
  
DEANU GIELDA – TANA KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 

2014 
 

 

Vedtatt av kommunestyret 

 

  



2 
Jnr. 2015/613 

 

Innhold 

 

1 Rådmannens kommentar ........................................................................ 3 

2 Økonomiske oversikter ............................................................................ 4 

2.1 Forklaringer, definisjoner ............................................................................................ 4 

2.2 Årsregnskap og årsberetning ....................................................................................... 4 

2.3 Regnskapet .................................................................................................................. 4 

2.4 Driftsregnskapet .......................................................................................................... 5 

2.5 Balansen ....................................................................................................................... 5 

2.6 Likviditet ...................................................................................................................... 7 

2.7 Ansvarsområdenes andel av nettodriftsutgifter ......................................................... 8 

2.8 Gjeldsutvikling ............................................................................................................. 9 

3 Driftsregnskapet ..................................................................................... 10 

3.1 Driftsresultat .............................................................................................................. 10 

3.2 Rammeinntekter og eiendomsskatt .......................................................................... 10 

3.3 Utbytte, renter og avdrag .......................................................................................... 10 

3.4 Momskompensasjonen i driftsregnskapet ................................................................ 10 

3.5 Kommentarer til tjenesteområdene ......................................................................... 10 



3 
Jnr. 2015/613 

1 Rådmannens kommentar 

 
Tana kommune har hatt en fin utvikling på boligsiden de siste årene. Spesielt gledelig har 
den private boligbyggingen vært over lang tid. Vi ser at det bygges både til eget bruk, for salg 
og for utleie. Det har samtidig vært gode priser i boligmarkedet, noe som kan tolkes som 
optimisme blant innbyggerne og næringslivet. At kommunen har kunnet stille med 
boligtomter og saksbehandlingskapasitet for har vært en helt sentral premiss i denne 
utviklingen. Dette vil vi fortsette med slik at enda flere boligdrømmer kan realiseres 
fremover.. 
 
Kommunens økonomistyring har vært stram de par siste årene. Dette har vært nødvendig 
for å gi politikerne et ønsket handlingsrom. Vi ser at fokuset på økonomi virker, en rekke av 
våre virksomheter har hatt betydelig mindreforbruk i 2014. Dette gir i sin tur handlefrihet for 
våre folkevalgte som dermed kan videreutvikle kommunen og tjenestetilbudet. 
 
Et av de største prosjektene vi har hatt i kommunen var etableringen av nytt omsorgssenter. 
Sammenslåingen av institusjonene i Austertana og Polmak gikk ikke helt smertefritt, men vi 
ser nå at den nye virksomheten gjennom å jobbe målrettet med å etablere nye rutiner har 
kommet i ordinær driftsmodus. Sammen med de tilpasningene som gjøres på nybygget er 
det stor optimisme blant de ansatte og brukerne av bygget. I skrivende stund er det god 
kapasitet i pleie- og omsorgstjenesten.  
 
Over lang tid har vi fokusert på å tilrettelegge for kompetanseheving på alle nivåer i 
organisasjonen. Dette har resultert i at vi har kompetente og motiverte medarbeidere i alle 
virksomhetene våre. Våre gode fagmiljøer gir også en positiv effekt ved at vi klarer å 
rekruttere gode fagfolk i alle stillinger. Det er disse flinke fagfolkene som hver dag sørger for 
å gi gode tjenester til befolkningen, og på den måten er med på å skape hverdagslykke. Jeg 
retter en stor takk til alle medarbeiderne våre for innsatsen i 2014! 
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2 Økonomiske oversikter 

2.1 Forklaringer, definisjoner 

Kommunen er organisert etter en tonivåmodell, hvor de enkelte virksomhetslederne har 
budsjett- og regnskaps- og rapporteringsansvar innenfor sitt område.  
Tana kommune vedtar driftsbudsjettet på netto ramme etter sektor og 
investeringsbudsjettet på netto ramme etter ansvar.  

2.2 Årsregnskap og årsberetning 

Etter kommuneloven skal det avlegges et årsregnskap og en årsberetning. Regnskaps-
forskriften setter nærmere krav til innholdet i årsregnskapet og årsberetning.  
Årsregnskapet (talldelen) oppfyller kravet til regnskapsframlegg med hovedoversikter, 
investeringsregnskapet, driftsregnskapet, balanseregnskapet, oversikt over kommunens 
kapitalkonto, oversikt over likviditetsreserven, oversikt over kommunens garanti-
forpliktelser, noter mv. 
Årsberetningen er en kombinasjon av regnskapets verbaldel og virksomhetenes tradisjonelle 
årsmelding. I årsberetningen gis det opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens 
økonomiske stilling og resultatet av årets virksomhet. Det fokuseres også spesielt på 
vesentlige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskap. I tillegg redegjøres det for en del 
finansielle nøkkeltall for hele kommunen. 

2.3 Regnskapet 

2.3.1 Regnskapsprinsipp 

Kommunene skal føre et regnskap som viser anskaffelse og anvendelse av midler. Utgifter og 
utbetalinger er anvendelse av midler. Inntekter og innbetalinger er anskaffelse av midler. 
Kommunen regnskapsfører også avsetninger til senere år og bruk av tidligere års avsetninger 
(fond). 

2.3.2 Regnskapets oppbygning 

2.3.2.1 Investeringsregnskap (-budsjett)  
viser bla. kommunens investeringer i varige driftsmidler med finansiering samt for-
midlingslån mm. 

2.3.2.2 Driftsregnskap (-budsjett) 
viser økonomisk oversikt over driften. Det omfatter bla. egen tjenesteyting, kjøp av 
tjenester, overføringer, avsetninger til fond, bruk av fond, brukerbetalinger, tilskudd, skatter, 
rammetilskudd, betjening av gjeld med mer. 

2.3.2.3 Balanseregnskap 
viser kommunens eiendeler fordelt på omløpsmidler og anleggsmidler. Balanseregnskapet 
viser også hvordan eiendelene er finansiert med gjeld og egenkapital. 

2.3.3 Regnskapsmessige begrep 

2.3.3.1 Brutto driftsresultat 
er lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Viser hvor 
mye vi har til å betjene lånegjeld – betale renter og avdrag – og til netto driftsresultat. 

2.3.3.2 Netto driftsresultat 
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er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner og motpost 
avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å finansiere tiltak i investeringsregnskapet og til å 
avsette til senere år. 

2.3.3.3 Avsetning til fond 
Avsetninger til senere bruk. Det kan avsettes til driftsfond eller investeringsfond. Det skilles 
også mellom bundne fond (øremerkede midler) og ubundne fond som fritt kan disponeres.  

2.3.3.4 Fra driftsregnskapet kan det settes av til 

Disposisjonsfond eller bundet driftsfond (øremerkede midler). Disposisjonsfond kan benyttes 
til drift og til investeringer. Midlene kan omdisponeres av kommunestyret. Midler satt av til 
bundne driftsfond, kan kun benyttes til formål som de er avsatt til.  

