miljøvern -300 000
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9xxx Inntektsføring av ulike fond -250 000
Sum -4 500 000

Uttalelse om systemsvikt som har ført til overskridelser på budsjettet for Tana kommune.

Kommunestyret ser alvorlig på systemsvikt som har ført til store overskridelser på budsjettet, 
noe som gir store negative konsekvenser for kommunen i de nærmeste årene.

Kommunestyret forventer betydelige forbedringer i rådmannens rutiner for budsjettarbeid. 

De budsjettmessige feil som vi i høst har sett blitt gjort, må opphøre, slik at kommunen ikke 
settes i en lignende situasjon i framtiden.

For å få ett bredere grunnlag å fatte beslutninger på, ønsker kommunestyret at administrasjonen i 
god tid før neste KST-møte (budsjettmøte) legger fram følgende:

Foreløpig rapport for formannskapet:
- kaianlegg i Torhop
- flykningeboligene

o der vil vi i tillegg vite hvem som fikk anbudet, og hvor stort anbudet/kostnaden 
ble på

- det nye omsorgssenteret
o er vi innenfor rammene som er gitt

1. Formannskapet bes om å følge saken særskilt opp med tanke på å redusere underskuddet.
    Kommunestyret ber kontrollutvalget i forbindelse med behandling av regnskapet for 2013    
    undersøke systemsvikten i kommunens budsjettrutiner for å gi en anbefaling på forbedringer 
    for fremtiden.  

2. Innspill til formannskapet og kontrollutvalget

Dette må gjøres med bakgrunn i den siste tids orientering fra rådmann ang. kommunens 
økonomiske vanskelige situasjon er det grunn til bekymring. 

I kommunestyrets møte 10.10.13 ble det informert om økonomisk avvik på flere millioner i 
følge tertialrapporten. Informasjonen ble gitt av rådmannen helt på tampen av møtet, og etter at 
det samme kommunestyret tidligere i møte vedtok store investeringer. Senere er det i media av 
rådmannen blitt beskrevet store millioninvesteringer i årene framover, uten at en samlet 
økonomisk vurdering er blitt framlagt til kommunestyret for drøfting.

PS 71/2013 Budsjettregulering

Saksprotokoll saksnr. 71/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

Behandling
Sandra Lille (AP) ble før behandling av saken enstemmig innvilget permisjon for å være 
hjemme når datter kommer hjem fra skolen, fra kl. 14:30 og for resten av møtet.
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Ordfører ba om en habilitetsvurdering av Jon Arild Aslaksen (AP) pga at han er daglig leder av 
TKE KF. Aslaksen fratrådte under kommunestyrets vurdering. Kommunestyret erklærte med 17 
mot 1 stemme Aslaksen som habil i saken. 

Rådmann Jørn Aslaksen fratrådte under habilitetsvurdering (bror av Jon Arild). Ass. rådmann 
Kjell Nilssen tiltrådte under habilitetsvurdering.

Jon Arild Aslasken (AP) ble under behandlingen av saken enstemmig innvilget permisjon. Dette 
for at han som daglig leder av TKE KF kunne redegjøre kommunestyret i saken. Permisjonen 
gjaldt kun under denne redegjørelsen og Aslasken tiltrådte møtet igjen til voteringen. 

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

Følgende budsjettregulering vedtas for TKE KF:

Budsjettregulering – investeringer
Art Budsjett Reg budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2013 2014 2015 2016
00 lønn inkl sos utg
01 varer og tjenester som erstatter kom.tj.produskjon
02 varer og tjenester som erstatter kom.tj.produskjon

etter styrets vurderinger (fond) 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

lyngveien 14-15 utfasing olje (lån) 700 000 700 000 0 0 0

maskevarreveien 4 (fond) 200 000 200 000 0 0 0

boliger for vanskeligstilte (også til bruk for flyktninger) (lån) 0 6 600 000 8 400 000 0 0

uforutsett renovering (fond) 0 150 000 0 0 0

kjøp av flerbrukssenteret (ubrukte lånemidler) 0 0 1 550 000 0 0

enebolig til flermannsbolig, utgår (lån) 0 0 0 0 0

03 tj. som erstatter egenproduksjon
04 overføringer
05 Finansutg/-transaksjoner

ekstr.ord.låneavdrag (ubrukte lånemidler) 0 3 000 000 0 0 0

SUM INVESTERINGSUTGIFTER

06 salgsinntekter
07 refusjoner
08 overføringer
09 finansinntekter/-transaksjoner
SUM IVESTERINGSINNTEKTER

* SUM ANSVAR 7000 - INVESTERING

Budsjettregulering – drift
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Art Budsjett Reg budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2013 2013 2014 2015 2016

00 lønn inkl sos utg
01 varer og tjenester som erstatter kom.tj.produskjon
02 varer og tjenester som erstatter kom.tj.produskjon
03 tj. som erstatter egenproduksjon
04 overføringer
05 Finansutg/-transaksjoner

