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1 Deanu-Tana 

1.1 Kommunedirektørens innledning 

Tana kommune skal være en attraktiv kommune å bosette seg i og et samfunn som er 

godt å leve i. Året 2021 har vært et spesielt år for både innbyggere, politikere og ansatte 

i Tana kommune. For det første har tanaværingene for aller første gang i historien blitt 

fullstendig nektet å fiske laks i Deatnu/Tanavassdraget. Dette er naturlig nok til stor 

bekymring for lokalbefolkningen da dette blant annet umuliggjør overføring av 

tradisjonell kunnskap og språk til neste generasjons fiskere. 

For det annet har covid-19-pandemien fortsatt å legge mange føringer for hvordan vi 

skal leve livene våre, med stadig endrede restriksjoner. Pandemien har imidlertid ikke 

påvirket tjenestene våre i like stor grad som noen andre steder i landet. 

For det tredje har året vært preget av svindelsaken hvor en leder i Tana kommune står 

mistenkt for økonomisk utroskap mot arbeidsgiver for mer enn 20 millioner. Den saken 

har påvirket hverdagen til mange i Tana kommune og har ført til en krevende 

arbeidsdag administrativt hvor viktig utviklingsarbeid har blitt nødt til å settes på vent. 

Svindelsaken har også medført negativ medieomtale i aviser, radio, TV og sosiale 

medier over lengre tid, noe som kan gi konsekvenser for tilflytting og utfordring med 

rekruttering, i tillegg til konsekvenser på det individuelle plan. 

På bakgrunn av rapport om forvaltningsrevisjon fra Tana kommunes revisjonsselskap, 

KomRev NORD IKS, av 14.10.2021 kan det allerede nå konkluderes at kommunens 

internkontroll må styrkes, herunder gjennomgang av rutiner, opplæring og etterlevelse 

av regelverk. Videre påpeker revisjonsrapporten at kommunen har utfordringer med 

manglende rutiner for varsling. 

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens 

arbeidsgiverpolitikk: «Et samfunn hvor alle kan leve det «gode liv» gjennom trygge 

omgivelser, gode arbeidsplasser, kulturelt mangfold, sterk Tana identitet, et sunt liv og 

natur i økologisk balanse.» Tana kommunes kjerneverdier er omsorg, ansvar, respekt og 

åpenhet. 

Høsten 2021 fikk Tana kommune ny kommunedirektør. Den nye kommunedirektøren er 

opptatt av at kommunens arbeidsgiverpolitikk og verdier skal prege den kommunale 

organisasjonen. Det vil si at Tana kommune skal kjennetegnes ved verdibasert ledelse 

som gjør en forskjell for å utvikle et godt, tillitsbasert og utviklende arbeidsmiljø i hele 

kommunen, slik at man sammen kan levere best mulig tjenester til kommunens 

innbyggere og samtidig ivareta den enkelte ansatte. 

Kommunedirektøren har i tråd med kommunestyrets vedtak av PS 26/2021 

Budsjettregulering Tana kommune 2021 2 igangsatt et organisasjonsutviklingsprosjekt 

hvor formålet er å øke kvaliteten og effektiviteten i organisasjonen og i tjenester, og 

samtidig ta ned kommunens kostnader. Tana kommune skal utvikles gjennom en 

innovativ prosess i trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og 

tillitsvalgte. Målet i prosessen er nyvinning gjennom medvirkning internt og eksternt. 



5 

 

KS Konsulent er engasjert til å bistå i forarbeidet med kartlegging av utfordringsbildet i 

Tana kommunes organisasjonen på sektor/virksomhetsnivå, organisasjonskvalitet og 

systemer for styring og økonomi. I 2022 vil det igangsettes delprosjekter på de enkelte 

virksomhetene. 

I tillegg vil kommunedirektøren i det videre prioritere å etablere et positivt ytringsklima 

slik at informasjon om kritikkverdige forhold blir påpekt og varslet, og ansatte opplever 

at deres ytringer tas på alvor uten å bekymre seg for negative konsekvenser. Videre skal 

det gode arbeidet for samisk språk og kultur videreføres og struktureres i Tana 

kommune. 

Tana kommune kjennetegnes av svært stram økonomi, gode tjenester og et bredt 

satsingsområde, herunder når det gjelder det samiske og spred bosetning. Vi har en 

betydelig lånegjeld og lite penger avsatt på disposisjonsfond. Det betyr at kommunen 

har et lite handlingsrom for å skape vekst og utvikling og at vi har en risikoutsatt 

økonomi. 

Budsjettet som legges frem for videre behandling er etter kommunedirektørens 

vurdering et meget stramt budsjett, men med en innretning i tråd med det som er 

kommunens behov i årene fremover. Forslaget er nå lagt fram for de folkevalgte for 

behandling. 

  

Tana kommune, 10. november 2021 

  

Inger Eline Eriksen Fjellgren 

Gielddadirektevra / Kommunedirektør 
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1.2 Rammebetingelser 

1.2.1 Konsekvenser av statsbudsjettet 

Frie inntekter 

Kommunene får i 2022 en realvekst i frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter) 

på 3,6 mrd. I denne beregningen holdes ekstraordinære bevilgninger knyttet til 

koronapandemien utenom når veksten fra 2021 til 2022 beregnes. Koronabevilgninger 

var i 2021 10,1 mrd. Det er ikke vedtatt noen korona bevilgninger for 2022 så inkludert 

koronabevilgninger er fallet på 6,5 mrd. I planperioden 2023-25 er det antatt realvekst i 

frie inntekter på 2 milliarder per år, likt fordelt på rammetilskudd og skatteinntekter, 

som tilsvarer en økning på 0,6% per år. 

I 2022 anslås kommunal deflator til 2,5 % og lønnsveksten til 3,2 %. Dette betyr at i 

kommunesektorens inntektsrammer for 2022 ligger inne en kompensasjon for anslått 

pris- og lønnsvekst på 2,5 %, som altså er lavere enn lønnsveksten. 

Satsene i Nord-Norge tilskuddet og småkommunetillegget er videreført på samme 

nominelle nivå som i 2021. Konsekvensen av manglende kompensasjon for lønns- og 

prisvekst i de regionalpolitiske tilskuddene er at denne i stedet kommer som påslag på 

innbyggertilskuddet. Men for Tana kommune slår dette negativt ut da disse tilskuddene 

utgjør 16% av de frie inntektene. 

På landsbasis øker de frie inntektene ex. korona med 3.4%, mens inkl. korona øker de 

med 0.3%. For Tana kommune er tallene ex. korona en økning på 3.05% og inkl. 

korona en økning på 1.30%. Ex korona får vi altså 0.35% mindre økning enn for 

landsgjennomsnittet. Fallet i innbyggertallet isolert sett bidrar med omtrent 1% mindre 

økning, da vi har hatt et fall i innbyggertallet på 1.1% (33 personer) juli 20 til juli 21, 

mens det for landet som helhet var en økning på 0.5%. Mens det nye tilskuddet per 

kommunal grunnskole bidrar med enn 0,65% økning i forholdet til landet under ett, da 

vi med våre 4 aktive grunnskoler ligger langt over landsgjennomsnittet per innbygger. 

Handlingsrom 

 Utregning handlingsrom Kommuner (mrd) Tana (mill) 

Realvekst i frie inntekter utover særskilt tillegg 2.6 -3.3 

Merkostnader demografi -0.6 1.3 

Merkostnader til pensjon -0.36 -0.8 

Satsinger innenfor de frie inntektene -0.18 -1.1 

Handlingsrom 2.47 -3.9 

Regjeringens forslag vil altså øke kommunesektorens handlingsrom med ca. 2,500 

milliarder i 2022 når det er tatt hensyn til merutgifter til demografi, pensjon og satsinger 

innenfor veksten. Dette er en betydelig økning i forhold til tidligere år. I tillegg 

gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i 

kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil 

styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter. 

For Tana kommune er bildet et helt annet. Handlingsrommet er for 2022 redusert med 

3.9 mill. I tillegg kommer tapet av korona midler for 2021 på 4.0 mill. 
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Korreksjonssaker 

Under følger en oversikt av saker hvor det er gjort endringer i rammetilskuddet som 

følge av endringer i oppgavefordelingen, regelendringer, innlemming av øremerkede 

tilskudd mv. 

Satsinger innenfor de frie inntektene 
Kommuner 

(1000) 
Tana 

Barnevernsreformen kompensert over innbyggertilskudd og 
utgiftsutjevning 

655 000 318 839 

Innlemming tilskudd øremerkede stillinger barnevernet 841 120 409 438 

Kompetansekrav i barnevernet 52 500 25 556 

Kapitaltilskudd private barnehager -265 680 -110 438 

Pensjon private barnehager - redusert tilskudd og skjermingsordning -206 865 -85 990 

Økonomisk tilsyn private barnehager -5 000 -2 078 

Ekstra time naturfag i grunnskolen 99 800 49 580 

Basistilskudd fastleger - økning i 2022 51 000 40 890 

Forvaltning og drift av nasjonale e-helse løsninger 322 200 258 326 

Ressurskrevende tjenester - finansiering av tilleggskompensasjon -55 000 -26 773 

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats tiltakspenger 69 000 33 588 

Rusreformen - etablering rådgivende enheter 100 000 48 678 

Barnekoordinator – likeverdreformen 100 000 80 176 

Tolkeloven endringer 20 674 12 907 

Universell utforming IKT-løsninger 34 000 21 226 

Økt elevtall statlige/private skoler -117 742 -58 493 

Helårseffekter - rammejustering 2020   

Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn 35 875 17 822 

Basistilskudd fastleger, økt sats under knekkpunkt 77 125 61 835 

SUM 1 808 007 1 095 089 

  

  

Saker særskilt fordelt i rammetilskuddet Tana kommune 2021 2022 

Ansvarsreform barnevern - kompensasjon med særskilt fordeling  689 000 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 403 000 397 000 

Tilskudd økt lærertetthet/tidlig innsats med særskilt fordeling 143 000  

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn/unge med nedsatt 
funksjonsevne, covid-19 

81 000  

SUM 627 000 1 086 000 
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1.2.2 Lokale budsjettforutsetninger 

Vedtatte finansielle måltall for budsjettet 

• Netto lånegjeld ekskludert lån til videreutlån og korrigert for ubundne 

investeringsfond skal være max 140% av driftsinntekter.      

o For 2022 innebærer dette omtrent 474 mill i lånegjeld. Ved utgangen av 

2021 vil beløpet være omtrent 481 mill men dette inkluderer ubrukte 

lånemidler estimert til å være på rundt 40 mill. 

• Netto driftsresultat inkl. netto bundne avsetninger skal være minst 2% av 

driftsinntekter.      

o Dette betyr omtrent 6,7 mill i mindreforbruk og netto avsetninger. 

• Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk skal være minst 5% 

av driftsinntekter.      

o Dette tilsvarer et disposisjonsfond på omtrent 17 mill. 

Demografi og tilhørende endringer i fremtidige utgifter 
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Anslag årlig endring i Tana kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde 
som følge av befolkningsendringer (2021 kroner og endring fra 1.1.2021)

Endring 

utgiftsbehov per Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern SUM

2022 487 746 646 -80 159 130 2 088

2023 2 281 -1 044 427 41 30 -148 1 587

2024 492 -447 853 0 2 -55 845

2025 3 114 -1 193 62 -86 100 -113 1 883

2026 921 -597 -1 280 35 -1 -132 -1 053

2027 2 232 -1 342 -152 -20 41 -111 649

2028 2 249 -597 275 -5 24 -48 1 899

2029 3 597 0 213 -82 106 -29 3 806

2030 2 719 298 213 -25 61 2 3 268

2031 3 862 -149 152 -137 165 -18 3 875

Sum 2022-2031 21 955 -4 326 1 409 -359 688 -521 18 847

Sum 2022-2025 6 374 -1 939 1 987 -125 291 -185 6 403
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Estimatene på endringene i utgiftsbehov er ikke inkludert i noen av tallene i dette 

budsjettdokumentet. Først og fremst fordi dette er estimater basert på 

befolkningsendringer det er knyttet betydelig usikkerhet rundt. I tillegg tar det heller 

ikke hensyn til spesifikke forhold i Tana kommune som vil påvirke hvilket utslag den 

antatte utviklingen vil kunne ha. I spesielt mindre kommuner vil andre viktige faktorer 

være ledig kapasitet i dagens struktur, i hvilken grad pengene brukes effektivt, 

klassestørrelser etc. Men det er likevel veldig viktige tall å ha med i totalvurderingen. 

I perioden 2022-2025 som vi behandler i dette dokumentet øker utgiftsbehovet som 

følge av estimerte befolkningsendringer med 6,4 Mill, der alt i praksis kommer innen 

pleie og omsorg, der fallet i behovet for grunnskole nulles ut av økningen på barnehage. 

Det er i sammenhengen verdt å sammenligne tallene i budsjettet for resultatenheten 

Pleie og omsorgstjenester mot denne forventede økningen i utgiftsbehovet innen pleie 

og omsorg.  

 

Totalt for Pleie og omsorgstjenester er det altså et fall på rundt 2 Mill i 2021 kroner 

mens utgiftsbehovet øker i tabellen over med 0,5 Mill. I tillegg er det i 

Kommunedirektørens forslag lagt inn ytterligere kutt på 3,1 Mill i 2022.  

For 2023-25 ingen endringer i konsekvensjustert budsjett for dette området, som gjør at 

det akkumulerte avviket mot konsekvensjustert budsjett for hele 2022-25 er 8,4 Mill. På 

toppen av dette er det i Kommunedirektørens forslag lagt inn tiltak med kutt på til 

sammen 13,5 Mill over denne perioden slik at avviket til sammen blir 21,9 Mill per 

slutten av 2025.  

Som et minimum kan en si at det er potensialet for at budsjettene innen Pleie og 

omsorgstjenester kan vise seg å være for optimistiske, og det derfor vil være fornuftig å 

planlegge for å bygge opp disposisjonsfondet i perioden for å ta høyde for denne 

betydelige usikkerheten.  

 

Overordnede prinsipper for budsjettering 

I budsjettet for 2022 er det gjennomgående budsjettert med 2.5% økning av utgifter 

eller inntekter der det ikke finnes bedre anslag eller beregninger. 

Lønn er budsjettert med faktisk lønn der det er kjent, og ellers er det antatt en økning på 

2.5% og stillinger/ansatte legges inn i Arena lønnsark. Turnuslønn budsjetteres i 

MinVakt og samlebeløp overføres til lønnsark i Arena. I tillegg budsjetteres det med 

midler til lønnsøkninger under ansvar 9050. 

Økonomiplanen er lagt fram i faste 2022-priser og eventuelle endringer fra 2022 er 

dermed reelle endringer i inntekter eller aktivitetsendring i utgifter. 

I det konsekvensjusterte budsjettet for planperioden 2023-2025 er alle verdier uendret 

I 2021 kroner I 2021 kroner

Konsekvensjustert budsjett Reg. Bud. 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2022 Endring

Pleie og omsorgstjenester 81 043 846 80 347 080 78 387 395 -1 959 685

Sykeavdelingen 17 418 280 18 371 052 17 922 978 -448 074

Hjemmetjenestene 37 547 821 36 908 312 36 008 109 -900 203

Rehabiltieringstjenester 1 640 770 0 0 0

Botjenesten 24 436 975 25 067 716 24 456 308 -611 408
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med unntak av følgende: 

Selvkost områder er basert på Momentum sine budsjettkalkulasjoner over hele perioden 

med tilhørende utvikling i bruk og avsetting til fond. 

Økningen i frie inntekter fra staten via rammetilskudd og skatteinntekter er basert på KS 

sitt regneark der SSB sitt hovedanslag på folketall utvikling i planperioden for 

kommunen og landet er brukt, samt 0,6% realvekst i frie inntekter. Realendringen for 

Tana i frie inntekter er beregnet til 0,3%, 0,3% og 0,2% for årene 2023-2025. Dette kan 

i lys av den store nedgangen i folketallet i 2020 framstå som noe optimistisk, men fra 

grafen over ser en at SSB antar at Tana følger utviklingen til resten av landet de første 

årene i perioden. I tillegg var 2020 et spesielt år der antageligvis de som har tenkt på å 

flytte flyttet på en gang der også en stor andel var flyktninger. Nå er det veldig få 

flyktninger igjen. At Tana har den største økningen i folketallet i Troms og Finnmark i 

for første halvår 2021 med en økning på 16 personer er med å støtte opp under disse 

antagelsene. Men en bør samtidig være åpen for at det eksisterer nedside risiko i SSB 

sine estimater. Det er derfor viktig å bygge opp disposisjonsfondet for å ta høye for 

denne nedsiderisikoen. 

Renteutgifter lån er basert på rentebanen som ligger i markedsrentene, der det antas en 

økning på 7,5% i 2023, deretter 0,5% i 2024 og et fall på 2,5% i 2025. I markedsrentene 

ligger det en forventning om at Norges Bank er ferdig med å heve renten i midten av 

2023 med en rentetopp som vil være et historisk lavt nivå. 