2.3.3.5 Fra investeringsregnskapet kan det settes av til 
Ubundet kapitalfond eller bundne kapitalfond. Midler satt av til ubundne kapitalfond kan be-
nyttes til et hvilket som helst investeringstiltak. Midlene kan omdisponeres til andre 
investeringstiltak av kommunestyret. Midler satt av til bundne kapitalfond, kan kun benyttes 
til gitte investeringstiltak. Fondene er en del av egenkapitalen. 
Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskapsmessig merforbruk er den del av netto 
driftsresultat som står igjen etter budsjetterte og pålagte avsetninger og overføringer til 
investeringsregnskapet, fortsatt står ubenyttet eller uinndekket. Ofte kallt overskudd.  

2.3.3.6 Arbeidskapital 
Omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Det som er igjen av likvide midler når all kortsiktig 
gjeld er betalt. Arbeidskapitalen sier noe likviditeten på kort sikt (under ett år).  
Endringer i arbeidskapitalen fremkommer som anskaffelse minus anvendelse av midler 
korrigert for endringer i ubrukte lånemidler. Denne beregningen er en vesentlig kontroll av 
kommunenes regnskap og fremgår derfor som en egen note til regnskapet. 

2.4 Driftsregnskapet 

Driftsregnskapet avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 843 249.  

2.5 Balansen 

Eiendeler 

Omløpsmidler 

2.5.1.1 Mest likvide midler 
Kommunens betalingsmidler (kasse og bank), utgjorde ved årets slutt 28,7 millioner kroner. 
Dette er en økning på 1,5 millioner kroner fra året før.   

2.5.1.2 Kortsiktige fordringer 
Kommunens kortsiktige fordringer utgjorde ved utgangen av året 42,6 millioner kroner, en 
økning på 6,8 millioner kroner fra året før.  
Pensjonspremieavviket utgjorde 34,9 millioner kroner, en økning på 3,2 millioner fra 2013. 
Sum omløpsmidler 
Omløpsmidlene utgjorde til sammen 106,2 millioner kroner, en økning på 11,6 millioner 
kroner fra 2013.  

2.5.1.3 Anleggsmidler 
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Anleggsmidlene (utlån, aksjer, andeler, maskiner og utstyr samt faste eiendommer) utgjorde 
ved årets slutt kr 770,4 millioner kroner. Dette er en økning på 50,3 millioner kroner fra 
2013. 
Kommunens investeringer er aktivert i sin helhet. Ordinær avskriving er foretatt for 
kommunens bokførte eiendeler i henhold til gjeldende retningslinjer. 
Kr 344,4 millioner kroner er pensjonsmidler som skal gå til å dekke pensjonsforpliktelser i 
fremtiden. Økningen i avsatte pensjonsmidler er på 21,2 millioner kroner. 
Samlet utgjør kommunens bokførte eiendeler 877 millioner kroner (omløpsmidler + 
anleggsmidler). Dette er en økning på 61,9 millioner kroner i løpet av 2014. 

  2014 2013 Endring 

Betalingsmidler 28 702 27 205 1 497 

Kortsiktige fordringer 42 649 35 466 7 183 

Premieavvik 34 925 31 688 3 237 

Sum omløpsmidler 106 276 94 359 11 917 

Pensjonsmidler 344 422 323 175 21 247 

Andre anleggsmidler 426 298 397 251 29 047 

Sum eiendeler 876 996 814 785 62 211 

 
Bokført eiendeler pr. 31.12.2014 Alle tall avrundet til nærmeste hele tusen. 
 
Gjeld og egenkapital 

2.5.1.4 Kortsiktig gjeld 
Kommunens kortsiktige gjeld ved årsskiftet utgjorde 47,6 millioner kroner. Det er en økning 
på 4,8 millioner kroner i løpet av 2014.  

2.5.1.5 Langsiktig gjeld 
Kommunens langsiktige gjeld var på 744,7 millioner kroner pr. 31.12.2014. Dette er en 
økning på 53 millioner kroner.  
Pensjonsforpliktelsene utgjorde 426,8 millioner kroner, en økning på 27,7 millioner kroner 
fra året før.  
Lånegjelden er ved utgangen av året 317,9 millioner kroner, en økning på 25,3 millioner 
kroner fra året før.  
Det aller meste av lånegjelden har fast rente. For en mindre del av lånegjelden er renten 
flytende.  

  2014 2013 Endring 

Kortsiktig gjeld 47 657 42 864 4 793 

Lånegjeld 317 919 292 560 25 359 

Pensjonsforpliktelser 426 841 399 054 27 787 

Sum langsiktig gjeld 744 760 691 614 53 146 

Egenkapital 84 579 80 645 3 934 

Sum gjeld og egenkapital 876 996 815 123 61 873 
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2.5.2 Kommunens bokførte egenkapital: 

Kommunens bokførte egenkapital fordeler seg på fire hovedgrupper i balansen, disse er: 
i Fonds 
ii Regnskapsmessig mindreforbruk 
iii Likviditetsreserver 
iv Kapitalkonto 
Fondene er i regnskapet for 2014 bokført med 29,7 millioner kroner. Det er en nedgang på 
3,9 millioner kroner fra 2013. Disposisjonsfondet har minket med 3 millioner kroner, bundne 
driftsfond har økt med 1,7 millioner kroner, ubundet investeringsfond har minket med 1,6 
millioner kroner og bundne investeringsfond er økt med 1,8 millioner kroner. 

  2014 2013 Endring 

Bundne driftsfond 14 977 16 110 -1 133 

Ubunden inv.fond 8 392 9 988 -1 596 

Bundne inv.fond 2 274 505 1 769 

Disposisjonsfond 4 061 7 087 -3 026 

Sum fond 29 704 33 690 -3 986 

Regns.mindreforbruk 3 843 0 3 843 

Udekket i invest.regnsk. 0 0 0 

Kapitalkonto 46 820 42 742 4 078 

Sum egenkapital 80 367 76 432 3 935 

 
Bokført egenkapital pr. 31.12. Alle tall avrundet til nærmeste hele tusen.  
 
Samlet sett har kommunens egenkapital økt med 3,9 millioner kroner i 2014 til 84,6 
millioner kroner. 

  2014 2013 Endring 

Kortsiktig gjeld 47 657 42 864 4 793 

Lånegjeld 317 919 292 560 25 359 

Pensjonsforpliktelser 426 841 399 054 27 787 

Sum langsiktig gjeld 744 760 691 614 53 146 

Egenkapital 84 579 80 645 3 934 

Sum gjeld og egenkapital 876 996 815 123 61 873 

 
Bokført gjeld og egenkapital pr. 31.12. Alle tall avrundet til nærmeste hele tusen. 

2.6 Likviditet 

Likviditet er evnen til å overholde sine betalingsforpliktelser: ”Nok penger til å betale 
regninger”.  
Likviditeten vurderes med flere størrelser. Av disse sier utviklingen av arbeidskapitalen og 
likviditetsgradene mest om likviditeten på kort sikt mens likviditetsreserven sier mest om 
den langsiktige likviditeten. 
 
Endringer i arbeidskapitalen 

Utviklingen av endring av kommunens arbeidskapital de siste årene er vist i tabellen 
nedenfor. 

