
Formannskapets behandling av sak 121/2022 i møte den 24.11.2022: 

Behandling  

Dokumenter i saken ettersendt 21. og 22.11.22. 

  

Varaordfører Odd Erik Solbakk (DSL) fremmet endringsforslag:  

Endring punkt 3 i kommunedirektørens innstilling. 

3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 819 524 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. 

Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 1 064 318 

  

Børre St. Børresen (V) fremmet følgende forslag: 

Det vedlagte forslaget til budsjett 2023 økonomiplan 2024-2026 fastsettes slik det kommer 

frem av eget dokument med følgende endringer. 

Budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 vedtas med de mål og premisser for 

kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av budsjettdokumentet. 

Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det 

vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen. 

  

Følgende spesifikke tiltak ligger i det fremlagte forslaget: 

  

1. Det kommunale skattøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens 

maksimalsatser. 

  

2. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes ihenhold til det vedlagte 

gebyrregulativet. Andre gebyrer økes med lik økningen i kjerneinflasjonen Oktober 2021 

- Oktober 2022 på 5,9 %. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i 

leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 

  

3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 819 525 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. 

Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 1 064 318, og en 

økning på 7,1%. 

  



4. Eiendomsskatt: 

a. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven §§2 og 3. 

b. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving 

av eiendomsskatt i hele kommunen. 

c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,75 ‰. For bolig og fritidseiendom er 

eiendomsskattesatsen 4‰ jf bokstav a. 

d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes 

til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi. 

e. Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 

(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013). 

f. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008. 

g. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de 

kommunale gebyrene. 

h. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk 

verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som 

bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret 

endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for 

eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger, Museer og kunstgalleri, 

Idrettsbygninger og helsestudio, Kulturhus, Bygninger for religiøse aktiviteter, 

Helsebygninger, Fengsels og beredskapsbygninger, Skogs- og utmarkskoie, 

gamme og fiskehytter 

 

5. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har 

innstilt. 

  

6. Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter 

drøftinger med tillitsvalgte. 

  

7. Det kan tas opp inntil 8 mill i nye startlån. 

  

8. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 20 000 000 ved behov. 



 

9. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT. 

  

Nytt pkt 10: 

Investeringsbudsjettet må reduseres noe for å komme ned på en gjeldsgrad på 100 % i løpet 

av få år. 

Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjett: 

 

a) Tiltak 7040.794 Miljøbygget renovering Oppstart 2024 (delvis finansiert av spillemidler) 

b) Tiltak 8099.896 Austertana Småbåthavn reduseres til 9,5 mill kr (-4 mill) med oppstart 

2023 

c) Tiltak 8099.869 Avløp H Hanssa geaidnu Oppstart 2024 

 

Nytt pkt 11: 

Kommunestyret vedtar å opprette en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne med følgende 

mandat: 

 

=> Vurdere endringer i politisk struktur som oppfyller følgende formål; 

 

1) Skape større folkelig engasjement og deltakelse i politiske prosesser 

2) Vurdere positive og negative konsekvenser av å redusere antall folkevalgte i KST 

3) Se på andre mulige løsninger til dagens hovedutvalg/underutvalgstruktur 

4) Vurdere hvilke saker som kan delegeres til administrasjonen innenfor politiske rammer 

vedtatt av KST 

5) Vurdere om ordførerfunksjonen kan reduseres  i størrelse fra kommende KST-periode 

6)  Dagens politiske ordning kostet 3,5 mill. kr. i -21. Vurdere om ny ordning kan fungere 

innenfor en kostnadsramme på max  2,3 mill kr., dog innenfor Kommunelovens krav om at 

folkevalgte skal ha dekket utgifter som slike verv medfører. 

7) Legge fram et forslag som kan behandles våren 2023. 