Avsetning til investeringssfond for nybygg
SUM DRIFTSUTGIFTER

06 salgsinntekter
07 refusjoner
08 overføringer
09 finansinntekter/-transaksjoner

bruk av vedlikeholdsfond
SUM DRIFTSSINNTEKTER

* SUM ANSVAR 7000 - DRIFT
Netto driftsresultat 1,46 % 1,41 % 1,84 % 2,23 %

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende budsjettregulering vedtas for TKE KF:

Budsjettregulering – investeringer
Art Budsjett Reg budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2013 2014 2015 2016
00 lønn inkl sos utg
01 varer og tjenester som erstatter kom.tj.produskjon
02 varer og tjenester som erstatter kom.tj.produskjon

etter styrets vurderinger (fond) 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

lyngveien 14-15 utfasing olje (lån) 700 000 700 000 0 0 0

maskevarreveien 4 (fond) 200 000 200 000 0 0 0

boliger for vanskeligstilte (også til bruk for flyktninger) (lån) 0 6 600 000 8 400 000 0 0

uforutsett renovering (fond) 0 150 000 0 0 0

kjøp av flerbrukssenteret (ubrukte lånemidler) 0 0 1 550 000 0 0

enebolig til flermannsbolig, utgår (lån) 0 0 0 0 0

03 tj. som erstatter egenproduksjon
04 overføringer
05 Finansutg/-transaksjoner

ekstr.ord.låneavdrag (ubrukte lånemidler) 0 3 000 000 0 0 0

SUM INVESTERINGSUTGIFTER

06 salgsinntekter
07 refusjoner
08 overføringer
09 finansinntekter/-transaksjoner
SUM IVESTERINGSINNTEKTER

* SUM ANSVAR 7000 - INVESTERING

Budsjettregulering – drift
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Art Budsjett Reg budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2013 2013 2014 2015 2016

00 lønn inkl sos utg
01 varer og tjenester som erstatter kom.tj.produskjon
02 varer og tjenester som erstatter kom.tj.produskjon
03 tj. som erstatter egenproduksjon
04 overføringer
05 Finansutg/-transaksjoner

Avsetning til investeringssfond for nybygg
SUM DRIFTSUTGIFTER

06 salgsinntekter
07 refusjoner
08 overføringer
09 finansinntekter/-transaksjoner

bruk av vedlikeholdsfond
SUM DRIFTSSINNTEKTER

* SUM ANSVAR 7000 - DRIFT
Netto driftsresultat 1,46 % 1,41 % 1,84 % 2,23 %

PS 72/2013 Supplering av meddommer til tingretten

Saksprotokoll saksnr. 72/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

Behandling
H v/Ellen K. Saba fremmet formannskapets innstilling med forslag på meddommer:

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: Tor Ørjan Store

Votering
Enstemmig vedtatt.

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: Tor Ørjan Store

PS 73/2013 Supplering av meddommere til Indre Finnmark tingrett

Saksprotokoll saksnr. 73/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

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

Saken utsettes til neste KST-møte. 



Side 18 av 20

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til neste KST-møte. 

PS 74/2013 Valg av nytt personlig varamedlem til Rådet for 
funksjonshemmede

Saksprotokoll saksnr. 74/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

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

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Heidi Lorentzen for resten av
valgperioden 2011-2015:

1. Som ny fast personlig varamedlem i Rådet for funksjonshemmede velges: Per Ivar Stranden

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Heidi Lorentzen for resten av
valgperioden 2011-2015:

1. Som ny fast personlig varamedlem i Rådet for funksjonshemmede velges: Per Ivar Stranden

PS 75/2013 Referatsaker / Orienteringer - KST

Saksprotokoll saksnr. 75/2013 i Kommunestyret - 14.11.2013 

Behandling
Nancy Porsanger Anti (SP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon for å 
hente barn i barnehagen, fra kl. 15:00 og for resten av møtet. 

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:
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RS 15/2013 Møteprotokoll - 28.10.2013
RS 16/2013 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 18/13 - Tilsynsrapport -

Opplæringsloven kapittel 5 Spesialundervisning

RS 17/2013 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 21/13 - Budsjett kontroll og 
tilsyn 2013 - Tilleggsbevilgning

RS 18/2013 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 23/13 - Kontrollutvalgets 
årsplan 2014

Referatsakene tas til orientering.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte om:
- Isveien i nedre Tana, tiltak for å forbedre situasjonen
- Seida skole og dårlig luftkvalitet. I budsjettet vil det komme forslag for å løse problemet.

Informasjons- og serviceleder Bill Sørensen orienterte om:
- Mobilt bredbånd og utbygging av 3G nett i kommunen.
- Fiberutbygging 

Orienteringene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 
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RS 15/2013 Møteprotokoll - 28.10.2013

RS 16/2013 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 18/13 - Tilsynsrapport 
- Opplæringsloven kapittel 5 Spesialundervisning

RS 17/2013 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 22/13 - Budsjett 
kontroll og tilsyn 2014

RS 18/2013 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 23/13 -
Kontrollutvalgets årsplan 2014