  

 

  

I nominelle verdier er avdrag på lån antatt å være uendret i hele planperioden på rundt 

20 mill. Ved å anta inflasjon på 2,5% per år gir dette at avdragene faller med 2,5% hvert 

år i 2022-priser. Dette baserer seg på at en forventning om at den nominelle lånegjelden 

antas å være stabil i planperioden. Vi forventer å investere langt mindre i planperioden 

enn det som har vært tilfelle de siste 10 årene der nivået har vært høyt, men hvor de 

store løftene nå allerede er tatt. Om vi tar opp lån til nye investeringer per år på mindre 

enn avdragene på 20 Mill vil også gjelden og avdragene falle i perioden i forhold til det 

som nå ligger inne i konsekvensjustert budsjett. 

I forhold til tidligere rentesykluser er det det betydelig oppside risiko på renten, spesielt 

hvis den høye inflasjonen vi ser nå skulle vise seg å bli av en mer varig karakter. Videre 

er det alltid forbundet med usikkerhet hvilke nødvendige investeringsbehov som kan 

melde seg framover. Disse faktorene underbygger viktigheten av å behovet for bygge 

opp en solid buffer via disposisjonsfondet. 
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Tillitsvalgtes medvirkning og innsyn 

Det gjennomføres flere drøftinger med hovedtillitsvalgte under prosessen. I tillegg 

drøftes alle konkrete tiltak som innebærer endringer med plasstillitsvalgte når tiltakene 

utarbeides. Tillitsvalgte har på samme måte som FSK-medlemmer og gruppeleder 

innsyn i Arena. Der kan alle holde seg orientert om store og små forhold i budsjettet. 

 

1.2.3 Ønsket utvikling i organisasjonen 

Kommuneloven har en bestemmelse om at det i tillegg til økonomiske målsettinger skal 

utarbeides mål som synliggjør ønsket utvikling i økonomiplanperioden i kommunen for 

de ulike virksomhetene og tjenestene i kommunen, jf. kommuneloven § 14-4. 

Tana kommune står overfor en demografiutvikling som innebærer en svært stor økning i 

antall eldre over 80 år. Videre vil antall barn og unge på sikt gå ned og den yrkesaktive 

delen av befolkningen reduseres kraftig. 

Dette vil få stor betydning for de frie inntekter kommunen mottar gjennom 

rammetilskudd og skatteinntekter. Videre vil utgifter til helse- og omsorgstjenester og 

pensjoner øke og gi lavere sysselsetting og dermed svekke skattegrunnlagene. 

For å møte utfordringene Tana kommune står overfor er det igangsatt et større og 

langsiktig organisasjonsutviklingsarbeid i tråd med kommunestyrevedtak av PS 26/2021 

av 10. juni 2021. Arbeidet med prosjektet skjer i takt med styrking av 

trepartssamarbeidet mellom politikere, kommuneadministrasjonen og tillitsvalgte. I 

prosjektet vil gjøres en helhetlig kartlegging av utfordringsbildet i kommunens 

organisasjon og i virksomhetene, iverksette tiltak.  

Utfordringer og mål 2022-2025  

- Forbedret økonomi  

- Forbedret samspill og ledelse 

- Organisasjonsklarhet og ny organisasjonsbeskrivelse med fokus på delegasjoner, 

ansvarsplassering og styring. 

- En brukerorientert og effektiv forvaltning som bruker potensialet i ny teknologi og 

smartere organisering.  

- Forbedret service og kvalitet på tjenesteproduksjon. 

- Lederskap og medarbeiderskap 

- Styrket rekruttering  

- Kompetanse- og fagutvikling 

- Forbedret arbeidsmiljø og reduksjon i sykefravær 

- Forbedring av kommunens omdømme 
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1.2.4 Dokumenter i budsjettet 

Informasjon som er utarbeidet i saken: 

Informasjon Hvor finner du det 

Konsekvensjustert budsjett Kap 1.7.1 i dette dokumentet 

Detaljert konsekvensjustert budsjett på sektor, 
resultatenhet og ansvar 

Kommunens hjemmeside 

Obligatoriske oversikter (drift, investering) Kap 1.8 i dette dokumentet 

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett i 
varige driftsmidler og driftsbudsjett 

Kap 1.3 og 1.4 i dette dokumentet 

Alle driftstiltak med detaljert informasjon Kommunens hjemmeside 

Alle investeringstiltak med detaljert informasjon Kommunens hjemmeside 

Momentum Budsjettnotat - Tana kommune 2022 Kommunens hjemmeside 

Gebyrregulativet Kommunens hjemmeside 

Uttalelser om budsjettet Kommunens hjemmeside 

Dokumentet detaljert konsekvensjustert budsjett på sektor, resultatenhet og ansvar er 

kun til orientering. De faktiske rammene gis på sektornivå. 

1.3 Driftsbudsjett 

Merforbruket, dvs bruk av disposisjonsfond, er -1 107 444 for 2022. Med driftsinntekter 

på 341 898 386 utgjør dette -0,3% av driftsinntektene. I planperioden er 

mindreforbruket/avsetting til disp.fond på henholdsvis 5 040 613 (1,5%), 6 667 421 

(1,9%) og 8 370 831 (2,4%). Det vedtatte finansielle måltallet på 2% nåes altså i 2025. 

Økningen i disposisjonsfondet fram til og med 2025 er med dette 20 Mill. Målsettingen 

om et disposisjonsfond på 5% av driftsinntektene vil med dette nåes i 2025 og også 

allerede i 2024 disposisjonsfondet etter 2021 er større enn 6 mill.  

Driftsbudsjett (tabellen under) tar utgangspunkt i konsekvensjustert driftsbudsjett, og 

legger til effekten av de valgte tiltakene som er listet opp. Alle verdiene er i 2022 

kroner. 

 

  

Kommunedirektørens 
budsjettforslag 

 2022 2023 2024 2025 

Mer-/mindreforbruk 
konsekvensj. budsjett 

 10.26 Mill 5.90 Mill 4.65 Mill 3.49 Mill 

Valgte driftstiltak  -10.26 Mill -5.90 Mill -4.65 Mill -3.49 Mill 

Valgte tiltak 

11 Politisk-adm ledelse  -85 018 -427 586 -427 586 -427 586 

1000: Innsparing politisk Politisk -244 000 -244 000 -244 000 -244 000 

1500: Prosjektlederstilling 
organisasjonsutvikling 

Adm ledelse 342 568 0 0 0 

1800: Si opp forsikringsmegler Personal -183 586 -183 586 -183 586 -183 586 
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Kommunedirektørens 
budsjettforslag 

 2022 2023 2024 2025 

12 Opplæring og barnehage  -3 957 224 -5 581 581 -5 965 872 -6 503 879 

21xx: Reduksjon 2 
lærerstillinger i kommunen fra 
1 Aug 

Grunnskoler -606 027 -1 458 954 -1 458 954 -1 458 954 

21xx: Sommerstengt 
barnehage i 2 uker. 

Barnehager -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

2120: Reduksjon 1 lærerstilling 
Boftsa 1 jan til 1 aug 

Boftsa 
oppvekst 

-368 919 0 0 0 

2140: Deanu sameskuvla, 
50 % assistentstilling 
reduseres 1/8/22 

Deanu 
sameskuvla 

-245 624 -245 624 -245 624 -245 624 

2150: Legge ned Sirma skole 
fra 1 Aug. 

 -1 054 882 -2 195 231 -2 579 522 -3 117 529 

   Sirma skole (2150)  -1 187 276 -2 872 968 -2 872 968 -2 872 968 

   Deanu sameskuvla (2140)  384 291 922 298 538 007 0 

   Sirma skolebygg (7027)  -251 897 -704 561 -704 561 -704 561 

   Rammetilskudd (9000)  0 460 000 460 000 460 000 

2600: Leder for 
kompetanseavdelingen 
erstattes ikke 

Kompetanse 
avdelingen 

-884 973 -884 973 -884 973 -884 973 

2640: Ikke ansatte ny logoped 
PPT 

Ped psyk 
rådgiving 

-596 799 -596 799 -596 799 -596 799 

      

13-15 Helse-, pleie- og 
omsorgstjenester, NAV 

 -3 122 667 -3 449 998 -3 449 998 -3 449 998 

3000: Avslutte stipend for 
legestudenter 

Legestasjon -35 000 0 0 0 

3000: Redusere 100 % stilling 
for helsesekretær 

Legestasjon -555 223 -555 223 -555 223 -555 223 

3220: Fjerne driftstilskudd til 
aktivitetssenter ASVO 

Psykisk 
helsevern 

-380 000 -380 000 -380 000 -380 000 

4030/40/5060: Redusere antall 
nattevakter P&O med 1 

Helse-, pleie- 
og omsorgstj. 

-724 662 -1 086 993 -1 086 993 -1 086 993 

4040 Reduksjon 
Omsorgsstønad 
Hjemmetjeneste 

Hjemmetj. -117 714 -117 714 -117 714 -117 714 

4040: 1 av 2 aktivitørstillingen 
legges ned Hj.tj. 

Hjemmetj. -500 676 -500 676 -500 676 -500 676 

4040-Reduksjon av 
Koordinator kreft/demens 50% 
i hjemmetjenesten 

Hjemmetj. -329 392 -329 392 -329 392 -329 392 

4040-Reduksjon av 
Støttekontakter 
Hjemmetjenesten. 

Hjemmetj. -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 
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Kommunedirektørens 
budsjettforslag 

 2022 2023 2024 2025 

4040-Reduksjon Kommunal 
rabatt til leietakere i Tana 
omsorgssenter 

Hjemmetj. -280 000 -280 000 -280 000 -280 000 

16 Miljø, næring, areal, kultur  -579 333 -215 000 -215 000 -215 000 

6030: Ingen støtte til ekstern 
landbruksrådgivning 

Landbruk -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

6110: Redusere med 40 % 
stilling i kulturskole 

Kulturskole -274 333 0 0 0 

6330: Tilskudd Ung jobb 2022 
avvikles 

Ungdommens 
servicekontor 

-90 000 0 0 0 

6400: Kutte ut tilskuddet til 
Finnmarksløpet 

Idrett og 
friluftsliv 

-75 000 -75 000 -75 000 -75 000 

6400: Tana vinterfestival 
gjennomføres ikke 

Idrett og 
friluftsliv 

-90 000 -90 000 -90 000 -90 000 

      

17-18 Bygg og anlegg  -1 113 271 -1 113 271 -1 113 271 -1 113 271 

7xxx Renholdsleder stilling 
holdes vakant 

Skolebygg -131 757 -131 757 -131 757 -131 757 

7020 Vaktmesterstilling holdes 
vakant 

Skolebygg -263 514 -263 514 -263 514 -263 514 

8070: Kompetanseheving 
Brann og redningsledelse 
halveres 

Brann og 
ulykkesvern 

-218 000 -218 000 -218 000 -218 000 

8080 Reduksjon i brøytetilbud Veier og gater -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

      

19 Rammetilskudd, finans  -3 782 444 1 127 209 848 550 1 125 928 

9050: Formannskapets 
disposisjon i 0 

Avsetninger 
og tap 

-200 000 -100 000 -100 000 -100 000 

9050: Ordførers disposisjon i 0 
Avsetninger 

og tap 
-100 000 -50 000 -50 000 -50 000 

9999: Bruk(-)/Avsetning 
disposisjonsfond(+) 

Resultat -1 107 444 5 040 613 6 667 421 8 370 831 

  

  

  

   2022 2023 2024 2025 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

11 Politisk-adm ledelse  780 252 1 115 997 311 010 68 683 

1200: Etabler ny konsulent 
stilling økonomi 

Økonomi 530 252 530 252 530 252 530 252 

1200: Reduksjon med 1 stilling 
på økonomi ved pensjonsalder 

Økonomi 0 0 -484 652 -726 979 

1202: Reduksjon med 1 stilling 
på arkiv ved pensjonsalder 

Service 0 -214 255 -734 590 -734 590 
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   2022 2023 2024 2025 

1800: Videre satsing på 
lærlingplasser fra 2023 

Personal 0 800 000 1 000 000 1 000 000 

1850: Arrangementer på 
biblioteket 

Bibliotek 50 000 0 0 0 

7100: Teknisk oppgradering 
kommunestyresal 

IT-drift 200 000    

      

13-15 Helse-, pleie- og 
omsorgstjenester, NAV 

 1 829 024 2 456 770 2 386 904 1 910 589 

3000: Innkjøp 24-timers 
blodtrykksmåler 

Legestasjon 70 000 0 0 0 

3000: Innkjøp 5 xSpeechMike 
Premium with the touch pad 

Legestasjon 27 000 0 0 0 

3000: Redusere med 20 % 
stilling helsesekretær 

Legestasjon -92 230 -92 230 -92 230 -92 230 

3010: Opprette turnustjeneste 
fysioterapi 

Fysioterapi 378 189 384 777 395 317 407 176 

4000: Felles praksiskoordinator 
for kommunene i Øst Finnmark 

P&O-
fellestiltak 

98 818 144 932 144 932 0 

4000: Menn i helse- prosjektet, 
rekruttere flere mannlige 
helsefagarbeidere 

P&O-
fellestiltak 

114 932 208 514 114 932 208 514 

4000: Rekruttere/ beholde 
sykepleiere / vernepleiere 

P&O-
fellestiltak 

0 450 000 450 000 0 

4000: Stabilisere / beholde 
sykepleiere / vernepleiere 

P&O-
fellestiltak 

500 000 500 000 500 000 500 000 

4030: Digital forbrukslager / 
beredskapslager 

Sykeavd. 60 000 90 000 90 000 90 000 

4030 øke ass.leder stilling fra 
40% til 100% 

Sykeavd. 345 862 474 324 487 500 500 676 

4045: Styrke frivilligsentral- 
daglig leder fra 50% til 100% 

Frivilligsentral 
PLO 

296 453 296 453 296 453 296 453 

5060: Utskifting av møbler Botjenesten 30 000 0 0 0 

      

16 Miljø, næring, areal, kultur  -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

6400: Kutte ut støtten til 
tråkking av skiløyper 

Idrett og 
friluftsliv 

-200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

  

1.4 Investeringsbudsjett varige driftsmidler 

I budsjettet er det tatt hensyn til at antallet prosjekter samsvarer med avdelingens 

kapasitet. Det er to større prosjekter som utgjør en vesentlig del av investeringene, ny 

barnehage og varme/energisentral med hovedfordeling og reservekraft på Tana 

helsesenter. I hvilken grad vann- og avløpsutbygging skal videreføres er gjenstand for 

årlige vurderinger, og henger sammen med driftsstans, lekkasjer og andre utfordringer 

som er kjent. Tana kommune har gjennom en rekke år hatt en offensiv holdning til dette 
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temaet, og vi viderefører fornyelsen av vannrør for å redusere lekkasjer og sikre 

vannforsyningen. 

Boliger forvaltes av Tana kommunale eiendomsselskap KF (TKE). Investeringer knyttet 

til boliger tilhører derfor TKE sine budsjetter. 

Målsettingen om lånegjeld (se avsnitt 1.2) vil nås med dette investeringsbudsjettet. 

I kommunedirektørens investeringsforslag er alle tiltak valgt. Investeringsbudsjettet i 

tabellen under viser summen av disse investeringsprosjektene i nominelle verdier. 

Tilskudd fra Husbanken ved avslutting av utbyggingen av Tana sykeavdeling trinn 2 på 

5,5 Mill og tilskudd fra Fylkeskommunen på byggingen av nytt svømmebasseng på 5,1 

Mill som er forventet i 2022 er ikke inkludert i oppstillingen. De er kun inkludert i 

Bevilgningsoversikt investering A i kapittel 1.7 som inkluderer både konsekvensjustert 

budsjett og de valgte tiltakene under. Konsekvensjustert budsjett består av tilskudd, 

ekstraordinære avdrag (av tilskuddene), videreutlån via Husbanken og salg av tomter. 