 

Nytt pkt 12: 

 

Tana kommune kjenner et ansvar for at bygdene har fått en sterk reduksjon av stedlige 

kommunale tjenester. Kommunen vil derfor invitere eierne av Sirma Grendehus og 



Austertana Samfunnshus til reforhandlinger av tidligere leieavtaler med sikte på å beholde 

slike møteplasser, lokaler og tilfluktsrom i de to bygdene. Det settes av inntil kr 200 000 til 

dette på «Ansvar Samfunn og Infrastruktur». 

 

Nytt pkt 13: 

Formannskapet viser til vedtaket i juni -21 om omorganisering og effektivisering. FSK viser 

også til Kommunekompasset som ble presentert i des. -21. Formannskapet er fornøyd med 

kommunedirektørens fremdrift i arbeidet som har sikret gode prosesser mellom de tillitsvalgte 

og administrasjonen i en krevende omorganisering. Det betyr at det neste kommunekompasset 

kan vise fremgang for Tana kommune, noe både innbyggere og ansatte vil nyte godt av. 

 

Nytt pkt 14: 

Tekst på forsiden av ØP/ÅB (og lignende plandokument) skal stå på de tre språk som 

representerer våre 3 kulturer illustrert i kommunevåpenets 3 båter. 

  

Børre St. Børresen (V) fremmet følgende forslag: 

  

Budsjettversjonsrapport: Sammenligning 

  

Budsjettversjon 

Ny Kommunedirektøre 

ns budsjettforslag 
  

År 2023 2023   

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 12 738 879 12 738 879   

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 0   

Valgte driftstiltak -12 767 117 -12 738 879   

Brutto driftsresultat -7 481 989 -7 453 751   

Netto driftsresultat 2 323 965 2 352 203   

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon -28 238 0   

  

Valgte tiltak 

  

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 0   

Kommunedirektørens budsjettforslag 0 0   

  



Politisk -767 062 -896 242   

1xxxx : Politisk strukturendring -300 000     

1000: Dispensasjonsutvalget avvikles. 

Vedtakshjemmel delegeres til kommunedirektør. 
-50 000 -50 000   

1000: HUN og HOOK slås sammen til ett hovedutvalg -150 000 -150 000   

1000: Kommune TV avvikles   -120 000   

1000: Kommunestyret reduserer representanter fra 

19 til 11 etter kommunevalget 
  -200 000   

1000: Uttreden fra Øst-finnmarksrådet -182 062 -182 062   

1030: Ingen innkjøp av datautstyr til valg -85 000 -85 000   

1030: Partistøtte avvikles   -109 180   

  

Administrasjon -2 415 762 -1 530 953   

1200: Si opp konsulentavtale innfordring som følge av 

4K- samarbeid 
-264 000 -264 000   

1202: KF Skjema og Nasjonal og lokal tjenestekatalog 

avvikles 
-45 000 -45 000   

1202: leasingavtaler kontorutstyr avvikles -7 000 -7 000   

1202: Opprette abonnement tilskuddsportalen 32 000     

1202: Smittevernkontroll og skjenkekontroll. Avtale 

sies opp. 
-40 000 -40 000   

1206: Ansvar leasingbil. Avvikles -25 000 -25 000   

1500: Fagleder barnehage/barnehagemyndighet, 50% 

stilling 
233 731     

1800: Stabsleder fjernes -960 540     

1800: AON Forsikringsmegler - Avtale sies opp -190 000     

1800: Personvernombud. Avtale avvikles. Effekt fra 

2024 
0 0   

2xxx: Virksomhetsgjennomgang oppvekst -997 953 -997 953   

2640: Leasing og serviceavtale printer -2 000 -2 000   

7100: Datautstyr reduksjon innkjøp -50 000 -50 000   

7100: Kutte lisenser -100 000 -100 000   

  

Oppvekst 49 125 -385 000   

2100: Avvikle RSK Øst-Finnmark-samarbeid -125 000     

2100: Lisensgjennomgang oppvekst -50 000 -50 000   



2100: Skolemelk   -300 000   

2100: Ungt Entreprenørskap avtale avsluttes   -25 000   

2120: Ekskursjoner utgår   -10 000   

2140: Fagarbeider/assistent Deanu sameskuvla - SFO. 