  2014 2013 Endring 

Anskaffelse av midler 366 852 374 685 -7 833 
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Anvendelse av midler 366 996 370 485 -3 489 

Anskaffelse - anvendelse 144 -4 200 4 344 

Endring ubrukte lånemidler -6 454 -14 167 -14 167 

Endring arbeidskapital -6 310 -18 367   

 
Arbeidskapitalen er svekket med 6,3 millioner kroner i løpet av 2014.  
 
Likviditeten vurderes også i ved hjelp av likviditetsgrader. 

2.6.1.1 Likviditetsgrad 1 

Formel: = 
Omløpsmidler 

= Bør være 2 eller større 
kortsiktig gjeld 

          

2013 = 
94 358 776 

= 2,20 
42 864 303 

          

2014 = 
106 275 436 

= 2,23 
47 657 226 

 

2.6.1.2 Likviditetsgrad 2: 

Formel: = 

Mest likvide 
omløpsmidler = Bør være 1 eller større 

kortsiktig gjeld 

          

2013 = 
63 009 725 

= 1,46 
42 864 303 

          

2014 = 
71 350 671 

= 1,50 
47 657 226  

 
Samlet sett er likviditeten noe økt i løpet av 2014 og fremstår fortsatt som akseptabel.  

2.7 Ansvarsområdenes andel av nettodriftsutgifter 

Fordeling av driftsutgiftene etter rammeområder.  
Undervisning og barnehager, helsetjenester og hjelpetjenester utgjorde tilsammen 68 % av 
kommunens samlede driftsutgifter i 2014. 

Rammeområde 2012 2013 2014 

1.1 Politisk/adm.ledelse 15 % 16 % 12 % 

1.2 Undervisning og barnehage 26 % 26 % 23 % 

1.3 Helse, pleie og omsorg 31 % 31 % 28 % 

1.4 Hjelpetjenester 14 % 16 % 16 % 

1.5 Miljø, næring og kultur 4 % 5 % 6 % 

1.7 Bygningsdrift 8 % 6 % 7 % 

1.8 Anleggsdrift 2 % 1 % 7 % 

  100 % 100 % 100 % 
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Relativ fordeling av utgifter etter rammeområder i prosent av samlede driftsutgifter fra 
2012-2014. 

2.8 Gjeldsutvikling  

Egenfinansiering av investeringer regnes ut ved hjelp av formelen 
kapitalkonto/anleggsmidler. Det viser hvor stor del av investeringene som er finansiert med 
egne midler. 
Gjeldsgraden viser andel av gjeld i forhold til egenkapital. Formel: gjeld/egenkapital.  
Gjeld pr. innbygger regnes ved at total gjeld/innbyggere pr. 1.1. 

  2014 2013 

Egenfinansierte investeringer 6,07 % 5,93 % 

Gjeldsgrad 937 % 910 % 

Gjeld pr. innbygger 126 804 116 184 

 
Kommentarer 
Lånegjelden i forhold til innbyggertallet fortsetter å øke som en følge av at gjelden øker og 
innbyggertallet har gått ned. 

2.8.1 Skatte- og rammetilskuddsdekningsgrad 

Viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av skatteinntekter, rammeoverføringer og 
andre inntekter. 

  2014 2013 

Rammetilskudd 145 092 135 565 

Skatteinntekter 55 367 57 528 

Eiendomsskatt 2 181 2 129 

Andre inntekter 94 978 101 665 

Sum 297 618 296 887 

-Driftsutgifter 304 238 295 655 

=Brutto driftsresultat -6 620 1 232 

Brutto resultatgrad -2,22 % 0,41 % 

  
 

  

  
 

  

Finansieringstransaksjoner 11 755 11 482 

Avskrivninger 20 023 18 558 

Netto driftsresultat -1 648 8 308 

  
 

  

Netto resultatgrad -0,55 % 2,80 % 

2.8.2  

Brutto resultatgrad viser hvor stor andel av driftsinntektene som er disponible til å dekke 
annet enn driftsutgifter, som f.eks. avskrivninger, renter og avdrag, utlån, og avsetninger til 
fond. 

2.8.2.1 Kommentar 
Netto resultat grad er negativ. Denne bør være 3 % eller mer. Den negative utviklingen 
skyldes i hovedsak økte utgifter til låneavdrag og renter som følge av økt lån.  
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3 Driftsregnskapet 

3.1 Driftsresultat 

Driftsregnskapet avlegges med et regnskapmessig mindreforbruk på 3,8 millioner 

3.2 Rammeinntekter og eiendomsskatt 

Eiendomsskatten for 2014 var på kr 2 181 164. En liten økning på 52 tusen fra året før. 

3.3 Utbytte, renter og avdrag 

Rentenivået har holdt seg lavt og vært synkende. Den flytende renta har vært rundt 2,25. 
Minimumsavdrag er beregnet til 9,2 mill. mens vi har betalt 10,5 i avdrag.  

3.4 Momskompensasjonen i driftsregnskapet 

Momskompensasjon påløpt i investeringsregnskapet blir fra 2014 inntektsført i 
investeringsregnskapet er der med på finansiering av investeringer.  

3.5 Kommentarer til tjenesteområdene 

3.5.1 Politisk rammeområde 

1.10xx Politisk virksomhet 

Budsjettområdet hadde et mindreforbruk på vel 650.000.  
Av dette hadde Kommunestyret og andre faste utvalg et mindreforbruk på vel 580.000. De 
øvrige budsjettområder under politisk virksomhet hadde bare ubetydelige avvik. Eldrerådet 
brukte 52%  av tildelt budsjettramme. 

3.5.2 Stabs- og fellesfunksjoner 

1.12xx Informasjons- og serviceavdelingen 
Virksomheten hadde i 2014 et regnskapsmessig mindreforbruk på vel 1.3 mill. Bakgrunn for 
mindreforbruket er innkjøpsstopp. Avvik på driftsinntekter og driftsutgifter i forhold til 
budsjett skyldes i hovedsak at inntekter/interne overføringer på 1210 IT. Dette er 
utgifter/inntekter som er knyttet til intern fordeling av driftskostnader som lisenser, etc.. 
Dette er for 2015 tatt inn i budsjettet slik at vil være i samsvar med faktisk forhold. 
To områder hadde et merforbruk; Leasingbil (på rådhuset) kr. 105940 som følge av 
manglende internfordeling/fakturering og Tana bibliotek med kr. 96716, der hovedårsaken 
er økt kostnad biblioteksbussen som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. 
I 2014 ble sakarkivløsningen ePhorte oppgradert og det ble bygd nytt arkiv som tilfredsstiller 
kravene.  Omlegging av det kommunale datanettverket, etablering av datateknisk løsning i 
forbindelse med etablering av nytt omsorgssenter krevde betydelige ressurser fra IT-drift. 
Biblioteket ble tildelt prisen for årets bibliotek i Finnmark for 2013.  
Kommunen deltar i ressursgruppen til KRD i forbindelsen med 
utviklingen/kompetansebyggingen  av det elektroniske valgadministasjonssystemet EVA som 
benyttes  ved gjennomføring av valg i kommunene og fylkeskommunene. Dette har medført 
at vi har fått bygd opp en solid kompetanse i gjennomføring av valg. 