 

Kommunedirektørens 
investeringsforslag varige driftsmidler 

2022 2023 2024 2025 

Sum finansieringsbehov nye tiltak 47 814 957 7 080 000 6 520 000 10 900 000 

Sum bruk av ubrukte lånemidler -39 732 157    

Sum bruk av nye lån      -600 000 -6 650 000 -6 450 000 -10 100 000 

Sum mva kompensasjon -7 482 800 -430 000 -70 000 -800 000 

Valgte tiltak 

7099.760 Nødstrøm rådhuset 432 000    

Ubrukte lånemidler -360 000    

Mva kompensasjon -72 000    

7099.763 Tana sykeavdeling BT2 3 168 000    

Ubrukte lånemidler -2 640 000    

Mva kompensasjon -528 000    

7099.764 Tana helsesenter - Varme/ 
energisentral med hovedfordeling og 
reservekraft 

10 200 000    

Ubrukte lånemidler -8 500 000    

Mva kompensasjon -1 700 000    

7099.766 Ny Tanabru barnehage 27 736 957    

Ubrukte lånemidler -23 178 157    

Mva kompensasjon -4 558 800    

7099.769 Tiltak uteområdet Deanu 
sameskuvla/Tanabru skole 

144 000    

Ubrukte lånemidler -144 000    

7099.779 Carport med ladestasjon for 
hjemmesykepleien 

586 000    

Ubrukte lånemidler -495 000    

Mva kompensasjon -91 000    

7099.781 Ombygging kontor og lager PU 138 000    
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Kommunedirektørens 
investeringsforslag varige driftsmidler 

2022 2023 2024 2025 

Ubrukte lånemidler -115 000    

Mva kompensasjon -23 000    

8099 Innkjøp tankbil brann og 
redningstjenesten 

   4 800 000 

Nytt lån    -4 000 000 

Mva kompensasjon    -800 000 

8099 Sikring, overvåkning og styring av 
vannverkssoner 

300 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Ubrukte lånemidler -300 000    

Nytt lån       -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

8099 Tilstandsvurdering av 
bygningsmassen og arbeidsmessige 
forhold på brannstasjon/ verksted 

 180 000 420 000  

Nytt lån  -150 000 -350 000  

Mva kompensasjon  -30 000 -70 000  

8099.813 Utskifting av lysarmaturer og 
pærer i veilysene 

1 860 000    

Ubrukte lånemidler -1 550 000    

Mva kompensasjon -310 000    

8099.824 Utskifting av vannledninger i 
kommunen 

500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Ubrukte lånemidler -500 000    

Nytt lån       -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

8099.843 Sikring av vanninntak og 
vannforsyning Lišmajávri 

1 750 000    

Ubrukte lånemidler -1 750 000    

8 099.865 Rehabilitering og utvikling av  
kommunale veier 

 1 900 000 3 100 000 3 100 000 

Ubrukte lånemidler     

Nytt lån       -1 900 000 -3 100 000 -3 100 000 

8099.896 Austertana småbåthavn 1 000 000 2 000 000   

Ubrukte lånemidler -800 000    

Nytt lån  -1 600 000   

Mva kompensasjon -200 000 -400 000   
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1.5 Utvikling i lånegjeld 

 

Her fokuserer vi på lånegjelden til Tana kommune brukt på investeringer i varige 

driftsmidler. Det vil si at lånegjeld til videreutlån via Husbanken sin ordning er 

ekskludert. Heller ikke lånegjelden til Tana kommunale eiendomsselskap er tatt med i 

betraktning her. 

Utviklingen er basert på estimater for endelig investeringsnivå for 2021, men det er ikke 

forventet signifikante avvik fra dette. Videre er tallene basert på at 

investeringsbudsjettet vedtas lik kommunedirektørens forslag og det ikke blir foretatt 

andre investeringer i løpet av planperioden. 

 

  

Endring i lånegjeld 2021 2022 2023 2024 2025 

Avdrag -20 067 149 -20 067 149 -20 067 149 -20 067 149 -20 067 149 

Nytt lån 49 639 000 600 000 6 650 000 6 450 000 10 100 000 

Ekstraordinære 
innbetalinger 

-30 404 000 -10 600 000    

Sum endring -832 149 -30 067 149 -13 417 149 -13 617 149 -9 967 149 

 

  

  

Utvikling i lånegjeld (mill) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Långjeld investering 482.0 481.1 451.1 437.7 424.0 414.1 

Ubrukte lånemidler 25.3 39.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Långjeld investering ex ubrukte 
lånemidler 

456.7 441.4 451.1 437.7 424.0 414.1 

Driftsinntekter 356.4 330.2 341.9 341.2 342.6 343.7 

Driftsinntekter ved 2.5% deflator 356.4 330.2 341.9 349.7 359.9 370.2 

Gjeldsgrad 135.2 % 145.7 % 131.9 % 125.2 % 117.8 % 111.9 % 

Gjeldsgrad ex ubrukte 
lånemidler 

128.2 % 133.7 % 131.9 % 125.2 % 117.8 % 111.9 % 
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1.6 Utvikling i frie inntekter 

 

Dette er KS sine estimater i nominelle verdier basert på folketallsutviklingen i SSB sitt 

hovedscenario der det antas en realvekst på 2 Milliarder (0,6%) for landet i perioden 

2023-25 med en deflator/prisvekst på 2,5%. 

 

1000 kr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 69 683 71 979 73 169 71 238 74 324 76 548 78 757 81 285 

Utgiftsutjevningen 22 333 24 864 27 575 29 386 30 063 30 983 32 075 33 430 

Overgangsordning – INGAR -210 -155 -157 -109 276    

Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, 
barnevernsreform) 

740 823 1 336 627 1 086 1 113 1 141 428 

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 23 311 24 054 24 612 25 433 24 658 25 434 26 134 26 825 

Småkommunetillegg 12 005 12 341 12 724 13 068 13 068 13 395 13 730 14 073 

Ordinært skjønn 2 260 1 980 1 430 921 1 325 1 358 1 392 1 427 

Ekstra skjønn KMD retaksering prod.utsyr mv, bortfall 
eiendomsskatt produksjonsutstyr 

165 3 - -     

Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom 
innbyggertilskuddet 

  3 408 4 039     

Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021 74 -127  144     

RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom 
koronapandemi) 

   109     

Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og 
oppgaveendringer 

    1 261 1 382 1 416 1 452 

Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per 
kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk 

    1 842 1 888 1 935 1 984 

Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd 
som følge av økt skatteanslag 

    -1 325 -1 358 -1 392 -1 427 

RNB 2018, 2019 og 2020,samt nysaldering 2018 og 
2020 (utenom koronapandemi) 

46 41 579      

Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn 
statsforvalter 

130 408 135 804 144 675 144 857 146 576 150 743 155 188 159 476 

Netto inntektsutjevning 14 382 12 619 12 237 14 228 14 470 14 872 15 270 15 657 

Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren 144 790 148 423 156 912 159 085 161 046 165 614 170 458 175 133 

Rammetilskudd - endring i %  2.5 5.7 1.4 1.2 2.8 2.9 2.7 

         

Skatt på formue og inntekt 70 134 74 703 74 459 79 053 80 181 82 404 84 610 86 758 

Skatteinntekter - endring i %  6.51 -0.33 6.17 1.43 2.77 2.68 2.54 

Sum skatt og rammetilskudd 214 924 223 126 231 371 238 100 241 200 248 050 255 092 261 900 

Sum - endring i %  3.8 3.7 2.9 1.3 2.8 2.8 2.7 

Endring ekskl. covid-19 bevilgning   2.2 2.7 3.1 2.8 2.8 2.7 
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1.7 Budsjettkommentarer - driftsbudsjettet 

1.7.1 Salderingsbehovet for budsjettåret og i 

økonomiplanperioden 

Konsekvensjustert budsjett viser hvordan økonomien er før budsjettet salderes gjennom 

å vedta tiltak for å bringe budsjettet i balanse. 

Av tabellen ser vi at salderingsbehovet for kommende budsjettår er på 10,3 Mill for å 

unngå bruk av disposisjonsfondet. Senere i økonomiplanperioden er salderingsbehovet 

mindre på henholdsvis 5,9 Mill, 4,7 Mill og 3,5 Mill for 2023 til 2025. I 2023 skyldes 

dette først og fremst at engangsoverføringen på bredbåndsutbyggingen på 3,26 Mill for 

2022 ikke videreføres. I tillegg skyldes den gradvise nedgangen i hele perioden 2023 til 

2025 at det antas en realøkning i de frie inntektene. 

Driftsrapport hovedpost kommune sektor 

 

 

Beskrivelse 
Regnskap 
2020 

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 

Deanu-Tana       

Lønn 211 347 877 209 949 367 215 682 181 215 082 181 215 082 181 215 082 181 

Varer og tjenester 49 765 966 44 983 088 45 169 958 45 139 958 45 139 958 45 139 958 

Kjøp av tjenester 38 975 336 32 302 472 37 445 278 37 445 278 37 445 278 37 445 278 

Overføringer 28 108 251 26 621 504 32 388 540 29 131 884 29 131 884 29 131 884 

Finansutgifter 64 623 207 48 588 299 53 016 315 53 195 671 52 673 389 51 825 922 

Salgsinntekter -36 702 372 -36 294 941 -36 619 507 -36 790 331 -37 363 376 -38 117 033 

Refusjoner -68 354 327 -41 590 361 -49 142 567 -49 142 567 -49 142 567 -49 142 567 

Overføringsinntekter -251 190 908 -252 185 024 -255 904 211 -256 646 211 -257 454 211 -257 868 211 

Finansinntekter -36 573 019 -32 374 404 -31 771 030 -31 519 040 -30 858 230 -30 008 509 

Sum 0 0 10 264 957 5 896 823 4 654 306 3 488 903 

11 Politisk-adm ledelse       

Lønn 16 746 709 17 034 709 17 547 683 16 947 683 16 947 683 16 947 683 

Varer og tjenester 10 296 796 7 673 981 9 444 350 9 414 350 9 414 350 9 414 350 

Kjøp av tjenester 1 555 205 2 428 748 1 744 960 1 744 960 1 744 960 1 744 960 

Overføringer 10 513 927 6 366 400 7 799 084 7 799 084 7 799 084 7 799 084 

Finansutgifter 251 691 0 0 0 0 0 

Salgsinntekter -2 613 603 -1 079 000 -255 000 -255 000 -255 000 -255 000 

Refusjoner -3 968 697 -1 967 000 -3 505 504 -3 505 504 -3 505 504 -3 505 504 

Overføringsinntekter -5 387 000 -5 097 000 -5 635 130 -5 635 130 -5 635 130 -5 635 130 

Finansinntekter -201 637 -100 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Sum 27 193 391 25 260 838 27 120 443 26 490 443 26 490 443 26 490 443 
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Beskrivelse 
Regnskap 
2020 

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 

12 Opplæring og 
barnehage 

      

Lønn 59 833 809 54 880 439 57 614 120 57 614 120 57 614 120 57 614 120 

Varer og tjenester 7 179 789 6 025 868 5 349 895 5 349 895 5 349 895 5 349 895 

Kjøp av tjenester 16 053 886 9 536 385 11 683 941 11 683 941 11 683 941 11 683 941 

Overføringer 1 497 168 7 982 971 7 765 692 7 765 692 7 765 692 7 765 692 

Finansutgifter 631 251 0 0 0 0 0 

Salgsinntekter -1 562 556 -1 873 477 -1 824 838 -1 824 838 -1 824 838 -1 824 838 

Refusjoner -14 771 595 -9 753 080 -10 898 456 -10 898 456 -10 898 456 -10 898 456 

Overføringsinntekter -2 470 527 -295 000 -900 000 -900 000 -900 000 -900 000 

Finansinntekter -787 546 -1 004 821 0 0 0 0 

Sum 65 603 679 65 499 285 68 790 354 68 790 354 68 790 354 68 790 354 

13 -15 Helse-, pleie- og 
omsorgstjenester, NAV 

      

Lønn 114 614 972 114 637 033 115 436 427 115 436 427 115 436 427 115 436 427 

Varer og tjenester 12 038 232 12 480 182 10 077 944 10 077 944 10 077 944 10 077 944 

Kjøp av tjenester 8 132 483 6 738 359 8 701 390 8 701 390 8 701 390 8 701 390 

Overføringer 7 289 926 6 213 560 7 325 879 7 325 879 7 325 879 7 325 879 

Finansutgifter 3 668 523 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Salgsinntekter -6 777 354 -6 691 060 -6 863 000 -6 863 000 -6 863 000 -6 863 000 

Refusjoner -34 572 202 -24 497 921 -26 070 247 -26 070 247 -26 070 247 -26 070 247 

Overføringsinntekter -620 000 0 -268 000 -268 000 -268 000 -268 000 

Finansinntekter -1 951 848 -573 167 -721 020 -721 020 -721 020 -721 020 

Sum 101 822 732 108 606 986 107 669 373 107 669 373 107 669 373 107 669 373 

16 Miljø, næring, areal, 
kultur 

      

Lønn 9 352 467 8 960 717 9 385 832 9 385 832 9 385 832 9 385 832 

Varer og tjenester 2 348 949 2 144 758 2 157 155 2 157 155 2 157 155 2 157 155 

Kjøp av tjenester 931 962 773 902 2 193 902 2 193 902 2 193 902 2 193 902 

Overføringer 5 188 738 4 552 229 3 003 229 3 003 229 3 003 229 3 003 229 

Finansutgifter 4 127 178 80 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Salgsinntekter -903 834 -1 362 800 -1 362 800 -1 362 800 -1 362 800 -1 362 800 

Refusjoner -9 193 543 -4 237 240 -4 733 240 -4 733 240 -4 733 240 -4 733 240 

Overføringsinntekter -1 352 768 -815 000 -565 000 -565 000 -565 000 -565 000 

Finansinntekter -2 428 733 -954 500 -810 754 -810 754 -810 754 -810 754 

Sum 8 070 416 9 142 066 9 298 324 9 298 324 9 298 324 9 298 324 

17 -18 Bygg og anlegg       

Lønn 15 798 253 15 773 313 17 444 127 17 444 127 17 444 127 17 444 127 

Varer og tjenester 17 794 391 16 573 299 18 046 614 18 046 614 18 046 614 18 046 614 

Kjøp av tjenester 12 270 661 12 825 078 13 121 085 13 121 085 13 121 085 13 121 085 
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Beskrivelse 
Regnskap 
2020 

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 

Overføringer 3 267 216 1 106 344 5 994 656 2 738 000 2 738 000 2 738 000 

Finansutgifter 896 452 917 145 522 937 441 771 354 006 257 942 

Salgsinntekter -24 840 517 -25 278 604 -26 308 869 -26 479 693 -27 052 738 -27 806 395 

Refusjoner -4 208 743 -1 135 120 -3 935 120 -3 935 120 -3 935 120 -3 935 120 

Overføringsinntekter -1 593 487 0 0 0 0 0 

Finansinntekter 374 459 -934 302 -2 388 999 -2 137 009 -1 476 199 -626 478 

Sum 19 758 685 19 847 153 22 496 431 19 239 775 19 239 775 19 239 775 

19 Rammetilskudd, finans       

Lønn -4 998 333 -1 336 844 -1 746 008 -1 746 008 -1 746 008 -1 746 008 

Varer og tjenester 107 809 85 000 94 000 94 000 94 000 94 000 

Kjøp av tjenester 31 139 0 0 0 0 0 

Overføringer 351 276 400 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Finansutgifter 55 048 112 47 291 154 52 413 378 52 673 900 52 239 383 51 487 980 

Salgsinntekter -4 508 -10 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Refusjoner -1 639 547 0 0 0 0 0 

Overføringsinntekter -239 767 126 -245 978 024 -248 536 081 -249 278 081 -250 086 081 -250 500 081 

Finansinntekter -31 577 714 -28 807 614 -27 830 257 -27 830 257 -27 830 257 -27 830 257 

Sum -222 448 892 -228 356 328 -225 109 968 -225 591 446 -226 833 963 -227 999 366 
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1.8 Obligatoriske oversikter til drift og investering 

 

1.8.1 Bevilgningsoversikt drift A 

Beskrivelse 
Regnskap 
2020 

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 

Deanu-Tana       

Rammetilskudd -160 300 062 -159 616 000 -161 046 000 -161 115 000 -161 784 000 -162 168 000 

Inntekts- og formuesskatt -74 458 705 -79 053 000 -80 181 000 -80 394 000 -80 533 000 -80 563 000 

Eiendomsskatt -6 776 492 -7 169 024 -7 169 081 -7 169 081 -7 169 081 -7 169 081 

Andre generelle 
driftsinntekter 

-8 857 466 -5 977 000 -7 170 130 -7 170 130 -7 170 130 -7 170 130 

SUM GENERELLE 
DRIFTSINNTEKTER 

-250 392 725 -251 815 024 -255 566 211 -255 848 211 -256 656 211 -257 070 211 

Sum bevilgninger drift, netto 222 197 058 235 651 129 235 328 370 229 030 967 228 073 631 226 781 967 

Avskrivinger 22 183 259 17 964 000 22 183 257 22 183 257 22 183 257 22 183 257 

SUM NETTO 
DRIFTSUTGIFTER 

244 380 317 253 615 129 257 511 627 251 214 224 250 256 888 248 965 224 

BRUTTO 
DRIFTSRESULTAT 

-6 012 408 1 800 105 1 945 416 -4 633 987 -6 399 323 -8 104 987 

Renteinntekter -612 135 -197 000 -367 000 -367 000 -367 000 -367 000 

Utbytter -6 250 000 -5 000 000 -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 

Gevinster og tap på 
finansielle omløpsmidler 

3 283 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 8 196 786 9 219 776 10 162 743 10 924 949 10 979 574 10 705 085 

Avdrag på lån 17 412 997 20 067 378 20 067 378 19 565 694 19 076 552 18 599 638 

NETTO FINANSUTGIFTER 18 750 931 24 090 154 24 563 121 24 823 643 24 389 126 23 637 723 

Motpost avskrivinger -22 183 257 -17 964 000 -22 183 257 -22 183 257 -22 183 257 -22 183 257 