Ny 
  

  

  

stilling 224 125     

  

Helse -7 593 617 -7 796 883   

Utvikling av aktivitetstilbud 8 000     

3220: Kompetanseutvikling psykisk helsevern 30 000     

3220: Kriseteam 135 266     

3220: Selvmordsforebyggende plan 70 000     

3230: Støtte til Tana arbeidsservice reduseres -230 000 -230 000   

3/4/5xxx: Virksomhetsgjennomgang flere ansvar helse -1 678 972 -1 678 972   

4030: Bruk av vikarbyrå avvikles -500 000 -500 000   

4040: PLO konsulent avvikles -685 335 -685 335   

4040: Sykepleier pool i PLO med styrket 

grunnbemanning Hj.tj 
-680 990 -680 990   

5060: Ass.leder Botjenesten avvikles -785 945 -785 945   

5060: Endring i beboergruppe og bemanning - Base 1 -3 235 641 -3 235 641   

5060: Kurs reduseres -40 000     

  

Samfunn og infrastruktur -2 039 801 -2 129 801   

1850 Bibliotekbussen avvikles. Effekt 2025 pga. 

oppsigelsestid. 
  0   

1860: Deanu Searat, Sirma IL pluss andre. Kutte støtte -100 000 -100 000   

1860: SEG. Redusere støtte -500 000 -500 000   

2600: Datautstyr 10% reduksjon -2 500 -2 500   

6xxx/70xx/80xx: Virksomhetsgjennomgang sektor 

infrastruktur 
-170 000 -170 000   

6040: Tilsyn private septikanlegg. Omdisponering 

midler 
-67 721 -67 721   

6100: Kutt Vinterfestival -45 000 -45 000   



6110 Holde 50%-stilling vakant i kulturskolen -298 190 -298 190   

6330: Skyssordning for ungdom. 50 000     

6330: Tilskudd Ung jobb 2023 avvikles   -90 000   

6400: Kutt overføring til private. Støtte kuttes -200 000 -200 000   

6400: Støtte til Finnmarksløpet 2023 kuttes -90 000 -90 000   

7xxx/8xxx: strømbesparende tiltak -300 000 -300 000   

70xx/80xx -50 000     

7020: Ubesatt renholdsleder 50% bygg avvikles -266 390 -266 390   

7120: Lydanlegg kinoen. Reparasjon/oppgradering 100 000     

8070: Kutte kursutgifter -100 000     

  

Finans 0 0   

9050: Overføringer fra næringfond til disposisjonsfond 0 0   

9070: Bruk av premiefond til pensjonsutgifter i 2023. 

Reduserer kostnader drift 
0 0   

  

Tiltak som ikke er valgt i noen av disse budsjettversjoner 

  

Administrasjon       

1800: Tillitsvalgt frikjøpes i 2023 for org. utv. 383 079 383 079   

  

Oppvekst       

2130: Lærere Tanabru skole. To stillinger 1 280 720 1 280 720   

2140: Inspektør Deanu sameskuvla. Utvide fra 50% til 

100% 
224 125 224 125   

2460: Pedagogisk leder Tanabru barnehage. Ny stilling 669 945 669 945   

  

Helse       

4040: Kontormøbler til medisinrom 95 000 95 000   

4040: Kreft- og demenskoordinator. Ny stilling 724 760 724 760   

  

  

Samfunn og infrastruktur       



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet kommunedirektørens innstilling som formannskapets 

innstilling til kommunestyret:  

Det vedlagte forslaget til budsjett 2023 økonomiplan 2024-2026 fastsettes som det kommer 

frem av eget dokument. Budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 vedtas med de mål og 

premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av budsjettdokumentet. 

Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte 

årsbudsjettet i økonomiplanen. Følgende spesifikke tiltak ligger i det fremlagte forslaget: 

1. Det kommunale skattøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens 

maksimalsatser. 

2 Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes ihenhold til det 

vedlagte gebyrregulativet. Andre gebyrer økes med lik økningen i kjerneinflasjonen 

Oktober 2021 - Oktober 2022 på 5,9 %. Tana kommunale eiendomsselskap 

fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 

1850: Biblioteket. Utvide arrangementer 50 000 50 000   

1850: Biblioteket. Utvidet åpningstid med selvbetjening 130 000 130 000   

70xx: Vedlikeholdsbehov bygg 2 375 000 2 375 000   

7027: Salg/avhending av Sirma skole. -45 000 -45 000   

7040: Utredning Miljøbygget 130 000 130 000   

8070: Tilstandsvurdering brannstasjon/ verksted 350 000 350 000   



3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 840 811 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. 

Dette er 79 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 1 064 318, 

og en økning på 3.8%. 

4. Eiendomsskatt: 

a. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven §§2 og 3. 

b. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av 

eiendomsskatt i hele kommunen. 

c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,75 ‰. For bolig og fritidseiendom er 

eiendomsskattesatsen 4‰ jf bokstav a. 

d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi. 

e. Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 

(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013). 

f. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008. 

g. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 

gebyrene. 

h. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk 

verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig 

fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer 

eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for 

eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger, Museer og kunstgalleri, 

Idrettsbygninger og helsestudio, Kulturhus, Bygninger for religiøse aktiviteter, 

Helsebygninger, Fengsels og beredskapsbygninger, Skogs- og utmarkskoie, gamme 

og fiskehytter 

5. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget 

har innstilt. 

6. Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter 

drøftinger med tillitsvalgte. 

7. Det kan tas opp inntil 8 mill i nye startlån. 

8. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 20 000 000 ved behov. 

9. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT. 

  



Votering    

Forslag fra ordfører ble satt opp mot forlag fra Venstre: Ordfører forsalg vedtatt med 4 (AP og 

DSL) mot 3 (V og SP) stemmer.  

 

Vedtak 

Innstilling til kommunestyre  

Det vedlagte forslaget til budsjett 2023 økonomiplan 2024-2026 fastsettes som det kommer 

frem av eget dokument. Budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 vedtas med de mål og 

premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av budsjettdokumentet. 

Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte 

årsbudsjettet i økonomiplanen. Følgende spesifikke tiltak ligger i det fremlagte forslaget: 

1. Det kommunale skattøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens 

maksimalsatser. 

2 Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes ihenhold til det 

vedlagte gebyrregulativet. Andre gebyrer økes med lik økningen i kjerneinflasjonen 

Oktober 2021 - Oktober 2022 på 5,9 %. Tana kommunale eiendomsselskap 

fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 

3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 840 811 819 524 kroner pr år fra 1. januar i 

budsjettåret. Dette er 79 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse 

på kr 1 064 318, og en økning på 3.8%. 

4. Eiendomsskatt: 

a. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven §§2 og 3. 

b. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av 

eiendomsskatt i hele kommunen. 

c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,75 ‰. For bolig og fritidseiendom er 

eiendomsskattesatsen 4‰ jf bokstav a. 

d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi. 



e. Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 

(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013). 

f. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008. 

g. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 

gebyrene. 

h. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk 

verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig 

fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer 

eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for 

eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger, Museer og kunstgalleri, 

Idrettsbygninger og helsestudio, Kulturhus, Bygninger for religiøse aktiviteter, 

Helsebygninger, Fengsels og beredskapsbygninger, Skogs- og utmarkskoie, gamme 

og fiskehytter 

5. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget 

har innstilt. 

6. Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter 

drøftinger med tillitsvalgte. 

7. Det kan tas opp inntil 8 mill i nye startlån. 

8. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 20 000 000 ved behov. 

9. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT. 

 

 

 

 

 


