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Referat fra drøftingsmøte om budsjett med Hovedtillitsvalgte 8.11.2021 

 Tilstede;  

 

Fra adm: Inger Eline, Else Marie, Anu, Per Øyvind og Vigdis 

 

Fra arbeidstakerorganisasjonene; Hildegunn, Erlend, Mette, Elena. 

 

1) Inger Eline gikk gjennom vedlagte budsjettrapport og oversikt over alle valgte og ikke valgte 

tiltak i Arena 2022. Organisasjonene har tilgang til Arena og har mulighet for å finne tallene her.  

Forslagene er kommet fra virksomhetene og noen forslag er i strid med virksomhetenes ønske. 

Eks; ikke tilsette logoped. 

 

Som utgangspunkt skulle kommunen spare inn 12,6 mill . 

Økonomirådgiver redegjorde for forslaget på detaljnivå, og legger vekt på at vi bør ha en bedre 

økonomi enn det vi har i dag.   Statistisk sentralbyrå mener vi skal ha bedre befolkningstall 

fremover de neste 3 år, for så å bli «dårligere». Dette gir større overføringer og er bakgrunn for 

tallene som legges frem i budsjett/årsplan. og dermed større overføringer.  

 

De ulike tiltak /innsparinger ble drøftet og tilbakemeldinger fra organisasjonene var; 

 

Mette: reduksjon av to lærere. Hvor kommer «antall lærere er høyt» i vår kommune fra? 

 

Else Marie; Opplæring og barnehagenivå rammer sett i forhold til hva kommunen vår koster i 

forhold til sammenlignbare kommuner. (Effektiviseringsprosjekt og analyse av tall i ly av 

kompetanseheving og tilrettelegging . Vi har ikke flere elevgrunnlag strengt tatt mer enn at vi 

trenger mer enn en skole, en samisk og en norsk. 

Det er kutt i 2 lærerstillinger, uspesifisert, men samlet for alle skolene som ikke er drøftet med 

skolene. Kutt i lærerstilling i Boftsa er drøftet med tilsatte på Boftsa skole. Kutt vil medføre 

endringsoppsigelse (flytte eventuelt fra en skole til en annen). 

 

Elena ; rekruttere og beholde sykepleiere, hva koster der. Velferdsteknologi er en mangelvare i 

pleie og omsorgssektoren og det som er i dag fungerer ikke.450-500 . 8-10 ledige stillinger (tiltak 

41) er det for alle ubesatte 8 stillinger. (nye i 22,23 og 24)  
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9 nye stillinger med rekrutteringstilskudd på 50.000. Må ses i sammenheng med tiltak 55, som 

allerede er et tiltak for nåværende sykepleiere. 

Kartlegges for å se om dette er en ønsket utvikling vi vil ha. Rekruttering satses på i neste 

økonomiplanperiode og er en del av den videre ou prosessen. 

 

Anu viste til at kompetanseutvikling/fagutvikling var viktig, og ikke bare lønn. 

Reduksjon av en nattevakt ; dersom dette vedtas må det utredes om eventuelt samordning av 

tjenester og ses i sammenheng med velferdsteknologi. Eltele og sykeavdeling har hatt møter og 

sett på feil og mangler, både leverandør og brukerfeil. (Sykestua og omsorgsboliger og noe i 

hjemmetjenesten og bo-tjenesten) Må drøftes da tiltaket ble fremmet sent i prosessen. 

 

Hildegunn: Legesekretærstilling i 100% er foreslått som kuttetiltak, og det er ikke bra for 

tjenesten. 

 

Tiltak som kreftsykepleier; 50% reduksjon. (Dagens stilling) 

 

Per Øyvind; Med alle tiltak som er valgt, bruker man 3.5 fra disp fond, og det er mer enn man 

burde.  

Engangsinvestering; bredband, 3,3 million som er vedtatt og som derfor er det bindende i 2022.  

(Vestertana) Dette må tas av driftsbudsjettet da vi ikke eier dette.  

 

Erlend; Kutt i 2 stillinger i kulturskolen,  Pkt 16; er 40% kutt  det eneste kutt i 

utviklingsavdelingen og har det betydning for sametingets prioritering. Rektorstillingen består. I 

dag er det to stillinger i kulturskolen.  

 

Hildegunn; Stiller spørsmål med kutt i tråkking av skiløyper. 

Lag og foreninger tråkker. Lysløypa ved Tana bru eies av kommunen og driftes av 

skiskytterlaget. De øvrige eies og driftes av lokale lag og foreninger. Stiller også spørsmål om 

reduksjon av brøyting. 

 

Forslag om kutt i gatelys er fjernet som tiltak. 

Nytt Tiltak Opprettelse av prosjektlederstilling (for å få økonomien på fote / ou endringer. 

Legges tilgrunn ekstern finansiering. Har hatt møte med statsforvalteren i forrige uke om den 

økonomiske situasjonen. Er forøvrig en politisk bestilling om organisasjons og 

effektiviseringsutvikling. 

 

Elena: Stiller spørsmål om overtallighet. 

 

Det blir ingen overtallighet av ansatte. Hvis aktivitørstilling utgår kan denne måtte bytte jobb. 

Forøvrig er det nye og ubesatte stillinger som det foreslås redusert. 

 

 Konklusjon/oppsummering 

Vi må se på organiseringen og tjenester vi skal levere fremover, jfr arbeidet med 

organisasjonsutvikling. Alle forslag er drøftet i de berørte virksomheter, med unntak av 

lærerstilling i Boftsa. Dette vil bli gjort. 

Disp fond; Du kan ikke bruke mer enn disp fond. Budsjettet er i balanse med bruk av 3,5 mill i 

disp fond.  

Politisk sak neste FSK  møte 25. november 2021. KST -møte 9.12.21.  

Organisasjonene oppfordres til å komme med innspill; sendes Per Øyvind som samordner det i 

saken. 
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Sak 2 ) Styring av trepartsamarbeidet i Tana kommune 

 

Kommunedirektøren orienterte om saken. Administrasjonen har hatt møte med FF og diskuterte 

hvordan løfte 3 partsamarbeid i kommunen 

Formål; Bedre samarbeid med adm og tv og involvering av politikere 

FF bidrar med rådgivere uten at det koster noe- Felles samling avholdt med FF, politiker og 

personal 5.11. på Elva hotell. 

Stikkord; Samordning, samarbeid og involvering 

 

 Det er viktig at det utarbeides arbeidsgrupper i virksomhetene hvor strategiske spørsmål skal 

drøftes. De ansatte får medansvar og gir støtte til ledere. 

Viktig å skape en arena der 3 parter møtes- for eksempel i et utvidet administrasjonsutvalg. 

 

Saken legges frem for formannskapet den 25. november 2021, med frist for saksfremlegg den 18. 

november 2021 

 

Fint om dere kan se på vedlegg her, og tilsendt på mail, og komme med innspill.  

 

Frist for tilbakemelding settes til  15.11.  

  

Ref Vigdis 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Vigdis Blien 

HR-rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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