NETTO DRIFTSRESULTAT -9 444 734 7 926 259 4 325 280 -1 993 601 -4 193 454 -6 650 521 

Netto avsetninger til eller 
bruk av bundne fond 

4 270 655 -2 179 645 -3 217 836 -3 047 012 -2 473 967 -1 720 310 

Netto avsetninger til eller 
bruk av disposisjonsfond 

8 636 410 -5 746 614 -1 107 444 5 040 613 6 667 421 8 370 831 

SUM DISPONERINGER 
ELLER DEKNING AV 

NETTO DRIFTSRESULTAT 
12 907 065 -7 926 259 -4 325 280 1 993 601 4 193 454 6 650 521 

FREMFØRT TIL 
INNDEKNING I SENERE ÅR 

0 0 0 0 0 0 
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1.8.2 Økonomisk oversikt drift 

Beskrivelse 
Regnskap 
2020 

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 

Deanu-Tana       

Rammetilskudd -160 300 062 -159 616 000 -161 046 000 -161 115 000 -161 784 000 -162 168 000 

Inntekts- og formuesskatt -74 458 705 -79 053 000 -80 181 000 -80 394 000 -80 533 000 -80 563 000 

Eiendomsskatt -6 776 492 -7 169 024 -7 169 081 -7 169 081 -7 169 081 -7 169 081 

Andre skatteinntekter -13 568 0 0 0 0 0 

Andre overføringer og 
tilskudd fra staten 

-8 843 898 -5 977 000 -7 170 130 -7 170 130 -7 170 130 -7 170 130 

Overføringer og tilskudd fra 
andre 

-69 298 000 -42 110 361 -49 475 668 -48 300 567 -48 300 567 -48 300 567 

Brukerbetalinger -3 941 634 -4 056 737 -4 524 038 -4 524 038 -4 524 038 -4 524 038 

Salgs- og leieinntekter -32 760 738 -32 238 204 -32 332 469 -32 503 293 -33 076 338 -33 829 995 

SUM DRIFTSINNTEKTER -356 393 097 -330 220 326 -341 898 386 -341 176 109 -342 557 154 -343 724 811 

Lønnsutgifter 194 889 573 186 001 830 185 218 230 181 677 542 181 350 875 180 893 542 

Sosiale utgifter 17 036 674 24 423 504 24 072 183 23 678 879 23 621 255 23 540 581 

Kjøp av varer og tjenester 88 162 932 76 809 593 80 844 592 80 533 560 80 533 560 80 533 560 

Overføringer og tilskudd til 
andre 

28 108 251 26 821 504 31 525 540 28 468 884 28 468 884 28 468 884 

Avskrivninger 22 183 259 17 964 000 22 183 257 22 183 257 22 183 257 22 183 257 

SUM DRIFTSUTGIFTER 350 380 689 332 020 431 343 843 802 336 542 122 336 157 831 335 619 824 

BRUTTO 
DRIFTSRESULTAT 

-6 012 408 1 800 105 1 945 416 -4 633 987 -6 399 323 -8 104 987 

Renteinntekter -612 135 -197 000 -367 000 -367 000 -367 000 -367 000 

Utbytter -6 250 000 -5 000 000 -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 -5 300 000 

Gevinster og tap på 
finansielle omløpsmidler 

3 283 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 8 196 786 9 219 776 10 162 743 10 924 949 10 979 574 10 705 085 

Avdrag på lån 17 412 997 20 067 378 20 067 378 19 565 694 19 076 552 18 599 638 

NETTO FINANSUTGIFTER 18 750 931 24 090 154 24 563 121 24 823 643 24 389 126 23 637 723 

Motpost avskrivninger -22 183 257 -17 964 000 -22 183 257 -22 183 257 -22 183 257 -22 183 257 

NETTO DRIFTSRESULTAT -9 444 734 7 926 259 4 325 280 -1 993 601 -4 193 454 -6 650 521 

Netto avsetninger til eller 
bruk av bundne driftsfond 

4 270 655 -2 179 645 -3 217 836 -3 047 012 -2 473 967 -1 720 310 

Netto avsetninger til eller 
bruk av disposisjonsfond 

8 636 410 -5 746 614 -1 107 444 5 040 613 6 667 421 8 370 831 

Bruk av tidligere års 
mindreforbruk 

-3 462 320 0 0 0 0 0 

SUM DISPONERINGER 
ELLER DEKNING AV 

NETTO DRIFTSRESULTAT 
9 444 745 -7 926 259 -4 325 280 1 993 601 4 193 454 6 650 521 

FREMFØRT TIL 
INNDEKNING I SENERE ÅR 

0 0 0 0 0 0 
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1.8.3 Bevilgningsoversikt investering A 

Beskrivelse 
Regnskap 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

Deanu-Tana       

Investeringer i varige driftsmidler 62 301 412 76 488 795 47 814 957 7 080 000 6 520 000 10 900 000 

Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

1 048 675 0 0 0 0 0 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 10 600 000 0 0 0 

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 63 350 087 76 488 795 58 414 957 7 080 000 6 520 000 10 900 000 

Kompensasjon for merverdiavgift -6 372 284 -13 031 741 -7 482 800 -430 000 -70 000 -800 000 

Tilskudd fra andre 0 0 -10 600 000 0 0 0 

Salg av varige driftsmidler -2 714 443 0 -1 782 871 -1 792 871 0 0 

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 

Bruk av lån -54 667 557 -48 199 000 -600 000 -6 650 000 -6 450 000 -10 100 000 

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -63 754 284 -61 230 741 -20 465 671 -8 872 871 -6 520 000 -10 900 000 

Videreutlån 6 543 046 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 

Bruk av lån til videreutlån -6 543 046 -9 500 000 -9 500 000 -9 500 000 -9 500 000 -9 500 000 

Avdrag på lån til videreutlån 1 353 295 1 659 000 1 759 000 1 859 000 1 959 000 2 059 000 

Mottatte avdrag på videreutlån -2 552 828 -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 700 000 

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN -1 199 533 359 000 359 000 359 000 359 000 359 000 

Overføring fra drift 0 -15 258 054 -39 732 157 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne  
investeringsfond 

1 199 533 -359 000 -359 000 -359 000 -359 000 -359 000 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet  
investeringsfond 

404 197 0 1 782 871 1 792 871 0 0 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

1 603 730 -15 617 054 -38 308 286 1 433 871 -359 000 -359 000 

Fremført til inndekning i senere år 
udekket beløp 

0 0 0 0 0 0 
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2 Oversikt virksomheter 

 

2.1 11 Politisk-adm ledelse 

Status 

På politisk virksomhet er det ingen betydelige endringer. Men det er foreslått et 20% 

kutt i møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, bevertning og kjøregodtgjørelse via 

reduksjon i antall møter og evt antall utvalg. 

Innen Trossamfunn er Overføringer til andre kirkelige formål, dvs andre trossamfunn 

ikke lenger aktiv da det fra og med 2021 ikke lenger går gjennom kommunene. 

Overføringer til kirkelig fellesråd er i konsekvensjustert budsjett uendret fra 2021, så 

her er det en implisitt innstramming på omtrent 90,000 hvis en antar 2,5% inflasjon. 

Resultatenheten Stab ble etablert 1.des 2020 og består nå av ansvarene Økonomi, 

Service, Kantinedrift, Leasingbil, Personalavdeling, Bibliotek, Samisk språkutvikling, 

IT drift, Fellestjenester og Tana kino. 

Økonomi 

I budsjettforslaget er det økonomi som er mest påvirket da det i konsekvensjustert 

budsjett ligger inne 4.5 stillinger mot 5.5 nå der 1 stilling er en midlertidig stilling, et 

engasjement. I tillegg slutter rådgiver økonomi som har jobbet med regnskap og 

budsjett 1 desember, der stillingen vil bli utlyst snarest. Det er planlagt at 

økonomiavdelingen vil bli en del av 4 kommuners samarbeidet (Tana, Nesseby, 

Berlevåg og Båtsfjord) hvor oppstart muligens blir til høsten. 

Personalavdelingen 

Personalavdelingen har 3 ansatte; En personalkonsulent, en HR-rådgiver og en 

stabsleder. I tillegg budsjetteres det med 33% frikjøp av HTV i dette ansvaret. Utgiftene 

til satsingen på lærlinger i kommunen som begynte med full tyngde i 2021 er i sin 

helhet lagt her for 2022 med 600,000. Det er plasser som allerede er besatt. I plan 

perioden fra og med 2023 er den ikke videreført, men lagt inn som et tiltak i stedet. 

1802 - velferdsutvalget er lagt ned, og velferdsmidler er overført til konto bevertning. 

Her er blant annet bidrag til ansattes/avdelingenes julebord, men også andre 

velferdstiltak.  

Avdelingen ivaretar blant annet: arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver, og gir støtte 

til både kommunedirektør, kommunalsjefer og øvrige virksomhetsledere. Det gis støtte i 

forhold til ansettelser, samt rådgiving innenfor personalpolitiske problemstillinger. 

Avdelingen har også ansvar for kommunens pensjonsordning, lokale 

lønnsforhandlinger, kvalitetssystem, avvikshåndtering, internkontroll herunder HMS og 

vernetjenester, samt pådriver i sykefraværsarbeid.  Avdelingen har også ansvar for 

medbestemmelse og dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Avdelingen har ansvar for 

saksbehandling til arbeidsmiljøutvalg og Administrasjonsutvalg, samt saker innenfor 

personalpolitiske planer og organisasjonsutvikling. 
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Kompetanseheving for de ansatte er nødvendig. Dette vil redusere bruk av og utgifter til 

dyre eksterne konsulenter. 

Digitalisering og bruk av IKT for å gi bedre tjenester til innbyggerne. 

 

Tana bru kino 

I konsekvensjustert budsjett er det for 2022 lagt inn 50,000 til en helt nødvendig 

oppgradering av kinoen. Det må kjøpes inn ny forsterker, nytt lerret, høyttalere (evt 

reparere de eksisterende) og kinoprosessor.  

 

2.2 IT drift (7100) 

Status 

IT-avdelingen har felles drift med Nesseby, ØFAS og SEG. Vi drifter sosial- og 

barnevernsløsninger for Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord, samt pleie- og 

omsorgsløsninger for Berlevåg i tillegg til Tana og Nesseby. Samarbeidet med Nesseby 

inkluderer finansieringen av felles tekniske løsninger og personalkostandene til en av 

IT-konsulentene. Det er igangsatt et prosjekt, Vestre Varanger IKT, som er et 

samarbeidsprosjekt for IT mellom Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Nesseby og hvor Tana 

er tenkt rollen som vertskommune. 

Plan og strategier 

IT-avdelingen står overfor store endringer i forbindelse med prosjektet Vestre Varanger 

IKT. Hensikten med prosjektet er å skape bedre fagmiljø, gjøre oss mindre sårbare, yte 

bedre tjenester, mer IT for pengene, økt sikkerhet, kompetanseheving, gi gode 

brukeropplevelser og en mer effektiv og enklere hverdag for brukerne våre. 

Digitaliseringsarbeidet i Tana kommune er godt i gang og vil vedvare i tiden fremover. 

Prioriteringer 

Datakriminalitet er et økende problem og datasikkerhet vil være et område med økt 

fokus. 

 

2.3 12 Opplæring og barnehage 

Status 

Kommunalsjef for oppvekst har det overordnet faglig, økonomisk og administrativt 

ansvar for oppvekstområdet som for oss er 2 barnehager, 3 skoler, ett oppvekstsenter 

(skole og barnehage) og kompetanseavdeling bestående av PPT, voksenopplæring, 

tilflyttertjenesten og studiesenteret. 

Offentlig skole 50 årsverk og 225 elever. 
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Offentlig barnehage 18 årsverk og 55 barn. 

Kompetanseavdelingen 4 årsverk. 

Kommunalsjef for oppvekst har ansvar for strategisk og faglig utvikling av 

oppvekstområdet og bidra i strategisk arbeid på kommunenivå. 

Videre skal hun være en pådriver i det tverrfaglige samarbeidet for å fremme barn og 

unges utvikling. 

Plan og strategier 

• Utviklingsplanen for Tanaskolene - 2018-2021 Tana kommune har målsetting 

med tiltak på eier-, enhet/skolenivå helt ned i klasserommet. 

• Strategisk kompetanseplan for barnehagene - Deanu gielda-Tana kommune 

2018-2022. 

Barnehagene og skolene jobber konkret med temaer/tiltak ut i fra satsningsområdene. 

Barns/elevers læring og utvikling skal stå i sentrum for barnehagens og skolens 

virksomhet. Barn i barnehagen og elevene i skolen møter med ulike erfaringer, 

forkunnskaper, holdninger og behov. Barnehage og skole må gi alle barn og elever 

likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av deres forutsetninger. 

Vi følger kompetansepakker fra Høgskolen i Innlandet nettbasert. 

Oppfølging på Teams/ Zoom med forelesning og veiledning. 

Mellomarbeid både for ledere, gruppeledere og ansatte.  

Prioriteringer 

Barnehagene: 

• Språk: kommunikasjon, språkutvikling, tospråklighet 

• Folkehelsearbeid i barnehagene 

• Tidlig innsats 

Skolene: 

• Forbedre resultatene for elevene når det gjelder nasjonale prøver og 

elevundersøkelsen. 

• Trivsel, motivasjon og læring. 

• Bedre elevenes leseferdigheter. 

• Styrke samisk språkutvikling. 

 

2.4 Austertana barnehage (2110) 

Status 

Austertana oppvekstsenter er ikke lenger et oppvekstsenter da skoledriften ble lagt ned 

1. august 2020. Barnehagen er imidlertid i full drift. 



30 

 

Austertana barnehage har tre ansatte, og 10 barn som fyller 14 plasser. Ifølge 

pedagognormen er det helt fullt i barnehagen hos oss. Økt barneantall fører til litt større 

inntekter enn budsjettert. 

To av de ansatte er ufaglærte, og derfor tilsatt midlertidig. 

På grunn av liten virksomhet med få ansatte og dårlig tilgang på vikarer er det sårbart i 

forhold til sykefravær, men vi har holdt hjulene i gang så langt. 

Plan og strategier 

Austertana barnehage holder fast ved det tidligere oppvekstsenterets uteprofil, og 

tilbringer så mye tid som mulig utendørs. Ny turvogn sponset av Elkem og Austertana 

bygdelag, benyttes flittig, men grunnet mange nye barn på tilvenning har vi valgt å 

holde oss mest innenfor vårt store, flotte uteområde. I løpet av året håper vi å kunne 

bruke mer av nærmiljøet som inneholder både elv, fjære, skog og fjell. Vi er levende 

opptatt av dyrelivet i naturen rundt oss, og barna deler villig vekk rester av den gode 

maten vi lager med kråker, skjærer og småfugler. Vi har vært flere turer i bygdas felles 

grillhytte i fjæra omringet av yrende fugleliv, og vi har en Barnehageturkasse vi kan 

skrive navnene våre i på Gammelveien. Austertana er en bondebygd, og vi ønsker å få 

til gårdsbesøk med reinskinnaking rundt påsketider, og å bivåne kalveslepp når våren 

kommer. Vi gleder oss også til å trimme i lysløypa, og nyte utsikten fra gapahuken der 

oppe mens vi griller pølser og mashmallows. Enn så lenge bruker vi gapahuken på 

uteområdet vårt jevnlig. 

Vi har tre skolestartere i år, og førskolegjengen har ukentlige aktiviteter, det samme 

gjelder 4-5 årsklubben. Småttissene (1-2 år) og 3 åringene har organiserte 

alderstilpassede aktiviteter i sine grupper hver 14. dag. 

Siden halve barnegruppa er ny, er fokusområdet hos oss i år, relasjoner. Vi i deltar også 

i utviklingsarbeid som øker kunnskap og skaper bevissthet rundt dette i regi av RSK-

Øst. I tillegg er vi i startgropa i prosjektet: kompetanseløft for spesialpedagogikk og 

inkluderende praksis sammen med alle barnehager, skoler og PPT i Tana kommune. 

 

2.5 Boftsa oppvekstsenter (2120) 

Status 

Boftsa oppvekstsenter har 31 elever. Vi har 6,5 lærerstillinger og 50% vernepleier, i 

tillegg til 1,5 assistentstillinger. I barnehagen er det 10 barn som opptar 16 plasser. Det 

er 2 pedagogiske ledere og 2 barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter.  I høst utvidet vi 

til 2 avdelinger fordi vi fikk mange 1 åringer som opptar 2 plasser. Vi måtte også utvide 

fra 3 ansatte til 4 ansatte på grunn av flere barn. 

På skolen er det 1 lærer som er under utdanning. 

Det har gått ekstra penger ut på lønninger. Vi har hatt en del sykefravær, og vi har måtte 

ansette en ekstra i barnehagen. I vår måtte vi ha med ekstra personale på leirskole, som 

var en hel arbeidsuke.  Alt dette har ført til økte lønnsutgifter. 



31 

 

Vi har ennå ikke fått inn penger på samiskundervisningen, og vi vil også få inn penger 

på lønnstilskudd. Det vil å komme inn penger på den læreren som er under utdanning. 