 
1500 Administrativ ledelse 
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Kommunalsjef for helse og omsorg Anu Saari tiltrådte i slutten av mars. Hun har også 
oppfølgingsansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Overforbruket på 245 tusen kan for en stor del tilskrives advokatutgiftene ifm Evry-saken.  

1600 Økonomiavdelingen 

Økonomiavdelingen har lagt et år bak seg med store utfordringer. Vi har innført nytt økonomisystem. 
Her har vi vært med i et utviklingsprosjekt sammen med Arena Norge og tre andre 
Finnmarkskommuner å utvikle et regsnkapssystem som tidligere er i bruk i det private næringsliv til å 
kunne brukes i kommuner. Prosjektet har gitt oss utfordringer. I dag nærmer vi oss et ferdig resultat 
og systemet fungerer veldig godt på økonomi. Det gjenstår ennå en del på lønnsområde før vi kan si 
vi har et komplett økonomisystem.  

Vi har et overforbruk på vel 500 tusen. Dette skyldes større utgifter til det gamle økonomisystemet 
for å få ut data vi trenger. Vi har og svikt i gebyr inntekter som skyldes at vi ikke har fått drevet 
innfordring i samme utstrekning som tidligere år.   

1800 Personalavdeling 

 Personalforvalting og rådgivning / veiledning i forhold til tilsettinger, 
lønnsforhandlinger, oppfølging av lov, avtaleverk og reglementer) 

 Personalutvikling, rådgivning i forhold til opplæring / utvikling /rullering av 
personalpolitiske retningslinjer. 

 Rådgivning / veiledning i forhold til sykefraværsoppfølging, pensjon, attføring, 
forebygging og inkluderende arbeidsliv 

 Rådgivning / veiledning i forhold til organisasjonsutvikling, ulike prosjekter. 
 Rekruttering 

Kommunen er en IA bedrift, og vi har også i 2014 hatt hovedfokus på HMS arbeid og 
sykefravær i tillegg til løpende forvaltningsmessige oppgaver. Hovedfokus på HMS og 
sykefravær har gått på bekostning av andre utviklingsoppgaver. 

Kommentarer til avvik:  

Den totale rammen viser et underforbruk på kr 33.413.   

Sykefravær- IA arbeid. 

Sykefraværsutviklingen på årsbasis hadde følgende utvikling fra 2008-2014. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

9,4 10,7 6,01 5,34 7,5 7,2* 8,4%  

*1-3 kvartal. Pga overgang til nytt lønnssystem inneholder 1.kvartal 2014 en del data fra 
4.kvartal 2013. 

Sykefraværsprosenten i 2014 var på 8,4 %. I årene 2010 og 2011 hadde vi et ekstremt lavt 
sykefravær.  I 2014 økte sykefraværet til 8,4%,  men kommunen  ligger fortsatt under 
landsgjennomsnittet og hadde lavest sykefravær av alle kommuner i Finnmark i 2014. 

Lavere sykefravær betyr mer tilstedeværelse på jobb, noe som igjen gir bedre kvalitet til 
innbyggerne og brukerne, samt bidrar til bedre arbeidsmiljø i virksomhetene. 

Sykefraværsarbeid er et systematisk arbeid som krever kontinuerlig arbeid over tid, og det er 
viktig å holde trykket hele tiden dersom en vil beholde den positive utviklingen. 
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Vi har fortsatt med ”Sikker jobb analyse” ute i virksomhetene i samarbeid med vår 
Bedriftshelsetjeneste.  Vi har også hatt fokus på delmål 3 i IA avtalen som tar sikte på å 
beholde seniorene. Målsetting og tiltak fremkommer i seniorpolitisk plan. 

Viktige samarbeidspartnere i IA  arbeidet har i tillegg til BHT vært tillitsvalgte, Nav lokalt og 
representant fra arbeidslivstjenesten, samt legene.  

Kommunen har også i 2014 hatt avtale med  Tana treningssenter. Dette er et viktig trivsels- 
og forebyggende tiltak for ansatte i kommunen. Kommunen måtte si opp avtalen med Tana 
fysikalske da disse midlene ble tatt bort under budsjettbehandlingen.  

For øvrig har det i personalavdelingen vært utført løpende oppgaver som tilsettinger, ulike 
personal-saker og tilrettelegging for lønnsutbetaling.  Avdelingen fikk også tilført nye 
oppgaver i forbindelse med overgang til nytt lønnssystem. Innmeldingsrutiner i forhold til 
kommunens pensjonsordninger er fortsatt på økonomi, mens selve oppgaven i forhold til 
oppfølging /veiledning og søknader om pensjon for ansatte ble overført til  
personalavdelingen. 

Det nye lønnssystemet er et dårlig verktøy for personalarbeid og det er ikke mulig å få bl.a. 
ut korrekte kvartalvise fraværsrapporter. Det er også store problemer i forhold til 
overføringer av data til pensjonselskapene. (KLP/SPK).  

Lønnsutvikling 

I 2014 var tariffoppgjøret et hovedoppgjør med en lokal pott. Potten ble regnet utfra 231 
årsverk (faste) og en lønnsmasse på 92.145.929. Den lokale potten til kap 4 utgjorde da 
921.459.  

Det ble i tillegg til kap 4gjennomført de årlige lokale forhandlinger i Kap 3 (ledere),  og kap 5 
(akademikerne).  

Likestilling  

Likestillingsarbeidet er integrert i kommunens generelle arbeidsgiverpolitikk. Likevel er det 
slik at resultatet er at kvinner er de som i størst grad blir rekruttert til de tradisjonelle 
kvinneyrker.  

Lederlønn - kap 3.4.2.  

Gjennomsnittslønn for lederne i kap. 3.4.2. (ledergruppa) er 636.000 hvorav kvinnelige 
ledere (11) har en gjennomsnittslønn på 605.000 mens mannlige ledere (9) har en 
gjennomsnittslønn på 709.670. 

3.5.3 Undervisning og barnehage 

2000 Undervisning, ledelse, fellestiltak  

Trond Are Anti tiltrådte i stillingen som kommunalsjef med ansvar for undervisningssektoren 
i april.  

Ansvar 2000 har for 2014 regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 75 652. Mindre forbruket 
skyldes større driftsinntekt av refusjon sykelønn enn budsjettert og at våren 2014 ble det 
innført innkjøps- og reisestopp.  