Det vil dekke en del av det som vi har brukt for mye. Vi vil nok ikke klare å gå helt i 0 

på budsjettet, men heller ikke ha det overforbruket slik tallene viser nå. 

Plan og strategier 

Antall elever vil være stabilt for 2021-2022, og antall barn i barnehagen vil også holde 

seg på mellom 16-18 plasser som er maks antall plasser vi har. 

Prioriteringer 

På en skole og barnehage kan man ikke gjøre mange prioriteringer.  Daglig drift må 

holdes i gang uansett.  Lønn er skolens og barnehagens største utgiftspost. 

 

2.6 Tanabru skole (2130) 

Status 

Tanabru skole har pr. idag 103 elever, 17,8 pedagog stillinger og 6 fagarbeidere. Det er 

tre ansatte i administrasjonen, rektor 100% stilling, inspektør 100% stilling og 

kontorass/SFO leder 100% stilling. 

Vi har i år hatt større inntekter på sykelønnsrefusjon. Vårhalvåret hadde vi et høyt 

sykemeldt fravær. Høsthalvåret så langt har det vært mye lavere sykemeldt fravær. 

Vi får inn mindre refusjon fra andre kommuner, da vi har to elever fra andre kommuner 

som har flyttet fra vår skole. Vi vil få en utgift på en av våre elever som nå er gjesteelev 

i en annen kommune. 

Tanabru skole vil fint klare å holde budsjettet i 2021, det vil så langt man ser det gå med 

et overskudd 

Plan og strategier 

Antall elever og ansatte på Tanabru skole ser ut til å kunne være ganske stabil også for 

2022, omtrent på samme nivå som i 2021. 

Vi skal jobbe for å få ned tallet på spesialundervisningstimer. 

Prioriteringer 

På en skole er det ikke så mye prioriteringer som kan gjøres. Budsjettet som er laget for 

2022 har sine faste poster, og det er ikke så mye vi kan flytte på. Lønn er skolens største 

utgiftspost. 
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2.7 Deanu sámeskuvla (2140) 

Status 

Deanu sámeskuvla antall elever: 81 

Antall elever med samisk fjernundervisning; 38 

Antall pedagoger: 15,85 

Antall assistenter: 1,94 

Administrasjon: 

- rektor 100% 

- inspektør 50 % 

- kontoransatt 50 % 

Plan og strategier 

Deanu sámeskuvlla višuvdna - visjon 

Sámeskuvllas galgá sámegiela ja sámevuođa gáhttet ja ovddidit, ja dakko bokte nannet 

guovttegielalašvuođa ja maŋŋgakultuvrralašvuođa servodagas./ På sameskolen skal 

samisk språk og tilhørighet bevares og fremmes, og ved det styrke tospråklighet og 

flerkulturell tilhørighet til samfunnet. 

 

Mis galgá leat buorre ja oadjebas skuvladilli buohkain./ Vi skal ha en god og trygg 

skolehverdag for alle. 

Deanu sámeskuvlla váldoulbmil – hovedmål 

Sámeskuvlla ulbmil lea láhčit dili oadjebas oahppamii, nu ahte oahppit sáhttet birget ja 

oasálastit servodagas, man maiddái leat mielde ovddideamen ja masa dovdet 

gullevašvuođa./ Sameskolens mål er å tilrettelegge for en trygg opplæring, slik at 

elevene kan mestre og delta i samfunnet, som de samtidig er med på å videreføre og 

som de føler tilhørighet til. 

Målsetting: alle elevene skal lære å snakke, lese og skrive på samisk ut ifra egne 

forutsetninger. 

Målsetting: relasjonene elev-elev, og elev-lærer skal strykes. 

Prioriteringer 

Deanu sámeskuvla skal ha en opplæring av høy faglig kvalitet og varierte 

arbeidsmetoder. 

Deanu sámeskuvla skal sikre at elevenes faglige og sosiale behov ivaretas, og skal legge 

til rette for at hver elev får best mulig faglig og sosial utvikling i forhold til evner, 

forutsetning og kulturell bakgrunn. 

Deanu sámeskuvla skal legge til rette for et gjensidig forpliktende samarbeid skole-

hjem. 
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Deanu sámeskuvla skal kjenne til og bruke forskningsbaserte metoder og pedagogikk. 

 

2.8 Sirma skole (2150) 

Status 

Sirma skole har 5 elever fra 1.-8. trinn. Elevtallet er stabilt, med småbarn i bygda som 

avløser de eldste elevene som etter hvert går over til Deanu Sameskuvla ved overgang 

til ungdomstrinnet. Sirma skole har felles undervisning 2 dager i uka med samisk-

klassene (16 elever) ved Utsjok skole. 

Plan og strategier 

Sirma skole følger utviklingsplanen for Tanaskolene, samt en felles plan med Utsjok 

skole om grenseskolesamarbeid med sametinget som viktig støttespiller. 

Prioriteringer 

Sirma skole prioriterer samarbeidet med Utsjok skole fremfor annet utviklingsarbeid. 

Som det heter i sametingets rapport «Grenseløs samiskopplæring» fra 2019: «Vi er ett 

folk og vi har rett til å utvikle oss etter dette prinsippet. Uavhengig av landegrensene 

skal vi sammen kunne opprettholde, utøve og utvikle vår kultur, vårt språk og våre 

levevis. Vi skal også få pleie vårt slektskap og vennskap. Grensene skal ikke hindre oss 

mer enn nødvendig. Samvær og kommunikasjon er nyttig for oss. Vi kan nyttiggjøre oss 

av samiske læremidler og lærere i et annet land og vi er sterkere når vi samarbeider og 

deler kompetanse.» 

 

2.9 Kompetanseavdelingen 

Status 

Kompetanseavdelingen har tjenesteområdene 2600 Kompetanseavdelingen ledelse og 

fellestiltak (inkludert tilflyttertjenesten), 2620 Voksenopplæringen, 2630 Studiesenteret, 

2640 Pedagogisk psykologisk tjeneste, samt budsjetterer for Tanas del av 

interkommunal barneverntjeneste. Årsaken til økningen i budsjett for 2021 og 2022 er i 

hovedsak reduserte refusjoner på grunn av at de fleste flyktningene er flyttet fra Tana. 

Kompetanseavdelingen har tatt ned tjenestetilbudet i tråd med dette slik at 

tjenestetilbudet nå er på et minimumsnivå. Vi tilbyr fortsatt introduksjonsprogram til de 

som kommer på familiegjenforening, det gjør at vi må ha et visst tjenestenivå innenfor 

tilflyttertjenesten. Virksomhetsleder dekker en del av dette, i tillegg må vi ha noe på 

engasjementsbasis. 

Plan og strategier 

Kompetanseavdelingen er som et innsparingstiltak, foreslått avviklet fra 01.01.2022. 

Det jobbes med å finne alternativer for hvordan de forskjellige tjenesteområdene skal bli 
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ivaretatt fra årsskiftet. 

Prioriteringer 

Det må avklares før utgangen av året hvor i organisasjonen tilflyttertjenesten, 

voksenopplæringen, studiesenteret og PPT skal plasseres etter at Kompetanseavdelingen 

avvikles. 

 

2.10 Tanabru barnehage (2460) 

Status 

Tana bru barnehage er godkjent for 54 plasser for barn i alderen 1-6 år, og har tre 

avdelinger hvorav en er småbarnsavdeling for barn fra 1-2 år, de to andre avdelingene 

har blandede aldersgrupper fra 2-6 år. 

Barnehagen har en høy andel av stabilt og kvalifisert personale. Alle fire stillingene for 

pedagogisk ledere er besatt av utdannede barnehagelærere med mange års erfaring. I 

tillegg har så godt som alle assistentene fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og 

også disse har mange års erfaring fra barnehageyrket. 

Alle barn med rett til barnehageplass som søkte Tana bru barnehage som første prioritet, 

fikk plass fra nytt barnehageår i august 2021. Det er likevel flere som har søkt plass 

etter fristen, eller som ikke har rett til plass ut fra alder som står på venteliste. Flere av 

disse ønsker plass fra vårhalvåret 2022. 

Barnehagebygget er 33 år gammelt, og bærer tydelig preg av det. Det er nedslitt, trangt 

og tilfredsstiller ikke dagens behov til barnehagedrift. Bygging av ny fireavdelings 

barnehage har startet opp og den forventes å være klar høsten 2022. Det vil gi plasser til 

flere barn, og ansatte og barn vil få en enklere og bedre hverdag. 

Sykefraværet har variert dette året. Langtidssykemeldinger er med på å trekke opp 

fraværet, i tillegg til at bruk av egenmeldinger er noe høyere enn ellers nå som terskelen 

for å være hjemme fra jobb er lav dersom man har luftveissymptomer nå under 

pandemien. Barnehagen har dermed hatt store vikarutgifter uten å ha eget vikarbudsjett, 

noe som har gitt seg utslag i overforbruk i budsjettet. I budsjettforslaget for 2022 er det 

lagt opp til eget vikarbudsjett.  

Plan og strategier 

Barnehagen må forholde seg til Lov om barnehager, vedtatt 17.06.2005, sist endret 

01.01.2021 og Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

Barnehageloven fikk 1. januar 2021 et nytt kapittel VIII - Psykososialt barnehagemiljø. 

Endingene krever at barnehagen jobber systematisk for å forebygge utestenging og 

mobbing, og skape et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. 

Gjennom tidligere deltakelse i Udir sin nasjonale satsing «Inkluderende barnehage- og 

skolemiljø», og nå gjennom RSK sitt kompetansehevingsprogram «Å skape gode 

relasjoner i barnehagen», er dette barnehagens satsingsområde og noe det jobbes 



35 

 

systematisk med i personalgruppa.  

Prioriteringer 

Den viktigste oppgaven er å gi alle barn i barnehagen trygghet og omsorg og legge til 

rette for gode, styrte pedagogiske aktiviteter og rutinesituasjoner. 

Barnehagen fokuserer på å jobbe forebyggende ved systematisk jobbing med å skape 

gode relasjoner barna imellom, mellom barn og ansatte og mellom de ansatte. 

For å skape gode relasjoner barna imellom og mellom barn og ansatte forutsettes det at 

de ansatte er aktivt tilstedeværende i barnas aktiviteter. 

Dette krever også involvering og deltakelse fra foreldre/foresatte, noe det hele tiden 

settes fokus på ved å ha god dialog med foreldre/foresatte og positiv samhandling 

mellom barnehagen og hjemmene. 

Barnehagen har også stort fokus på å legge til rette for at barna skal få en trygg og god 

overgang fra barnehage til skole. dette skal skje i samarbeid med foreldre/foresatte. 

 

2.11 13-15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester, NAV 

Status 

Helse og pleie- og omsorgstjenester består av virksomheter helseavdeling, 

hjemmetjenesten, sykeavdeling, botjenesten og NAV. Kommunalsjef for helse og 

omsorg har det daglige oppfølgingsansvaret for virksomhetene når det gjelder faglige, 

økonomiske og personalmessige forhold. Kommunalsjefen har også personal- og 

lederansvar for alle virksomhetslederne innen helse og omsorg og løpende oppfølging 

av disse. Virksomhetene har samlet ca. 140 årsverk, fordelt bortimot 200 ansatte. 

Budsjettet for 2022 for sektoren viser en økning i kr 6,4 mill. i forhold til regnskapet 

2020. Den store økningen skyldes hovedsakelig mindre forventede refusjoner innen 

sektoren, herunder spesielt store endringer i refusjoner av ressurskrevende brukere. 

Flytting av demensavdelingen fra omsorgssenteret iverksettes mai 2022.  Det er 

innarbeidet i budsjettene noe økte personalressurser da samlet plasskapasitet innen pleie 

og omsorg økes med 8 plasser i forhold til 2021. 

Det har vært økt sykefravær i sektoren i 2021 og utfordringer med å rekruttere 

kvalifisert personell.  Det foreslås til budsjett 2022 flere tiltak for å rekruttere / beholde 

sykepleiere og vernepleiere i kommunen. 

 

2.12 Legestasjon (3000) 

Status 

Tana legesenter har 5,5 stilling som fastlege fordelt på 7 leger, legene har til sammen 

3520 pasienter på sine fastlegelister.  En av legene har fast kontorsted i Nesseby. 
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Det er 6 helsesekretærstillinger i Tana, 50 % er for ledende helsesekretær som også har 

administrative oppgaver. 

Legesenteret er en travel arbeidsplass med stort arbeidspress for både leger og 

helsesekretærer.  I 2021 har vi hatt flere som har vært sykmeldt over flere måneder. 

Koronasituasjonen har ført til ekstra belastning, både på de ansatte og økonomi. 

Prioriteringer 

Vi vil prioritere å få ned sykefraværet gjennom tettere oppfølging av sykmeldte. 

Vi vil også prioritere å følge opp arbeidsmiljøet.  Dette er viktig for å få en stabil 

legedekning. 

 

2.13 Sykeavdelingen (4030) 

Status 

Virksomheten har per årsskifte 21 årsverk fordelt på 30 ansatte.  

Flyttingen av demensenhet som var planlagt i høst 20211, utsettes til mai 2022. Dette 

begrunnes med utfordringer i bemanningen i hele helse og PLO. Flyttingen fører til en 

økning på 8 pasientplasser i sykeavdeling og 8 årsverk, hvorav 6 årsverk flyttes fra 

nåværende demensenhet (avdeling A). I tillegg er det innarbeidet i konsekvensjustert 

budsjett for 2022 en nattevakt stilling, som utgjør 2 årsverk slik at den samlede 

bemanningen i demensavdelingen utgjør samlet 8 årsverk fordelt på to dagvakter, 2 

aftenvakter og en nattevakt. Ellers flyttes lønnsbudsjettene over fra hjemmetjenesten 

først fra mai 2022 da nye bemanningsplanene og personalressurser er på plass.  

Sykefraværet har steget ytterlig og ligger nå på 7,6% der utgifter for vikar og 

sykefraværsrefusjoner er innarbeidet i budsjett 2022. 

Sykepleierbemanningen har blitt en stor utfordring i hele kommunen. Per november 

2021 har sykeavdelingen 3 sykepleierstillinger vakant. Dette førte til at det ble 

nødvendig å leie en sykepleier fra vikarbyrå. Det antas at sykepleierbemanningen vil 

være en utfordring fremover også, derfor ble det også budsjettert midler til sykepleier 

fra vikarbyrå til 2022. 

 

2.14 Hjemmetjenestene (4040) 

Status 

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand, brukerstyrt personlig 

assistanse, pårørende støtte (inkludert avlastning for personer med demens i 

omsorgsbolig), dagtilbud og 22 omsorgsboliger. Tjenester i hjemmet skal være 

tverrfaglig sammensatt og inkludere velferdsteknologi/-trygghetsalarm, støttekontakt og 

andre tjenester som hjemmeboende kan ha behov for. 
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Per oktober 2021 dag har hjemmetjenesten 106 registrerte pasienter/brukere. 90 av dem 

får helsetjenester, 16 av dem får kun praktisk bistand og 55 av disse mottar både 

helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand. 

Totalt årsverk pr 2021: 43,56 

Antall ansatte: Faste 66 personer + vikarer ca. 20 personer per oktober 2021. 

Rapport fra Profil viser at hjemmetjenesten har behandlet 220 saker det siste året. 

Fra 01.05.22 flyttes demensenheten (avdeling A) til sykeavdeling. Endel av 

bemanningen følger med. Dagvakt og ettermiddagsvakt (6 årsverk) flyttes over til 

sykeavdelingen, mens nattevakt holdes igjen i hjemmetjenesten for å betjene (nye) 

brukere i avdeling A. I ettermiddagene betjenes brukere i avdeling A av 

hjemmesykepleie. Det er i tillegg innarbeidet i konsekvensjustert budsjett for 2022 en 

dagvakt som utgjør 1,5 årsverk.  Total fast bemanning i avdeling A etter flytting av 

demensavdeling vil da være 3,5 årsverk fordelt en ansatt på dag og en ansatt på natt.   I 

ettermiddagene betjenes brukere (7 plasser) av hjemmesykepleie. Vurderingen på 

bemanningen er gjort utfra dagens situasjon. Det er vanskelig å forutsi om situasjon er 

lik eller endret om 6 måned. 

Bemanningen i demensavdelingen er fortsatt budsjettert under 4040 og at midlene 

flyttes over til 4030 først da flyttingen iverksettes fra mai 2022. 

Det presiseres at omsorgsboligene er døgnbemannet fordi kommunen har valgt en slik 

organisering. Heldøgns omsorgsboliger er tilpasset personer med sterkt pleiebehov på 

grunn av helsesvikt. Det er behovsbasert bemanning. Omsorgsboligene betraktes som 

beboerens hjem. De har leieavtale med Tana kommunale eiendomsselskap og får tildelt 

helsetjenester i hjemmet etter faglig vurdering på samme måte som de som bor ute i 

private hjem. De ansatte som jobber i omsorgsboligene, er ansatt i hjemmetjenesten. 

Nevner også at hjemmetjenesten er med på å dekke kjøkkenkostnadene på Tana 

helsesenter. 

Plan og strategier 

På bakgrunn av utfordring med sykepleierressurser så vil vi jobbe tettere sammen, 

samarbeide på tvers av omsorgsbolig og utetjeneste, dvs. effektivisere 

sykepleierressursene. 

Noen av helsefagarbeidere vurderes å få kompetansehevning slik at brukere av tjenester 

skal få mulighet å motta behandling hjemme og dermed redusere 

sykeavdelingsinnleggelse. 

Hjemmetjenesten har tatt i bruk første digital tilsyn fra september 2021. Dette medfører 

at brukeren av denne tjenesten kan bo lenger i sin private bolig. Uten dette tilsynet måtte 

alternativet vært omsorgsbolig. Vi kommer til å benytte denne teknologien videre.  

Prioriteringer 

Det er lagt inn 200 000 for innleie av sykepleier via vikarbyrå. 
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2.15 Botjenesten (5060) 

Botjenesten gir døgnkontinuerlig bo- og tjenestetilbud til brukere med psykiske lidelser 

og/eller psykisk utviklingshemming. I tillegg yter avdelingen avlastningstjenester til 

hjemmeboende, barn/ungdom/voksne med tilsvarende behov. Brukerne våre bor i egne 

leiligheter i tilknytning til bofelleskap og vi yter tjenestene i deres hjem. Fokus er at 

brukere skal mestre livet i størst mulig grad selv. Dette er mennesker som har 

forskjellige hjelpebehov og utfordringer i eget liv, utfordringene er både synlig og 

usynlige for øvrig befolkning. 

Virksomheten har 43 årsverk, delt på ca 90 ansatte medregnet vikarer. Ledelse består av 

virksomhetsleder og en assisterende virksomhetsleder. Alle andre ansatte jobber direkte 

med brukere. Budsjettet er tilpasset til dagens drift. Lovendringen på høyere betaling for 

hyppig helg er lagt inn i budsjett på faste tillegg. Refusjoner for ressurskrevende 

tjenester er tilpasset til regelverket og brukergrunnlaget. Kommunale refusjoner er 

justert i f.t. erfaringstall fra 2020. I refusjonsberegning er også tatt hensyn til økt 

rammetilskudd til PU brukere og økt egenandel for kommunen. Lønn sykevikar, samt 

refusjon sykelønn, er justert i f.t. erfaringstall. Enkelte driftsposter er justert noe i.f.t. 

erfaringstall og forventet regnskap for 2021. Lønnskostnader utgjør største delen av 

budsjettet. De andre kostnadene utgjør ca 5 % av budsjettet og består av nødvendig 

lisenser for IKT systemer, velferdsteknologi-systemer, leieutgifter til fellesarealene og 

en tjenestebil. Store deler av tjenester i virksomheten er tilknyttet til enkeltvedtak med 

egen bemanning. Det søkes refusjon for de lønnskostnadene. Flere av brukere har også 

vedtak, jf. kommunehelsetjenesteloven kap 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt 

overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Grunnet vedtakene etter 

kommunehelsetjenesteloven kap. 9 er virksomheten fra Fylkesmannen sin side pålagt 

jevnlig heving og oppdatering av kompetanse, samt regelmessig møter med 

Habiliteringstjenesten tilknyttet Finnmarkssykehuset. Dette fører til høy 

møtevirksomhet. 

Status 

Avdelingen har ubesatt 3,8 årsverk vernepleier/sykepleier. Det har vært problematisk til 

å få rekruttert fagpersonell til stillingene. Dette medførte høyere belastning på 

resterende personalet og ledelsen som må ta over en del av oppgavene. Dette har ført til 

økt overtidsarbeid og delvis økt sykefravær. 

«Det mangler ressurser på ledelsessiden. Det ble gjort vedtak på å ansette en til 

assisterende leder, noe som innebærer at virksomheten skal ha to assisterende 

virksomhetsledere. Stillingen ble ikke utlyst før sommeren grunnet drøftingen med 

hovedtillitsvalgte. Før den nye assisterende lederen tiltrådte, valgte den eksiterende, 

assisterende lederen å si opp sin stilling med virkning fra sensommeren 2021. Videre 

stoppet ansettelsesprosessen av ny assisterende virksomhetsleder midlertidig opp 

grunnet kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Manglende ressurser i ledelsen 

har ført til høyere belastning på virksomhetsleder og gjenværende assisterende leder.» 
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Plan og strategier 

Det skal fortsatt jobbes med å få besatt alle stillingene og særlig stillingene for 

miljøterapeutene (vernepleiere/sykepleiere). Ansettelse av en til assisterende leder 

gjenopptas på nåværende tidspunkt. 

Prioriteringer 

Botjenesten skal jobbe aktivt for å lukke alle pålegg fra Statsforvalteren ihht Hol kap 9: 

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk 

utviklingshemning og sikre god kvalitet i tjenestene. 

 

2.16 NAV (5080) 

Status 

NAV Deatnu-Tana har i de siste årene hatt god kontroll på sosialstønadsutbetalingene 

og utbetalingene har da også gått gradvis nedover, og har stabilisert seg på et nivå som 

er på samme eller lavere nivå enn i sammenlignbare kommuner. NAV Deatnu-Tana har 

også effektuert nedtrekk på en stilling i løpet av 2021. 

2.17 Miljø og næring 

 

6000 Miljø- og næring – ledelse 

Gjelder utviklingsleder. 

6010 Næringsutvikling 

Under dette ansvaret føres forvaltningen av kommunalt næringsfond. Det er budsjettert 

300.000 i overføring til Sápmi Næringshage som driftstilskudd og for førstelinjetjeneste 

for bedrifter og bedriftsetablerere. Det er usikkert hva som tildeles i regionale midler til 

næringsfond for 2022 i og med at det er en ny regjering på plass. 

6030 Landbruk 

Landbruksforvaltningen omfatter ivaretakelse av landbrukets arealbehov ved 

saksbehandling etter jord- og konsesjonsloven, veiledning, informasjon og 

saksbehandling vedrørende tilskudd, lån og rentestøtte til investeringer i tradisjonelt 

landbruk og tilleggsnæringer hos Innovasjon Norge. I tillegg forvaltes 

velferdsordningen innen landbruket hvor formålet er å yte hjelp ved ferie, fritid, og 

sykdom. Landbruksforvaltningen saksbehandler fremfor alt også nasjonale- og 

regionale tilskuddsordninger som produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd. 

Tilskudd til veterinærvaktordningen videreføres. Det er inngått nye veterinærvaktavtaler 

fra 1. januar 2019. Tana har avtale om landbruksforvaltning med Nesseby og Berlevåg, 

og det ble i tillegg inngått en avtale om landbruksforvaltning med Kautokeino 

kommune fra 01.04.2019 og en månedsbasert avtale med Karasjok fra 01.08.2021. 

Vardø kommune har sagt opp avtalen med Tana kommune fra 1.1.22. Vi har tilbudt 

dem en ny avtale. 
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Ikke støtte til landbruksrådgivning er foreslått som kuttetiltak (-50.000,-) (tiltak 044) 

6040 Miljøvern 

Ansvar miljøvern omfatter klima, forurensning, kulturminne, jakt, fiske- og 

viltforvaltning, friluftsliv, motorferdsel og vannforvaltning. Naturmangfold er tillagt 

arealforvaltningen. 

Organisering og administrering av ettersøkslaget og skadefellingslaget inngår her 

foruten forvaltningsoppgavene knyttet til elgjakta. Skadefellingslaget er et 

samarbeidstiltak med Nesseby for å ha beredskap i tilfelle store rovdyr angriper 

beitedyr. 

Det er budsjettert 50 000 for administrasjon av skadefellingslaget. Dette er ikke tillatt 

dekket av viltfondet. 

Formannskapet har gitt tilslutning til at kommunen søker om å delta i nytt Interreg 

prosjekt «Grensesamarbeid om vann og avløp langs Tanavassdraget». For Tanas del vil 

det innebære at tilsyn med private avløpsanlegg vil bli prioritert. 

Tana kommune har avtale om administrering av vannregionutvalget for Tana 

vannforvaltningsområde med fylkeskommunen. Vi forventer at dette blir videreført 

også i 2022. 

6050 Arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart- og oppmåling 

Kommunen har oppdaterte reguleringsplaner i områder av kommunen hvor det er størst 

aktivitet og etterspørsel etter tillatelser. Detaljreguleringsplan for småbåthavn i 

Austertana har dessverre tatt betydelig lenger tid enn forventet i hovedsak på grunn av 

eksterne hendelser. Detaljregulering for ny barnehage ved Tanabru og holmfjell Arena 

ble sluttbehandlet i 2021. Det jobbes med å gjøre ferdig detaljreguleringen for Torhop 

havn. 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er gjenopptatt og det samme gjelder 

detaljregulering for kvartsittbruddet, Elkem AS i Austertana. Det har vært en del 

turnover i avdelingen og behov for en del kompetansepåfyll. Kravene til utredninger i 

forbindelse med utarbeiding av nye planer er økende, spesielt vil grunnundersøkelser 

som det er stort søkelys på nå, være kostnadskrevende. Det ser ut til at det vil komme 

flere private planinitiativ for detaljreguleringer fremover som også betyr flere oppgaver 

for avdelingen, men som er positivt for samfunnsutviklingen. 

Tjenestesamarbeidsavtale med Berlevåg kommune ble revidert i 2019 som bl. a 

omfatter byggesaksbehandling, delingssaker, tilsyn og kommuneplanlegging. Avtalen 

med Berlevåg og Båtsfjord om plantjenester videreføres samt oppmålingstjenester og 

matrikkelføring for Nesseby. Det er også gjennomført andre oppdrag for 

nabokommuner når det har vært kapasitet i avdelingen. Statsforvalteren har bevilget 1,1 

million til Berlevåg kommune for å utrede interkommunalt plankontor i 2022 for 4K 

kommunene med utgangspunkt at Tana skal være hovedkontor. 

Tana kommune har gjennomført et samarbeid med Statens Kartverk for å digitalisere 

alle planer etter plan- og bygningsloven for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, 

Nesseby og Vardø. Det er senere inngått driftsavtaler med Berlevåg, Båtsfjord og 

Nesseby kommuner om drift og vedlikehold av de digitale planregistrene. 
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2.18 Kultur 

6100 Kultur 

Ansvarsområdet ivaretar spillemiddelforvaltning, folkehelsearbeid, saksbehandling for 

ungdomsrådet og samarbeid med Finnmark friluftsråd. Det er ansatt ny kulturrådgiver i 

50 % stilling og 50% folkehelsekoordinator. Folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge 

i Tana kommune har fått nasjonal oppmerksomhet. Det er budsjettert 50.000 i 

arrangementsstøtte for kulturdager, bl.a. Samefolkets dag og 17. mai. Det forutsettes at 

arrangementsstøtten bevilges administrativt og at den også inkluderer husleie ved 

arrangementene. Det er lagt inn 10 000 i egenandel til den kulturelle spaserstokken. 

Skateparken ved Tana bru skal oppgraderes til en aktivitetspark. Dette skjer i nært 

samarbeid med ungdomsrådet og brukere av parken. 

Det foreslås som å kutte ut tilskuddet til Finnmarksløpet (-75.000) (tiltak 038) og Tana 

vinterfestival gjennomføres ikke (-90.000,-) (tiltak 040) 

  

6110 Kulturskolen 

Kulturskolen har rektorstillingen med 50% i budsjettet for 2021. 

Kommunestyret ga i budsjettregulering juni 2020 en ekstrabevilgning på 350.000,- for å 

sikre fast ansettelse i 50 % stilling i kulturskolen. 

Det er foreslått kutt i 40% stiling i denne stillingen kulturskolen da den holdes vakant 

fra februar. (tiltak 037). 

6120 Samisk barneteater 

Samisk barneteater er budsjettert med samme som tidligere. Det er gjort politiske 

fremstøt mot fylkeskommunen og sametinget for å sikre større fast ekstern finansiering 

for å utvikle teateret. 

6200 Museum 

Driftstilskuddet til museumssiidaen er satt til kr 348.000, - 

 

6310 Tanabru fritidsklubb 

Budsjettert som før. 

6320 Ungdommens kulturmønstring 

UKM 2020 og 2021 ble ikke gjennomført som følge av koronasituasjonen. For 2022 er 

det budsjettert som tidligere. 

6330 Ungdommens servicekontor 

Ansvarskapitlet gjelder forvaltning av Ung Jobb. Det er budsjettert med 90.000. i 2020 

ble det gitt en ekstrabevilling som koronatiltak for å sikre at ungdom fikk sommerjobb. 

Dette foreslås som et kuttetiltak. (tiltak 043). 

6400 Idrett og friluftsliv 

Ansvarskapitlet nyttes for formidling av spillemidler og tilskudd til idrettslag. 

Kontingent til Finnmark friluftsråd er budsjettert med 25.000 og tilskudd til Tana Hall 
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AS med 60.000. 

Det er lagd et tiltak på å kutte støtte til tråkking av skiløyper kr 200.000. Men det er 

ikke valgt i kommunedirektørens forslag. 

 

2.19 17, 18 Bygg og anlegg 

Bygg- og anleggsdrift har ansvar for kommunens bygningsmasse og anlegg og opptrer 

som grunn-, bygg- og anleggseier, inkludert løypenett, samt har daglig 

oppfølgingsansvar for havnedrift. I tillegg drifter også avdelingen kommunens brann og 

redningstjeneste. 

Innen forvaltning har vi per i dag 2 administrative stillinger inklusive virksomhetsleder, 

hvorav fagleder anleggstillingen for tiden er vakant. I tillegg har vi 1 stilling 

prosjektleder for oppfølging av investeringsprosjekt. Disse stillingene ivaretar også 

ledelse for brannvesenet, totalt 45%, 

For drift og vedlikehold på bygg har vi til sammen 18 renholdsstillinger som utgjør 9,5 

heltidsstillinger, inkludert en halv stilling renholdsleder. Vi har også 5 

vaktmesterstillinger, inkludert ledende vaktmester, som utgjør 4,5 stillinger, hvorav en 

halv stilling for tiden er vakant.  

For drift og vedlikehold på anleggsdrift har vi 5 stillinger fordelt på vei, vann og avløp, 

etter at arbeidsleder/ bas ble ansatt i august.  

I brann og redningstjenesten er det 22 ansatte på deltidskontrakter, hvorav 6 er befal og 

16 er brannkonstabler. 

 

2.19.1 Bygningsdrift 

 

Bygningsdrift er budsjettert med samme bemanning som høsten 2021, men med 

innsparing for totalt 80% fordelt på 2 stillinger som holdes vakant i 2022.  

Avdelingen har etter innsparinger kun utført helt nødvendig vedlikehold. 

Det kjøpes strøm på spot, det er ikke lagt inn mer enn generell prisøkning på 2 %. Det 

er ikke tatt høyde for eventuell økning i spotprisen.  

7000 Ledelse 

Lønn virksomhetsleder med 42,5% er budsjettert på ansvaret, i tillegg til 42,5% lønn 

prosjektleder. Deler av denne kostnaden vil fordeles på aktuelle investeringsprosjekt 

eller på bygningsdrift i løpet av året. Endringen på lønn for prosjektleder kommer av 

manglende personalressurser og behov at prosjektleder også deltar i driften. 

Innkjøpsavtalen med Finnut/Innkjøpssirkelen er budsjettert på dette ansvaret.  

7010 Tana omsorgssenter 

BA`s bemanning på omsorgssenteret er renhold 90 % stilling og vaktmester 40 %. 
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7020 Skole og barnehagebygg 

Lønn for ledende vaktmester 50% (som også er vaktmester på sameskolen og 

flerbrukshallen) er budsjettert på ansvaret. Ledende vaktmester koordinerer 

vaktmestertjenesten i kommunen og har ansvar for oppfølging av våre kjøretøy. 

Lønn for renholdsleder og elektriker fordeles også på dette ansvaret, sammen med 

utgifter som berører alle skoler og barnehager. 

Skolene og barnehagebyggene har fått nye ansvar og utgiftene deres ligger ikke lenger 

på dette ansvaret. Da utgifter er overført andre ansvar har dette medført tilsvarende 

reduksjon i budsjettet for 2022 for 7020. 

7021 Austertana oppvekstsenter 

Ansvaret dekker lønn renholder i 30% stilling, lønn vaktmester i 10% stilling, samt 

driftsutgifter på skole og barnehagebygget. 

Da det ikke er aktivitet på skolebygget, er det redusert renhold og vaktmestertjenester 

og avtalen med Austertana bygdelag om bruk av gymsalen er sagt opp. Oppsigelsen har 

ett års oppsigelsestid fra 31.12.2021 til 31.12.2022. 

7022 Boftsa oppvekstsenter 

Ansvaret dekker lønn renholdere i til sammen 100% stilling, lønn vaktmester 30% 

stilling, samt driftsutgifter på skole og barnehagebygget. 

I budsjettet er driftsutgifter som tidligere har ligget under ansvar 7020, men som tilhører 

dette ansvaret, blitt overført og har derfor økt budsjettet for ansvaret for 2022.  