2100 Grunnskole, SFO, fellestiltak  

Ansvar 2100 har for 2014 regnskapsmessig mer forbruk på kr. 148 304. For ansvar 2100 var 
det mer kostnader på kr. 210 110 enn budsjettert og kr. 430 027 mer inntekt enn 
budsjettert. Kr. 368 220 av kr. 400 000 av prosjektinntekten for «sjumilssteget» er satt av på 
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fond da prosjektet ikke hadde kostnader i 2014. Mer forbruket for kostnader skyldes 
følgende: 

- Kr. 174 548 mer forbruk enn budsjettert på kostnader til spesial undervisning på Tana 

montessoriskole våren 2014 og høsten 2014 

- Kr. 25 955 mer forbruk enn budsjettert på kostnader til kjøp av gjesteelevplass fra 

Gamvik kommune   

- Kr. 11 514 mer forbruk enn budsjettert på kostnader til lisenser/brukerstøtteavtaler  

2110  Austertana oppvekstsenter  

Oppvekstsenteret har et overskudd på kr. 196 253 

Dette skyldes større refusjoner enn beregnet bl.a. av lønnskostnader for sensorarbeid i 
forbindelse med  fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Mindre driftsutgifter på  kr. 170 000 skyldes restriktiv bruk av vikarer både i barnehagen og 
på skolen i tillegg til innkjøpsstopp fra juni 2014. 

Oppvekstsenteret har i løpet av de siste årene skrevet kontrakt og gjennomført opplæring av 
tre barne- og ungdomsarbeidere. To har bestått fagprøven, og den tredje skal opp til fagbrev 
i mai 2015. Lederen av SFO har i løpet av 2014 gjennomført utdanning, og er nå godkjent 
som sensor i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Oppvekstsenteret har dermed god 
kompetanse innenfor dette fagfeltet. 
Av andre positive hendelser i  2014 vil vi spesielt nevne: 

Ungdomsskoleelevene  som fikk  Lions-prisen  2014 på kr. 30 000 for utrettelig  innsats over 
tid for de eldre i bygda  bl.a. i forbindelse med julemiddagen. Elevene  valgte å bruke hele 
prisen til innkjøp av en karusell som skal settes opp på skoleplassen slik at også  fremtidige 
elever  blir inspirert og belønnet for ny innsats for de eldre i bygda. 

Skolens  foreldreråd som tok initiativ til å samle inn midler til flere lekeapparater  på  
skolegården. Idrettslaget, bygdelaget, Elkem Tana, Austertana samfunnshus og foreldrerådet 
bidrog med til sammen med  kr. 77 000 som ble brukt til innkjøp av  huskestativ, 
balansebommer og klatrestativ. Disse  vil bli satt opp i løpet av våren 2015.  

Vi er heldige som har så mange gode støttespillere, og takker for alle bidrag som gjør 
oppvekstsenteret til et godt sted å være og lære. 

2120  Boftsa oppvekstsenter  

Går med et underskudd på 95000 kr. Vi har hatt et stort sykefravær i 2014, men flere 
sykemeldte. Det jeg finner ut av regnskapet, så er ikke sykepengene for desember 2014 
kommet med i regnskapet. Vi mangler ca. 65000 kr i sykepenger fra  desember 2014. Så i 
utgangspunktet er vi ca.  30000 kr i minus. Det meste av dette skyldes utgifter til vikar ved 
korttids fravær. 

2130 Seida skole   

Kapitlet ser ut til å gå med et lite underskudd i følge regnskapstallene. Det er noe feilføring 
av lønn som tilhører voksenopplæringa, kapitlet vil dermed ha et lite mindreforbruk enn 
budsjettert.  



14 
Jnr. 2015/613 

2140 Deanu sámeskuvla  

har et overskudd på kr. 1 245 532 for regnskapsåret 2014. Overskuddet skyldes at det var 
mer inntekt på kr.  1 044 647 enn budsjettert og mindre forbruk på kr. 564 765. Kr. 363 879 
er satt av på fond da de er prosjektmidler med regnskaps og rapporteringsplikt. Mer 
inntekter var kr. 567 238 for refusjon sykelønn, kr. 32 334 refusjon fødselspenger, kr. 
137 700 fordelte utgifter og kr. kr. 110 881 refusjon staten. Mindre forbruk skyldes det ble 
innført innkjøpsstopp i 2014.     

I tillegg til undervisning av elever ved Deanu sámeskuvla, så har skolen ansvar for samisk 
nett- og hospiteringsundervisning for 11 elever som bor i andre kommuner. 1 lærerstilling 
underviser samisk nett- og hospiteringselever. Elevenes bostedskommuner dekker lærerlønn 
og Fylkesmannen i Finnmark dekker administrasjon kostnader. Deanu sámeskuvla jobber 
også årlige med prosjekter som fremmer, styrker og bevarer samisk språk og – kultur blant 
barn og ungdom. Hvert år søker skolen ekstern finansiering til nye samisk språk og – 
kulturprosjekter fra Sametinget og fra tospråklighetsmidler fra Tana kommune. Det varierer 
fra år til år hva Deanu Sámeskuvla får tildelt til prosjekter.   I 2014 innvilget Sametinget kr. 
230 000 og Tana kommune innvilget kr. 137 700.  I 2013 innvilget Sametinget kr. 380 000 og 
Tana kommune innvilget kr. 99 000.  I 2012 innvilget Sametinget til sammen kr. 600 000 og 
Tana kommune innvilget kr. 135 000.  

2150  Sirma oppvekstsenter 

Oppvekstsenteret har et mindreforburk på rundt 270 tusen. Det skyldes i all hovedsak 
innkjøpsstopp. Skolen har og satt av tilskudd til samarbeidet med Utsjok tidligere år og av 
dette er 67 tusen inntektsført i 2014.  

 
2200 LOSA  
Har et lite mindreforbruk på kr 19.000 enn budsjettert. 
 
2400 Barnehager fellestiltak  

Ansvar 2400 har for 2014 regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 130 597. Dette skyldes at 
våren 2014 ble det innført innkjøps- og reisestopp 

2440 Private barnehager 

Ansvar 2400 har for 2014 regnskapsmessig mer forbruk på kr. 911 007. Mer forbruket 
skyldes at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager var mer enn det som var budsjettert. 
Det visste seg at det var gjort feil i beregningen av tilskuddet. Den endelige kostnaden for 
tilskuddet til ikke-kommunale barnehager for 2014 er ikke klar før tilskuddet justerer etter 
regnskap 2014 for de kommunale barnehagene.  

2460 Tana bru barnehage  
Tana bru barnehage går med overskudd på 372 tusen i 2014. 

Dette skyldes innkjøpsstopp og høy sykepengerefusjon. 
 
2500 Voksenopplæring 

Har et overskudd på kr 366.000, noe som skyldes tilstrømming av nye innvandrere og 
dermed større overføring av midler fra staten.   
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2600 Kompetansesenter 

Ansvar 2600 har for 2014 regnskapsmessig mer forbruk på kr. 40 305. Mer forbruket skyldes 
at kommunestyret vedtok i PS 51/2014 at Tana kommune deltar i prosjektet 
«kompetansekoordinator Øst 2014-2016». Det var ikke satt av midler til prosjektet for 2014. 

 

3.5.4 Helse-, pleie- og omsorgstjenester 

4010 Austertana eldresenter & omsorgsone 

Lagt ned i løpet av året som følge av nytt omsorgssenter. 

4020 Polmak sykehjem 

Lagt ned i løpet av året som følge av nytt omsorgssenter. 

4030 Sykeavdelingen 

Regnskapet for 2014 viser mindre forbruk på kr 106 886, totalt – 0,80 %. 

Liggedøgnstatistikk for 2014 er 76,51 %. Det vært 251 akutte innleggelser (opphold over 3 
timer) med 706 liggedøgn på akuttplass.  Det er behandlet 631 elektroniske meldinger fra 
KISY/UNN siden høsten 2014. Det er registrert og behandlet 101 avvik og 88 uønskede 
hendelser i avdelingen.  En økning på henholdsvis 37,5 % og 23,76 % siden foregående år. 

Alle stillinger har vært stort sett besatt over hele året, unntak med noen små helgestillinger, 
hvor det er utfordrende å få tilsatt ansatte med lengre kontrakter.  Det har vært noen lange 
permisjoner i avdelingen, men de stillinger har også vært besatt med kontrakter.  

  Sykehjemmet Budsjettert Faktisk bruk  Avvik %  

Lønn  

101000 - 109999  

 

14 455 938  

 

15 316 681  

 

- 860 743  

 

- 6  

Kjøp av varer  

110000 - 129999  

 

1 072 000  

 

1 122 643  

 

- 50 643  

 

- 5  

Kjøp av tjenester  

130000 - 139999  

 

1 999 000  

 

1 608 169  

 

390 831  

 

20  

Overføringer og 

mva.komp. 

140000 - 149999  

 

1 000  

 

508 566 

 

- 507 566  

 

- 50 757  

Finansutgifter  

150000 - 159999  

0  0  0  0  

Salgsinntekter  

160000 - 169999  

 

- 2 355 500  

 

- 2 498 654  

 

143 154  

 

6  

Refusjoner  

170000 - 179999  

 

- 1 532 461  

 

- 2 725 147  

 

1 192 686  

 

78  

Overføringsinntekter 

180000 - 189999  

0  0  0  0  

Finansinntekter  

190000 - 199999  

 

0  

 

- 49 167  

 

49 167  

 

  

Sum alle arter  13 639 977 13 096 444  543 533  4  

 



16 
Jnr. 2015/613 

 

Lønn :  

Sykehjemmet Budsjettert Faktisk bruk Avvik %  

Fast lønn  10 516 679  11 498 563  - 981 884  - 9  

Variabel lønn  1 598 168  1 346 556  251 612  15,7  

Pensjon  2 341 091  2 491 576  - 150 485  - 6  

Refusjoner  0  - 20 014  20 014    

Sum lønn  14 455 938  15 316 681  - 860 743  - 6  

 

Det er i 2014 kr 860 743 i mer forbruk av lønn enn det som var budsjettert. Dette skyldes i 
hovedsak fortsatt omleggingen til nytt regnskapssystem, hvor det har vært vanskelig å få en 
riktig oversikt. Hvor variabel lønn og feriepenger er ført på fast lønn i deler av året. Det har 
også vært avlønning av personer som tilhørte andre ansvarsområder. En økning av pasienter 
som skrives ut fra sykehus(intermediære) og som trenger mer assistanse og hjelp før de kan 
reise hjem eller får plass i annen kommunal boform. Forsterket bemanning pga. pasienter 
som er utagerende eller har trengt fotfølging(1 til 1) og fast vakter hos døende. Økt bruk av 
overtid pga. ikke mulig å få tak i annet personell. Samt større økning i pensjonsutgifter enn 
det som opprinnelig var budsjettert. Refusjoner av langtidsfravær har vært betydelig mindre 
enn budsjettert, dette begrunnes i  lav langtidsfravær i avdelingen enn foregående år.  

Kjøp av varer:  
Det er kr 50 643,- i merforbruk av kjøp av varer. Dette begrunnes med innføring av 
innkjøpsstopp fra medio august mnd. 
 
Kjøp av tjenester  
Det er kr 390 831 mindre i kjøp av tjenester. Dette begrunnes i tidligere betalt inn for mye i 
avgifter i 2013 til kjøkkentjenester og tilbakeføring fra Omsorgssentret og 
Hjemmesykepleien.  
 
Overføringer og mva.komp.:  
Det er kr 507 566,- mere i overføring og merverdiavgifts kompensasjon. 
 
Finansutgifter:  
Det er kr 0,- i finansutgifter. 
 
Salgsinntekter:  
Det er kr 143 154,- mer inntekter enn budsjettert.  Dette begrunnes med høyere 
brukerbetaling enn budsjettert.  
 
Refusjoner:  
Det er inntektsført kr 1 192 686,- mindre refusjoner enn budsjettert.  Dette begrunnet lite 
refusjon av langtidsfravær og litt større refusjon av sykestueplasser enn budsjettert.  
 
Overføringsinntekter:  
Det er kr 0,- i overføringsinntekter 
 
Finansinntekter:  
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Det er kr 49 167,- i finansinntekter 
 
Totalt sett viser regnskapet at Sykeavdelingen har et regnskapsmessig overskudd på like i 
overkant av 106 000,- kr. Dette indikerer at Sykeavdelingen har hatt god regnskapskontroll 
og at regnskapet er ført i tråd med god regnskapsskikk. 
 
4040 Hjemmetjenester 

Hjemmetjenesten er fra 01.04.2014 samlokalisert med avdeling Tana omsorgsboliger ved 
Tana omsorgssenter. Til tjenesten er det knyttet 100% leder og 70% assisterende 
avdelingsleder. I tillegg har tjenesten kreftsykepleie, demenskoordinator,  ambulerende 
vaktmester, helsefaglig personell (sykepleiere/hjelpepleiere) i turnus, hjemmehjelpere som 
utfører praktisk bistand. Tjenesten drifter også dagsenteret som har sin base ved Tana 
omsorgssenter. Med øremerkede tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet er 
dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende demente brukere styrket. Regnskapet viser  
underforbruk på kr 680.000,- ,  dette skyldes økte inntekter fra staten. I tillegg er det 
besparelse på lønnskostnader innen variable lønnsarter som for eksempel omsorgslønn. 
 
4050 Rehabiliteringstjenesten 

Tjenesten følger opp tiltak i forhold til mennesker med ”ervervet” funksjonshemming. Det er 
3,55% % stillingsressurs knyttet til tjenesten. Tiltak som nyttes er personlig assistanse/ 
miljøarbeid og støttekontakt. Regnskapet er balanse.  
 
4060 Tana omsorgsboliger. 

Tana omsorgsboliger består av tre avdelinger fordelt på to bygg, ringveien og 
maskevarreveien.  Ringveien er delt i to avdelinger med demensenhet ( 7 leiligheter) og 
enhet med omsorgsboliger for personer som ikke trenger ekstra oppfølging (15 leiligheter). 

Maskevarreveien er den eldste boligen med 10 leiligheter og to små leiligheter for 
avlastningsopphold. 

Totalt har omsorgsboligene ett totalt underskudd på kr. 323 000. 

Lønn og sosiale utgifter har sammen med refusjon av sykelønn en besparelse på 150 000 kr.  

Underskuddet er kommet på poster det ikke har vært budsjettert på. 