7023 Tanabru barnehagebygg 

Ansvaret dekker lønn til renholder i 45% stilling på bygget. 

Nytt barnehagebygg er under oppføring og vil medføre økt ressursbehov etter åpning i 

august. Det vil være behov for en økning på 20% i renholdstjenester og 20% 

vaktmestertjenester, da det er mer areal og tekniske installasjoner i det nye bygget. 

Disse kostnadene er ikke lagt inn i budsjett, men vi ser for oss å øke stillingene med 

stillingsressurs fra annet bygg med tilsvarende reduksjon.  

7025 Kunnskapens hus 

Den nye kompetanseavdelingen har sitt tilhold her med voksenopplæring, 

tilflyttertjenesten, PP-tjenesten, studiesenteret, samt at den interkommunale 

barnevernstjenesten har kontorhold her. 

Ansvaret dekker lønn til renholder i 50%. 

7026 Sameskolen skolebygg 

Ansvaret dekker lønn renholder i 70%, lønn vaktmester i 25%, samt driftsutgifter på 

skolebygget. 

7027 Sirma skolebygg 

Budsjettkapitlet omhandler driftskostnadene knyttet til Sirma skole. Her er det 

budsjettert med en vaktmester i 20% stilling og renholder i 60%.  
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7028 Tanabru skole 

Ansvaret dekker lønn renholdere i til sammen 180%, lønn vaktmester i 25%, samt 

driftsutgifter på skolebygget. 

7030 Helse og sosialbygg 

Ansvaret inneholder PU boliger og bofellesskap. Omhandler ikke Tana helsesenter. 

Ansvaret dekker lønn renholdere i til sammen 36%, lønn vaktmester i 20%, samt 

driftsutgifter på byggene. 

7035 Tana helsesenter 

Ansvaret dekker den kommunale delen av Tana helsesenter inklusiv NAV kontoret. 

Tana sykeavdeling er utvidet med vel 900 m2, og renovering og ombygging av nye 

arealert til skjermet avdeling og ny akuttinngang vil ferdigstilles i årsskiftet 2021/2022. 

7040 Administrasjonsbygg 

Ansvaret dekker rådhuset, miljøbygget, admbygg for BA og brannstasjonen. Heisen på 

rådhuset er budsjettert med årlig driftsutgift på 20 000. Admbygg for BA er utvidet slik 

at det er spiseromskapasitet for alle ansatte i avdelingen som har oppmøteplass på 

brannstasjonen, renseanlegget og admbygget. Bygget inneholder også kontorer for 

HTV-er, samt at det er møterom i 2.etasje. 

Ansvaret dekker lønn renholdere i til sammen 135%, lønn vaktmester i 100%, samt 

driftsutgifter på byggene. 

7055 Svømmebasseng 

Svømmebassenget kom i drift fra skoleåret 2018/2019. Det budsjettert med 

renholdstjenester i 100% stilling og vaktmestertjenester i 50% stilling. 

Bassenget leies ut til lag og foreninger, hvor de har ansvaret for sikkerheten knyttet til 

bruken av bassenget. Det er etablert folkebad på onsdag og lørdag i samarbeid med 

Sirma IL og Tana svømmeklubb. TKE administrerer utleieavtalene og vaktmesterne 

administrerer tilgangskontrollen. 

7056 Flerbrukshallen 

TKE administrerer etter avtale med kommunen utleie av flerbrukshallen. Kommunens 

andel av leieinntektene er 20 %. Ansvaret dekker lønn renholdere i 60% stilling, lønn 

vaktmester i 50% stilling, samt driftsutgifter på bygget. 

Flerbrukshallen lå tidligere inn under ansvar 8020, men er nå flyttet over til 

bygningsdrift. 

7099 Investeringsprosjekt bygg 

Ansvaret er nytt i 2021 og vil inneholde alle investeringsprosjekt på bygg. Dette gjør det 

enklere å ha økonomisk oversikt over investeringene. Prosjektene får egne 

prosjektnummer slik at man kan skille de enkelte prosjekt. Lønn til prosjektleder i 

42,5% ligger i dette ansvaret og fordeles på de enkelte prosjekt. 
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2.19.2 Anleggsdrift  

 

Hoveddelen av driften gjelder vei,vann og avløpsanlegg. Det budsjetteres med samme 

antall stillinger som ved utgangen av inneværende budsjettår. 

Ordningen med beredskapsvakt for Teknisk vakt - VVAB (vei, vann, avløp, bygg) ble 

innført høsten 2016 og har fungert bra. Ny avtale ble reforhandlet i 2020. 

Det har vært en viktig kostnadsfaktor at vi har utført store deler av tidligere års 

utbygginger/utbedringer i egenregi innenfor tjenesteområdet. Vi har ansatte med en stor 

bredde i kompetanse og sertifiseringer, slik at vi med vårt utstyr, maskiner og kjøretøy 

kan utføre betydelige oppgaver på en fleksibel, kvalitativ og økonomisk måte. 

Bemanningen på tjenesteområdet er på et minimumsnivå og er sårbart for fravær. 

8000 Anleggsdrift – Ledelse 

Det ligger 100% ressurs til VA-ingeniør/ fagleder anlegg, samt 42,5% av 

virksomhetsleders lønn i avdelingen. Stillingen for fagleder anlegg er for tiden vakant. 

Administrativt arbeid og oppfølgning av anlegg/arbeid krever full bemanning av denne 

posten og ressurssituasjonen har medført betydelig forsinkelser i anleggsprosjekter, 

samt stort merarbeid på øvrige ansatte i avdelingen. Avdelingen har behov for å få 

denne stillingen besatt for å kunne utføre de tjenester avdelingen skal. 

8010 Løyper i utmark 

Dette ansvaret gjelder i all hovedsak merking av scooterløyper. Det budsjetteres uten 

lønnskostnader fordi tankegangen er å utnytte ledig vinterkapasitet til dette arbeidet. Det 

er inngått avtale med bygdelag og skuterforeninger om merking av løyper, noe som har 

vært veldig positivt. Hovedkostnaden er leasing av atv, drift av snøskutere og innkjøp 

av stikker. 

8020 Idrettsanlegg 

Dette ansvaret dekker idrettsanlegg utenomhus dvs. kunstgressbanen og Tana bru 

lysløype. Det er budsjettert kr 55 000 for avtale med TBK om drift av kunstgressbanen. 

Det er ønske om skog-/krattrydding i lysløypa, men det er ikke funnet plass i budsjettet 

for å leie inn tjenester på dette området. 

8030 Offentlige plasser og torg 

Drift av grøntanleggene i sentrum og rasteplasser kommunen har ansvar for i hele 

kommunen er hovedaktivitetene under dette ansvaret. 

I 2014 ble avtalen med Tana Arbeidsservice om denne driften utvidet slik at de tok 

ansvar for alt dette og ansatte nødvendige antall ungdommer for å utføre arbeidet. 

Tømming av søppeldunker i sentrum er en utfordring, det tas sikte på å innarbeide også 

dette i avtalen. Det bør vurderes en renovasjonsavgift for søppelhåndteringen på 

offentlige plasser. 

Det er et økende behov for vedlikehold av utearealene.  

8040 Vannforsyning 

Vannforbruket har de siste årene økt. Dette kommer i størst grad av økende antall 
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lekkasjer på drikkevannsnettet og vi har behov for å få bedre kontroll over de lange 

ledningsstrekkene våre. I tillegg til planlegging av kontrollkummer i alle 

drikkevannssonene forutsettes det at tiltaket med utskifting av ledningstrekk vil påløpe 

også i 2022.  

Lišmajávri vannverk er godkjent med 2 seriekoblede UV- anlegg. Vannet passerer nå 2 

rensetrinn før det leveres til abonnentene. Det er planlagt at alle 

vannbehandlingsanleggene skal få på plass 2 rensetrinn. På grunn av ressurssituasjonen 

i avdelingen har vi ikke fått gjennomført å få sikret vannkilden tilstrekkelig i 2021, med 

diverse tiltak for å begrense bruken av vannet, samt flytting av vanninntaket til et 

sikrere område. Dette arbeidet fortsetter i 2022. 

Lekkasjer i Austertana har hatt fokus de siste årene og en del ledningsstrekk er skiftet. I 

tillegg har vi reparert en del lekkasjer og har nå kontroll på vannforbruket i Austertana. 

8050 Avløp og rensing 

Tanabru renseanlegg er fullstendig oppgradert og renovert og tilfredsstiller kravene til 

rensing og arbeidsforhold for ansatte.  

Tine meieriet har investert i og iverksatt eget renseanlegg, slik at vårt anlegg ikke blir så 

belastet. 

I Polmak ser vi på løsning for å avvikle slamavskilleren som har avløp til elva, for 

eksempel etablere minirenseanlegg. Etter at sykehjemmet ble lagt ned er utslippene fra 

slamavskilleren betydelig redusert. Tiltaket er derfor foreslått tidsmessig forskjøvet i 

forhold til hovedplan avløp. 

8060 Renovasjon 

Hytterenovasjon er et ansvar som kommunene har. Ingen av ØFAS kommunene har 

innført hytterenovasjon, men emnet diskuteres. Gjennomføringen må være et 

fellesprosjekt i Øst-Finnmark. Dersom vi gjennomfører dette vil 

husholdningsrenovasjonen sannsynligvis kunne bli rimeligere siden det er flere 

abonnenter som da vil dele kostnadene. 

Kommunene er gitt rett til å legge inn en avgift for søppelhåndtering av offentlige 

plasser, en slik avgift bør vurderes. Utgiftene til herreløst avfall kan innkalkuleres i 

gebyrene for renovasjon. 

8070 Brann og ulykkesvern 

Virksomhetsleder på bygg- og anlegg er også brannsjef i 15% stilling. I tillegg er 

prosjektleder leder beredskap i 15% stilling.  

På grunn av ressurs situasjonen har det ikke vært gjennomført forebyggende aktiviteter 

og tilsyn av særskilte brannobjekt utover feiing og tilsyn av ildsted. Dette er lovpålagte 

oppgaver. I henhold til lovkrav mangler avdelingen forebyggende personell per i dag på 

45%. Avdelingen er fremdeles uten leder forebyggende (15%). 

Brannbefalet er kommunens ansatte i BA som har vaktturnus hele året. En del av 

mannskapene som både jobber i avdelingen og har vakt, har rett til å avspasere etter 

gjennomført brannvakt. Ansvar 8070 belastes ikke for disse avspaseringskostnadene.  
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Vi har ennå behov for å gjennomføre utdanning til flere av brannmannskapet. I tillegg 

har vi behov for utskifting av vernebekledning og innkjøp av minimumsutstyr til 

mannskapene. 

Vi har fått økte kostnader ved etablering av den nye 110-sentralen i Kirkenes. Samtidig 

får vi stadig økte kostnader knyttet til nødnettet. Dette er kostnader som vi i liten grad 

har innvirkning på.  

8080 Veier og gater 

Hovedkostnaden er brøyting av veier. Brøytekontraktene er delt inn i 14 roder og har tre 

vintermåneder med fastpris, resten av tiden brøytes det på regning. Kostnadene 

avhenger derfor av hvordan vinteren blir. Snø tidlig og sent på vinteren medfører høye 

kostnader.  Brøyteavtalene utgår våren 2022 og ny konkurranse vil bli utlyst på våren.  

På grunn av for lite penger til veidrift er en del vedlikeholdsoppgaver skjøvet ut, det 

gjelder oppgrusing av veier, kantslått/rydding av skog og lapping av asfaltdekker.  

Budsjettet for veivedlikehold burde vært vesentlig større for å kunne utføre et 

tilfredsstillende vedlikehold. 

8081 Feiing 

Ansvaret omhandler hovedsakelig feiertjenesten hvor selvkostprinsippet gjelder. Det 

budsjetteres med en hel stilling, og mht hensyn til helse, miljø og sikkerhet knytet til 

feiertjenesten er det budsjettert med en ekstrahjelp i 50 %. Feieren er faglært, og vil i 

løpet av noen få år kunne få mesterbrevet. Feieren vil også utøve tilsynsoppgaver. De 

siste årene har vi fått veldig god tilbakemelding på tjenesten som utføres. 

8085 Anløp havner 

Dette ansvaret gjelder anløpsavgiften og kostnader som skal dekkes av denne, dvs. 

isbryting, sikkerhetstiltak, og vedlikehold av bølgedempere. Anløpsavgiften bokføres 

her. 

8095 Havn og havnedrift 

Inntektskildene på dette ansvaret er utleie av plasser i flytebrygger og utleie av 

servicebygget i Torhop. Kaia ble utbedret betydelig i 2019, med utvidet areal. 

Vi har leid ut servicebygget, lagerplassen på loftet av servicebygget og hallen (kaldlager 

for fiskeriutstyr) til Rekrutterings- og servicebygg Torhop SA. Leietakerne betaler leie 

for den delen som de har videreutleid til andelshavere. Avtalens varighet er fem år. 

8099 Investeringsprosjekt anlegg 

Ansvaret er nytt i 2021 og vil inneholde alle investeringsprosjekt på anlegg. Dette gjør 

det enklere å ha økonomisk oversikt over investeringene. Prosjektene får egne 

prosjektnummer slik at man kan skille de enkelte prosjekt.  
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 BA/IT – oversikt over vesentlige avtaler 

 

Kjøp av tjenester: 

Leverandør Beskrivelse 

Varanger Kraft Nett AS Nettleieavtaler for alle installasjoner 

Øfas Husholdning AS Innsamling av husholdningsavfall 

Masternes AS  Tømming av slamavskillere 

Helse Finnmark Drift av Tana helsesenter 

Sirma grendehus Leie av lokaler 

Austertana samfunnshus Leie av lokaler 

Gjeddevann vannverk Vann Boftsa skole 

Sirma vannverk Vann Sirma skole 

Autoplan AS Leasing av diverse biler 

Varanger Auto AS Leasing av en bil 

Reber Schindler Heis Driftsavtale heiser rådhus, helsesenter og flerbrukshall 

Autronica Kontroll brannalarm flerbrukshallen 

TBK Drift av kunstgressbanen 

TKE Heis Driftsavtale heis omsorgssenteret 

Securinett Linjeovervåkning brannobjekt 

Paul Jørgensen AS Driftsovervåkningsanlegg vann og avløp 

KLP Skadeforsikring eiendommer 

Protector Forsikring av biler 

Diverse entreprenører Brøytekontrakter for 14 roder 

Masternes Transport Renovasjon bygg 

Tana Arbeidsservice Drifta av grøntanlegg 

Diverse bygdelag og skuterforeninger Merking og stikking av skuterløyper 

Barents klima Vedlikeholdsavtale ventilasjonsanlegg 

EM systemer Styring og overvåkingsløsning for varme og ventilasjon 

  

Leietaker/kunde Beskrivelse 

Finnmark fylkeskommune Bruksrettavtale Tana tannlegekontor 

NAV Utleie av kontorer NAV Tana 

TKE Vaktmestertjenester 

SEG Utleie av lokaler 

TKE Langtidsutleie av flerbrukssenteret 

Rekrutterings- og servicebygg Torhop SA Utleie av servicebygg 

Diverse leietakere Utleie av omsorgsboliger, bryggeplasser etc 
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2.19.3 Beregning av gebyrer for tekniske tjeneste 

Tana kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning 

av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014). 

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en 

bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. 

Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. 

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det 

enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen 

de neste fem årene. 

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må 

dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et 

overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021. 

Utfordringer med selvkostbudsjettet 

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor 

kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente 

(5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av 

planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er 

utfordrende å treffe med budsjettet. 

Generelle forutsetninger 

Kalkylerenten er for 2022 anslått å bli 2,25%. Budsjettet er utarbeidet den 18. 

oktober 2020. Tallene for 2019 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2019 er 

prognostiserte verdier, mens tallene for 2021 til 2024 er budsjett-/økonomiplan. 

Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til 

kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. 

Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming, feiing og renovasjon 

Fra 2020 til 2021 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt 2,3%, hvor avløp øker 

mest med 7,3%. Slamtømming reduseres mest med 15%. I perioden 2020 til 2025 

øker samlet gebyr med kr 3 892, fra kr 21 484 i 2020 til kr 25 376 i 2025. Dette 

tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,8%. Gebyreksemplene for vann og 

avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. 

mva. 

Det komplette budsjettnotatet legges ved budsjettdokumentet. 
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3 Investeringsprosjekter 

 

3.1 Bygg (7099) 

Status 

Året 2021 har vært et krevende år, covid-19, økonomisk utroskap, tap av ressurser uten 

overlapp og oppdragsmengden ved Brann & Redning har medført direkte konsekvens 

for oppfølging av investeringstiltak. Ledelsen ved bygg og anlegg har i 2021 vært 

betydelig underbemannet iht. oppdragsmengden. Selv med betydelig arbeidsmengder 

utover normalarbeidstid har dette ikke vært tilstrekkelig. I 2021 har bygg og anlegg hatt 

ansvar for oppfølging av 24 små og store investeringstiltak på 7099 og 8099. I 

gjennomsnitt for 2021 har oppfølging av investeringsprosjekter, større kommunale 

innkjøp, forvaltning, drift av bygg, eiendom, anlegg, VVA, havn og brann & redning 

blitt gjennomført med 2 administrative ressurser. Dette er et komplekst 

virksomhetsområde med store variasjoner, og bemanningen administrativt anses ikke 

for å være bærekraftig. 