 Saksomkostninger klagesak          kr.   35 000,- 

 Inventar/utstyr til fellesrom         kr.   36 000,- 

 Forbruksmat/renholdsutstyr       kr.   45 000,- 

 Kommunal rabatt                              kr.132 000,- 

 Mindre inntekter                              kr.  63 000,-    
 

Vi er fornøyd med resultatet slik det er blitt.  Det viste seg ved flyttingen at det var mye som 
manglet i alle fellesarealer.  Det var meningen at det skulle brukes møbler og utstyr fra 
Austertana og Polmak men det viste seg at mye ikke var mulig å bruke. 

5000-5050  og 5070 Avdeling for hjelpetjenester 

Avdeling for hjelpetjenester består av tjenesteområdene Pedagogisk- psykologisk tjeneste, 
Tjeneste for funksjonshemmede, Barneverntjeneste og Rus- og psykisk helsetjeneste. I 
tillegg har hjelpetjenesten prosjektlederansvar for Tilflyttertjenesten og forvalter budsjettet 
for Tilflyttertjenesten. Tilflyttertjenestens budsjett er lagt under konto 5000, med 
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prosjektnummer 950. Regnskapet samlet for avdeling for hjelpetjenester, uten 
Tilflyttertjenesten, viser tilnærmet balanse.  
 
I Tilflyttertjenestens budsjett for 2014 var det stipulert en inntekt på kr 2 435 000 som 
utgjøres av beregnet introduksjonstilskudd for 15 tilflyttere, men det var ikke satt opp 
utgifter i budsjettet. Det gjør at nettobeløpet på ansvar 5000 viser et stort negativt avvik. 
Tilflytterne ble bosatt sent på året, det er derfor ikke utbetalt introduksjonsstønad i 2014. 
Det er også kommet inn mer introduksjonstilskudd enn budsjettert, det ventes også norsk- 
og samfunnskunnskapstilskudd for 4. kvartal 2014, det vil ta litt tid før vi får inn dette da det 
må kreves refusjon fra tidligere bostedskommune (mottakskommune). Det foreløpige 
regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 1 947 858. Overskuddet vil bli større når norsk- 
og samfunnsfagtilskuddet blir lagt til, hvor mye det utgjør vet vi ikke pr. d.d. 
Introduksjonstilskuddet gis for ett år selv om tilflytterne kommer sent på året, det forklarer 
det store overskuddet. Overskuddet bør settes på fond slik at det er tilgjengelig til utbetaling 
av introduksjonsstønad for siste året det bosettes tilflyttere. Dette er ikke gjort. 
 
5000 Hjelpetjenesten - Administrasjon og fellestjenester  

Det er knyttet 80% merkantilressurs til drift av hjelpetjenesten. Som et innsparingstiltak var 
det forsøkt å få til en omplassering av merkantilstillingen i 2014, dette lot seg ikke gjøre på 
grunn av manglende omplasseringsalternativer. Denne stillingen er nå fjernet fra 
hjelpetjenesten ved naturlig avgang ved slutten av 2014. Det er en lederressurs på 100%, 
ressursen er fordelt på 20% administrasjon, 20% faglig leder PPT, 20% faglig leder tjeneste 
for funksjonshemmede, 20% barnevernleder, 20% faglig leder rus- og psykisk helsetjeneste. 
Regnskapet viser et overforbruk på lønn. 
 
5010 Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)  

PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering ut fra Opplæringslovens §§ 5-6 og 5-7. Målgruppe er 
barn, ungdom og elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære 
opplæringstilbudet. PPT utfører også en del utredningsarbeid knyttet opp mot enkeltelever, 
samt rådgivning til lærere og foreldre. En viktig del av PPT’s virksomhet er knyttet til 
systemrettet arbeid overfor barnehager og skoler. Det er to 100 % stillinger i tjenesten. 
Regnskapet viser et underforbruk på kr 298 527. Det skyldes hovedsakelig underforbruk på 
lønn på grunn av at en stilling var holdt vakant en periode. 
 

5020 Tjeneste for funksjonshemmede  

Tjenesten saksbehandler og følger opp vedtak/ tiltak i forhold til mennesker med medfødt 
funksjonshemming. Det er 120 % stillingsressurs knyttet til tjenesten. De ansatte utfører 
miljøterapeutoppgaver i tillegg til saksbehandling. Tiltak som nyttes er støttekontakter, 
avlastningstiltak, omsorgslønn. Regnskapet viser et overforbruk på kr 198 315, noe som 
hovedsakelig skyldes feilpostering på lønn ved at deler av en stilling skulle vært belastet 
5050.  
 

5030 Barneverntjeneste  

Tjenesten forvalter saksbehandling og følger opp vedtak/ tiltak etter barnevernloven. Det er 
300 % stillingsressurs knyttet til tjenesten. Tjenesten deltar i en veiledningsgruppe sammen 
med andre kommuner i Øst Finnmark. Tjenesten deltar også i et felles 
kompetanseutviklingsprosjekt sammen med andre kommuner i Øst Finnmark. Det er også et 
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tett samarbeid med det statlige barnevernet BUF-etat. Regnskapet viser et overforbruk på kr 
166 481. Det skyldes hovedsakelig igangsetting av nye tiltak.  
 

5040 Rusvern  

Tjenesten er faglig organisert med 5050 psykisk helsetjeneste, men er budsjettert på eget 
kapittel. Tjenesten saksbehandler og følger opp vedtak/ tiltak i forhold til brukere med 
rusmiddelmisbruk. Det er 70 % ruskonsulent og 60 % stilling som utekontakt knyttet til 
tjenesten. Tjenesten administrerer et fellesprosjekt med kirken, Onsdagsklubben. 
Regnskapet viser et underforbruk på kr 467 522, det skyldes delvis feilpostering av lønn ved 
at deler av ruskonsulentens lønn er belastet 5050, samt prosjektinntekter.  
 
5050 Psykisk helsevern  

Tjenesten saksbehandler og følger opp vedtak/ tiltak overfor brukere med psykiske vansker. 
Tjenesten drifter også aktivitetstilbudet Møteplassen. Det er knyttet en stillingsressurs på 
560% til tjenesten, fordelt på 100% kommunepsykolog, 200% psykiatrisk sykepleier, 100% 
miljøterapeut og 160% miljøarbeider. Regnskapet viser et overforbruk på kr 336 106, det 
skyldes i vesentlig grad overforbruk lønn ved at lønn psykolog var falt ut av budsjettet.  
 

5070 Tana arbeidsservice  

Hjelpetjenesten forvalter driftsstøtten til Tana arbeidsservice. Regnskapet viser tilnærmet 
balanse. 
 
5060 Botjenesten 

Avdeling for Botjenesten består av tjenesteområde 5060- tjeneste sted 253 +254 og har 34 
årsverk, fordelt på 5 bo enheter. Base 1 (psykiatri boliger), Base 2(pu- boliger) 
Avlastningsleilighet, Leilighet 6 (pu bolig) og Leilighet 7(psyk. bolig).  

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 010-099. Total sum over forbruk, kr. 296 000. 

Mindre forbruk på fast lønn, skyldes at vikarer som er leid inn for opprinnelig høgskole 
stillinger, har lavere lønn. Overforbruk på vikarlønn skyldes et uormalt høyt sykefravær 
kombinert med stor vakanse siste del av 2014. Mindre forbruk på overtid skyldes en 
opparbeidet fleksibilitet blant ansatte i boligene. Fleksibiliteten innebærer at de fleste 
jobber på tvers av boligkompleksene og dermed kan flyttes i mellom. Så istedenfor å leie inn 
en fast ansatt på overtid i boligen der vi har fravær, kan en vikar leies inn på ordinær lønn i 
den boligen han/hun kan.  Ønsker også å påpeke at bruk av overtid og vikar inntak, fra 
midten av november og ut året, skjøt i været fordi bemanning måtte økes. Årsaken til 
økningen skyldes at en ny bruker som flyttet inn, hadde et komplekst bistandsbehov og 
utviste alvorlig risiko atferd. Dessverre vil forbruket fra disse to postene forskyves til 
regnskapet for 2015. Dette fordi overtidsarbeid og ekstra vakter utbetales måneden etter at 
de inntreffer. Noe som igjen vil gi negative konsekvenser for budsjetteringen i 2015. 

KJØP SOM INNGÅR I TJ.PROD. 100-290. Total sum mindre forbruk, kr. 100 000 

Mindre forbruket her, skyldes tiltaket om total innkjøps stopp på avdelingene. 

KJØP AV ANDRE (PRIVATE) 370. Mindre forbruk på, kr. 190 000  

Avdelingens behov for kjøp av denne tjenesten, opphørte fra og med desember 2014. 
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REFUSJONER 700-790. Total sum for mer inntekt kr. 2 170 000. 

Sykelønns refusjon var budsjettert altfor lavt i forhold til refundert sum. Økning i refusjons- 
summene fra ressurskrevende brukere og kommune. Skyldes at kalkylene som brukes i 
forhold til utregningen av kostnader på slike boliger, fra og med 2014 er forbedret og 
oppdatert skikkelig, i forhold til de reelle lønnsutgiftene vi har på disse. Blant annet i forhold 
til timelønn, vikar inntak, antall helligdags tillegg og opplæringsvakter. 

RESULTAT når utgifter er trukket fra inntekter, viser regnskapet for 2014 at avdelingen sitter 
igjen med et mindre forbruk på kr 2 127 000. 

3.5.5 Utviklingsavdelingen 

Avdelingen har fått økte inntekter gjennom tjenestesalg til andre kommuner.  Det er solgt 
byggesakstjenester til Berlevåg kommune og noe oppmålingstjenester til Nesseby kommune. 
Vannforvaltningssamarbeidet med fylkeskommunen har gitt betydelig merinntekt. 

Overforbruk i kulturskolen skyldes utgifter knyttet til avdukingsforestillingen for 
krigsminnesmerket.   

3.5.6 Bygg- og anleggsavdelingen 

Bygningsdrift  

Bygningsdrift omfatter drift og vedlikehold av kommunale bygg og forebyggende brannvern. 
Saksbehandling i forbindelse med bostøtte og husbankens låneordninger er også en del av 
arbeidsoppgaven som er tillagt bygningsdrift. Avdelingen utfører mindre vedlikeholdsarbeid 
på utleieboligene som eies av Tana kommunale eiendomsselskap. Dette arbeidet 
kompenseres etter avtale mellom avdelingen og TKE, og samarbeidet fungerer meget godt.  

Bygningsdrift samlet har et bedre netto driftsresultat enn budsjettert, dette skyldes lojal 
oppfølgning av innkjøpsstoppen som ble innført i andre halvår. Den kommunale 
bygningsmassen driftes for det meste i egenregi, kun kjøp av tjenester der vi ikke har egen 
kompetanse. Vaktmesterkorpset gjør en veldig god innsats for å holde driftskostnadene 
nede samtidig som bygningsmassen ivaretas på best mulig måte. De tidligere 
institusjonsbygningene i Polmak og Austertana er solgt. Tidligere Polmak skole er også 
avhendet i 2014. Den kommunale delen av flerbrukssenteret er leid ut til TKE på 40 års 
leiekontrakt.  

Energiforbruket er under kontroll, bruk av fyringsolje er begrenset maksimalt. På miljøbyget 
er oljekjelen intakt for å ta eventuelle fyringstopper. Oljefyrkjelen på miljøbygget har ikke 
vært i drift etter sammenkoblingen av fyringsanlegget på miljøbygget og rådhuset. Ved Seida 
skole fyres det ennå med olje for å holde bassengfløyen oppvarmet. Ved Sirma skole vil 
oljefyrkjelen bli demontert etter at elektrokjelen nå er i drift. Enøk investeringene som er 
gjort ved skolene og kommunale bygg for øvrig er vellykkede, og vi ser resultatene av det i 
form av lavere energiforbruk. 

Tana helsesenter 
Driftes av Helse Finnmark. Driftsutgiftene fordeles i henhold til areal som Tana kommune og 
HF disponeres. En del av kommunens del leies ut til Nav og Finnmark fylkeskommune som 
betaler leie og refusjon av kostnader.  
 
Forebyggende brannvern  

er en del av selvkostområdet hvor det lages eget regnskap. Over- eller underskudd føres til 
fond. 
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Anleggsdrift  

Under anleggsdrift hører av vann- og avløpsanlegg, renovasjon, kommunale veier og plasser, 
lysløyper, utmarksløyper og havneanlegg. I tillegg sortere brannvesenet økonomisk under 
denne avdelingen.  

Etter budsjettvedtak har 50 % av stillingen som arbeidsleder stått vakant i 2014. Resterende 
del av stillingen har vært brukt på investeringsprosjektene.  Det har gått ut over 
sakbehandlingskapasiteten i BA. Hele stillingen er tatt inn i budsjettet igjen fra 2015.   

Store investeringsoppgaver som ny vannledning til Polmak og deler av vannledningen til 
Hearggeguolba industriområde utføres av den faste bemanningen. Utførelse i egenregi gir et 
positivt bidrag når det gjelder utviklingen i de kommunale avgiftene inn vann- og avløp  

For drift av vann, avløp og renovasjon føres det eget selvkostregnskap hvor over- og 
underskudd føres til fond. Markedsrentene er relativt lav, noe som kommer abonnentene til 
gode i i selvkostregnskapet.  

1. august ble vannledningsnettet i Polmak tilknyttet Lismajævri vannverk. Brønnen i Polmak 
er lagt ned. 

I løpet av 2015 må Tanabru avløpsrenseanlegg gjennomgås for å holde driftskostnadene 
nede og rensegraden oppe. Enøk i denne forbindelse skal også vurderes. Det er et mål å 
kunne fase ut oljefyringen også her. 

Kostnadene til vedlikehold av veiene (brøyting/strøing) er høyere enn budsjettert som følge 
av høyere kontraktspriser i de nye kontraktene som trådte i kraft fra 2012. 

Havnedriften har et bedre resultat enn budsjettert. Så godt som alle plassene ved 
flytebryggene er leid ut, i tillegg til at antall plasser er øket. Vi må forvente litt høyere 
driftskostnader for flytebryggene i framtiden for rensing av flytepongtonger, 
oppstramminger av forankringer etc.  

Inntekter og kostnader som knyttes til anløpsavgiften føres på eget ansvar. 

 
 