I år 2022 anbefales eller planlegges ingen nye prosjekter innen bygg og eiendom. Dette 

har sammenheng med antall eksisterende prosjekter og kapasitet til oppfølging. Men en 

faktor er også manglende ressurser i forvaltning, drift og vedlikehold samt brann & 

redning. Ansvar på alle investeringer er endret til 7099 (bygg og eiendom) og 8099 

(anlegg) for å forenkle økonomisk oppfølging og kontroll ved prosjekter. Dette skaper 

også et tydelig men nødvendig skille fra drift og vedlikehold til investeringer. Under er 

status for eiendomsprosjekter (7099) som skal videreføres i budsjettperiode for 2022. 

Prosjekter som ikke er nevnt her kan anses som sluttført. 

760 - Nødstrøm rådhuset 

Prosjektet har pågått over flere år og teknisk leveranse er fullført i 2021. Forsinkelser og 

manglende oppfølging er noen av årsakene, prosjektet ble overført til ny prosjektleder 

uten overlapp og mangel ved dokumentasjon iht. gjennomført prosess og avtaler. Det 

vill fortsatt gjenstå noe anleggsarbeider utendørs til sommeren 2022. 

763 - Sykeavdelingen BT2 

Prosjektet skulle opprinnelig gjennomføres fortløpende etter sykeavdelingen BT1 var 

overtatt og satt i drift. BT1 ble påført betydelige forsinkelser på grunn av Covid-19 

utbruddet i 2020, på grunn av uvissheten rundt konsekvensene ved utbruddet ble 

prosjektoppstart utsatt. Mot slutten av 2020 ble prosjektet gjenopptatt.Det ble 

gjennomført oppdateringer og endringer av anbudsbeskrivelser, etter gjennomgang ble 

det oppdaget flere feil og mangler. Prosjektet ble konkurranseutsatt med oppstart 

midtsommers 2021. Byggeprosjekt fullføres i 2021 med overtagelse i desember. Det vill 

fortsatt gjenstå prøvedrift, flytteprosess og innkjøp av utstyr og inventar i første kvartal 

2022. 

764 - Tana Helsesenter - varme- /energisentral med hovedfordeling og 

reservekraft. 
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Prosjektnavn er endret fra "778 -Ny Varmesentral tana helsesenter" og "764 - Tana 

Helsesenter - ny energisentral og hovedfordeling". Av ukjent årsak har prosjektet vært 

fordelt på to prosjekt nummer, administrasjon mener nytt navn gir et mer korrekt bilde 

av omfang. 

Varmesentral og reservekraftsløsing er godt over levealder og har sin opprinnelse fra 

bygge-år. Helsesenteret har virksomhet og beboere 24/7, dermed er det essensielt for 

drift og redundans på helsesenteret at slike anlegg fungerer. Det finnes i dag ikke noen 

god alternativ beredskap dersom vesentlig defekt i anleggene skulle oppstå. 

På nåværende tidspunkt foreligger det et forprosjekt, men grunnet kapasitet er ikke 

prosjektet videreført til neste trinn. Budsjettpost hensyn tar Tana Kommunes andel, 1/3 

av budsjettrammen ligger hos Finnmarkssykehuset. Prosjektledelse og gjennomføring er 

i sin helhet hos Tana Kommune. 

766 - Ny Tanabru barnehage 

Prosjektet startet i 2020 med en utredningsprosess som resulterte i vedtak om bygging 

av ny barnehage. Brukerinvolvering, interessentinvolvering og politisk behandling med 

gjennomføring av forprosjekt, reguleringsplan, delingssak, rammesøknad og 

konkurranseutsetting ble gjennomført fra juli 2020 til mai 2021. August 2021 startet 

arbeidene med tomten, september ble fundamenter og anlegg i grunn gjennomført, 

Oktober startet arbeidet med reising av rå bygg. I 2021 forventes arbeidet med lukking 

av råbygg å være fullført. 

Økonomisk har prosjektet i planleggingsfasen og konkurransefasen vært påvirket 

betydelig av ekstraordinær markedssituasjon i byggevaresektoren. Noe som har medført 

at innkommende tilbud har vært høyere enn forventet. Mens anbudsrunden pågikk, ble 

entreprenører anbefalt fra næringsorganisasjoner og analyser i media om å ta høyde for 

prisstigning opp til 30%. Prisstigningen er langt over normal justering av årlig 

byggeindeks og den største økningen pågikk mens prosjektet var ute på anbud. Dette 

kunne ikke prosjektet forutse da det i hovedsak skyldes et barkbilleangrep i Canada og 

USA som medførte et ekstraordinært markedstrykk på europeisk trevarehandel. Derfor 

har prosjektet sett seg nødt til å gjennomføre en indeksregulering av prosjektrammen. 

Totalentreprenør har ikke meldt om forsinkelser iht.planlagt framdrift. 

769 - Tiltak uteområder Deanu Sameskuvla & Tanabru Skole. 

Prosjektet har er godt i gang og nye lekeapparater er tatt i bruk. Det gjenstår fortsatt en 

del til budsjettperioden 2022. Prosjektet er gjennomført i egenregi og ved bruk av ung 

jobb ordningen. Mye av kapasiteten på bygg og anlegg har vært bundet mott dette 

prosjektet. 

779 - Carport med ladestasjoner for hjemmesykepleien. 

Det er meldt om for få motorvarme, og lade kapasitet for ansatte og virksomhetens 

kjøretøy for hjemmesykepleierne. Hensikten med bygging av carport er å forenkle og 

effektivisere virksomheten i vinterhalvåret, carport er kun tenkt for virksomhetens 

kjøretøy. Bilpark er en naturlig og betydningsfull del av denne virksomheten og behovet 

kan anses som relevant. Prosjektet kan ses i sammenheng "776 motorvarmere til 
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omsorgsenteret". Det er i 2021 etabler 8 nye motorvarmeuttak ifb. med parkeringen, 

dette er på grunn av budsjett delvis gjennomført av egne ressurser. Vedtak om carport 

kom i april.2021, på grunn av kapasitet og at dette anses som søknadspliktig kunne ikke 

gjennomføring garanteres før vinter. Dermed forskyves prosjektet til 2022. 

781 - Ombygging kontor og lager PU 

Prosjektet er ikke påbegynt. Vakant stillinger ved PU har medført at tiltaket kunne 

vente, det har heller ikke vært kapasitet ved bygg og anlegg for oppfølging. Bygg & 

anlegg oppfatter at prosjekt fortsatt er relevant når stillinger ved PU er besatt som 

normalt. 

Plan og strategier 

Selv om det forekommer reelle behov anbefales eller planlegges ingen nye prosjekter 

innen bygg og eiendom for budsjett perioden 2022. Prioriteringen er at avdelingen for 

muligheten til å gjennomføre nåværende prosjekter iht. framdriftsplaner og på en 

ansvarsfull og iht. god prosjektpraksis. Fokus vil derfor være i det videre på oppfølging 

av pågående investeringer. Dette vil også kunne bistå bygg & anleggsdrift i krevende 

ressurssituasjon. Det er også prioritert at avdelingen benytter tid på gjennomgang og 

oppdatering av egne investering og prosjektrutiner. 

760 - Nødstrøm rådhuset 

Målsetning er å avslutte tiltaket inne juli. 2022. 

763 - Sykeavdelingen BT2 

Byggeprosjektet er avsluttet og videre fokus vil være prøvedrift, flyttesprosse, utstyr og 

inventar. Prosjektet forventes avsluttet først kvartal 2022. 

764 - Tana Helsesenter - varme- /energisentral med hovedfordeling og 

reservekraft. 

Prosjektet anbefales å være en prioritet i 2022, prosjektet innvilges tillegg på 1,0 

millioner til innleid kapasitet for å avhjelpe prosjektleder og faglige konsulenttjenester. 

Prosjektet anses å være særlig tungtveiende innen varme og elektrotekniske fag. 

Avdelingen har ingen spesialist kompetanse på dette internt. Målsetningen er at 

investeringstiltaket skal komme godt i gang i 2022. 

766 - Ny Tanabru barnehage 

Med gjennomført indeksregulering fortsetter prosjektet etter planen. 

Prosjektet forsetter med fokus på kontraktsoppfølging og usikkerhetsstyring iht. god 

prosjektpraksis. Det skal brukes tid på god bruker og interessent involvering. Forventet 

overlevering av byggeentreprisen er 18.08.2022. Påfølgende prøvedrift, inventarkjøp, 

og flyttesprosser planlegges og gjennomføres fortløpende etter overlevering. Bygget 

forventes å være i bruk høsten 2022 og at prosjektet i sin helhet avsluttet i løpet av 

2022. 

Vedrørende gammel barnehage bør et eventuelt salg vedtas og avgjøres i løpet av 2022. 

Prosjektleder anmoder dog at avgjørelsen ikke forhastes og at det gjennomføres en 
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grundig vurdering av fremtidig behov for barnehageplasser. Gammel barnehage hadde 

betydelige mangler vedrørende krav til personalareal, behov for oppgradering og en 

vestlig utvidelse ville vært reelt for å oppnå tilsvarende behovet som den nye 

barnehagen tilbyr. Det er allikevel ikke utenkelig at bygningen med noe renovasjon og 

ombygging vil være godt egnet som en mindre 2-avdeling barnehage. 

769 - Tiltak uteområder Deanu Sameskuvla & Tanabru Skole. 

Tiltaket fullføres og avsluttes sommeren 2022. 

779 - Carport med ladestasjoner for hjemmesykepleien. 

Endelige tegninger, anbud og søknad gjennomføres vinteren 2022, bygget oppføres og 

ferdigstilles sommeren 2022. 

781 - Ombygging kontor og lager PU 

Endelig behov avklares og tiltaket ferdigstilles fortløpende først halvår 2022. 

Prioriteringer 

Avdelingen anbefaler følgende prioriterings rekkefølge av investeringer 2022. 

1. Tanabru barnehage, Sykeavdelingen BT2, Nødstrøm rådhuset. 

2. Ny varme-/ energisentral med hovedfordeling og reservekraft ved Tana 

Helsesenter. 

3. Resterende tiltak.  

Avdelingen vil i tillegg til oppfølging av eksisterende prosjekter prioritere egne rutiner 

og systemer for investerings og prosjekthåndtering. Fokus skal være på evaluering og 

effektivisering av dagens situasjon samt opparbeidelse og konkretisering av interne 

rutiner. 

 

3.2 Anlegg (8099) 

 

Anleggsdrift har i 2021 vært preget av ikke å ha fagleder på anlegg, samt arbeidsleder/ 

bas frem til august. Mange prosjekter har det ikke vært kapasitet til å følge opp eller 

sette i gang. Fagleder på anlegg er fremdeles vakant. 

 

Tiltak: 813 Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene 2021 

Det har vært redusert aktivitet i 2021 grunnet ressursutfordringene. Vi forventer at dette 

prosjektet fortsetter med større aktivitet i 2022. 

De aller fleste av våre lyspærer/lysarmaturer er utdatert, dvs. de bruker pærer som er 

forbudt å selge i EU/EØS. Vi har noen på lager, men vi er nødt å starte en utfasing av 

gammel teknologi. 

I det siste er det kommet LED-lyspærer på markedet som kan brukes i eksisterende 

lysarmaturer med en enkel ombygging. Testene vår viste at armaturene var i så dårlig 
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stand at det er nødvendig å skifte dem ut. Varanger Kraft har ennå inne no e av den 

gamle pærestandarden, slik at vi kan starte med dem, men det vil være nødvendig å 

foreta utskifting av armaturene fortløpende.   

Det positive ved ledlys er at de har vel 60% redusert energiforbruk enn våre standard 

HQLpærer. 

 

Tiltak: 824 Utskifting av vannledninger i kommunen 

Tiltaket har hatt redusert aktivitet i 2021 grunnet ressursutfordringene. Det forventes 

også noe redusert aktivitet i 2022. 

I 2019 avdekket vi flere brudd på vannforsyningen i kommunen, blant annet i 

Austertana. Ledningsnettet er i en tilstand som krever en betydelig utbedring. Noen av 

abonnentene har hatt kokevarsler pga ledningsbrudd som kan medføre at drikkevannet i 

ledningene blir tilført bakterier. 

Dette er altså et prosjekt som vil vare i mange år fremover, helt til ledningsnettet holder 

tilstrekkelig kvalitet. 

Lekkasjer i Austertana har hatt fokus de siste årene og en del ledningsstrekk er skiftet. I 

tillegg har vi reparert en del lekkasjer og har nå kontroll på vannforbruket i Austertana. 

 

Tiltak: 843 Sikring av vanninntak og vannforsyning Lišmajávri  

Prosjektet har hatt lite aktivitet grunnet ressursutfordringen. Gjenstår anbudsprosess og 

arbeid for gjennomførelse. Materialer er kjøpt inn. 

Lišmajávri er kommunens hovedvannkilde. Hendelsen høsten 2018 viste med all 

tydelighet at det er behov med tiltak for å sikre vår viktigste vannkilde. I evalueringen 

etter hendelsen framkom det også et behov for å se på og mulig stramme inn 

klausuleringen som gjelder vannet. Dette ut fra at det er klare indikasjoner på at vannet 

brukes av flere aktører som er i strid med dagens klausulering.  For å sikre inntaket, så 

må dette flyttes lengre ut i vannet og på større dybde, i tillegg er det behov for bedre 

skilting og en sterk begrensing av adgangen via vei/kjørespor. 

 

Tiltak 865 Rehabilitering og utvikling av kommunale veier 

En del av veiene har sterkt behov for en omfattende rehabilitering og utvikling.  Dette 

gjelder spesielt Masjokveien, Luftjokdalen, og Søndre Luftjok, i tillegg er det flere 

andre veier som trenger forholdsvis betydelige tiltak.  Tiltaket er forskjøvet frem i tid. 

Dette er forholdsvis kostbart, bare Masjokveien vil etter et konservativt anslag beløpe 

seg til 6-8 mill ved bruk av tradisjonelle metoder. Vi har fullført et testområde på 

Masjokveien hvor vi har benyttet en alternativ løsning for å lage en kraftig, stabil og 

fleksibel såle som grunnlag for asfaltering, såkalt dypstabilisering. Dette vil være 

aktuelt å benytte på veier med mye telehivproblematikk. Testen har foreløpig vist seg å 

være veldig bra og vil kunne være ett alternativ som gir mindre vedlikehold på sikt. 
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896 Austertana småbåthavn 

Reguleringsarbeid pågår og er ikke ferdigstilt. Flytebryggen er innkjøpt og det gjenstår 

da opparbeidelse av arealene, samt kai og flytebrygge. 

 

Tiltak: Sikring, overvåkning og styring av vannverkssoner 

Vi opplever en større lekkasjeandel på mange av våre drikkevannsanlegg.  

En stor andel av vannkummene er av ikke nyere dato og inneholder eldre mekaniske 

løsninger. Dette medfører mye feil og betydelige utfordringer ved lekkasjesøk og 

stengebehov, noe som kan føre til nedsatt drikkevannskvalitet, samt høyere forbruk.  

Driften blir også lite effektiv. Disse erstattes over tid med nye moderne kummer med 

utstyr som inneholder muligheter for overvåking og fjernstyring, samt vannprøvetaking. 

Dette vil effektivisere og sikre driften betydelig, slik at vi øker vannsikkerheten vår.  

Utredning av soner og teknologi i 2022, behov 300 000,-. Synliggjør en forventning av 

kostnader etter grovkalkyle på 2 000 000,- eks.mva i 4 år fremover 

 

Tiltak: Tilstandsvurdering av bygningsmassen og arbeidsmessige forhold på 

brannstasjon/ verksted 

På nåværende tidspunkt vet vi at forholdene på brannstasjonen ikke er i henhold til lov 

og forskrift. Det er behov for en vurdering av bygningsmassen og arbeidsmessige 

forhold på bygget. Dette for å sikre helse, miljø og sikkerhet, men også som grunnlag 

for plan og utvikling av brann og redningstjenesten i Tana kommune. 

Nyere forskning viser at brannkonstabler er over normalt utsatt for kreft grunnet 

eksponering ved utøvelse av yrket. Dette ses ofte i sammenheng med rutiner og 

tilrettelegging for minst mulig eksponering, eksempelvis tilrettelegging av ren og skitten 

sone. 

 

Tiltak: Innkjøp tankbil brann og redningstjenesten 

Da nåværende tankbil er av eldre standard og med tilsvarende slitasje vil det om noen år 

bli nødvendig med innkjøp av ny tankbil. Tiltaket legges inn i budsjettperioden i 2025 

for å synligjøre kostnaden. Estimat gjelder kjøp av ny tankbil. Det vil også vurderes 

kjøp av brukt, men da med nyere standard. 

 

 

 

 


