
 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2019/2042-0 

Saksbehandler:  Jørn Aslaksen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet  28.11.2019 
Kommunestyret  12.12.2019 

 

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

 
Vedlegg 
1 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, 
innarbeidede tiltak i budsjettforslaget "Rådmannens forslag til driftsbudsjett" og nettorammer i 
kap 2, vedtas med et mindreforbruk på 2 854 810. Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres 
under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer.  
 
Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 61863 650 inklusiv momskompensasjon. Til 
finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 55 905 150. 
Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.  
 
Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn:  
 

1. Tana kommunes finansielle måltall i løpet av økonomiplanperioden vil være: 
a. Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond skal være max 140% av 

driftsinntekter. 
b. Netto driftsresultat inkl netto bundne avsetninger skal være minst 2% av driftsinntekter. 
c. Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer- /mindreforbruk skal være minst 5% av 

driftsinntekter. 
 

2. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.  
 

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:  
a. Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.  
b. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.  
c.  Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring.  
d. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt.  



e. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre 
objekter de forvalter. 
 

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 760 758 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 
% av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 987 997. 
 

5. 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 4,75‰ jf bokstav a. 
d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et obligatorisk fradrag eller 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.  
 

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

7. Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter drøftinger med 
tillitsvalgte.  
 

8. Det kan tas opp startlån på inntil 4 mill i løpet av året. 
 

9. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov.  
 

10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,80 kr. pr. BT.  
 

11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med aktuelle idrettslag på minimum 30 år for 
BMX-banen og servicebygget på kunstgressbanen. 
 

12. Tildelingskontor for saksbehandling av tjenester beskrevet i budsjettdokumentet i avsnitt 2.6 
organiseres av rådmannen innenfor eksisterende budsjettrammer.  
 



13. Økonomiplanvedtak  
 
Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i forslag til drifts- og 
investeringsbudsjett og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert 
mindreforbruk for årene: 
2020: Mindreforbruk kr 2 854 810 
2021: Mindreforbruk kr 3 064 721  
2022: Mindreforbruk kr 4 948 670  
2023: Mindreforbruk kr 6 296 703 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret skal innen årets utgang vedta kommende års budsjett og økonomiplan for 
økonomiplanperioden.  
 
Salderingsbehovet er på rundt 17 mill + vedtatt mindreforbruk, noe som vil utgjøre ca 20 mill. 
 
Budsjettdokumentene følger samme mal som tidligere år. Leseren må være spesielt oppmerksom på 
tabellene nevnt i kap 3 og 4 med tilhørende tiltaksrapporter. Det er der alle endringsforslag med 
budsjettvirkning er listet opp. Alle dokumentene er tilgjengelig fra kommunens hjemmeside.  
 
Nytt av året er at kommunestyret skal vedta finansielle måltall. Dette temaet er behandlet i kap 1.2 i 
budsjettdokumentet, og det inviteres til å fatte vedtak om disse måltallene i forslag til vedtak. 
 
Det vises til budsjettdokumentet med tilhørende tabeller og vedlegg for detaljer og nærmere 
vurderinger. Budsjettdokumentet med tilhørende vedlegg legges ut på kommunens hjemmeside for 
offentlig ettersyn i to uker før kommunestyrets møte. 
 

Vurdering 
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1 Deanu-Tana 

1.1 Rammebetingelser 

1.1.1 Konsekvenser av statsbudsjettet 

I statsbudsjettet er det lagt opp til en realvekst for kommunesektoren på 1,3 mrd, en 

beregnet realvekst på 0,3%. For Tana kommune er realveksten beregnet til -0,4%, altså 

en nedgang fra året før. I forhold til 2019 er veksten i frie inntekter (skatteinntekter og 

rammetilskudd) på 6,3 mill. Skjønnsmidlene er redusert til 1,43 mill, denne posten er 

redusert fra rundt 5 mill siden 2014. 

Regjeringen har brukt en deflator (lønns- og prisvekst)  på 3,1%, mens lønnsveksten 

alene er beregnet til 3,6%. 

Fylkesmannen har pekt på at det er en rekke saker i statsbudsjettet som påvirker 

kommunene: 

• Finansiering av lærernormen (tidlig innsats)  

o Finansiering av økt lærerinnsats som innlemmes i ramma 

• Opptrappingsplan for rusfeltet 

• Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn  

o Heltidstilbud skal maks koste 6% av husholdningens inntekt 

• Gratis SFO til barn med spesielle behov 5.-7. trinn 

• Investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser 

• Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger 

• Frivillighetssentraler  

o Tilskuddene innlemmes i ramma fra 2021. For 2020 er det beregnet 

427 000 til frivilligsentralen. 

• Overføring av skatteoppkrevingen  

o Fra 1. juni. Virksomhetsoverdragelse. 

• Eiendomsskatt  

o Maks 5 ‰ i 2020 for bolig og fritidseiendom, reduseres ytterligere til 4 

‰ fra og med 2021. Tana har en vedtatt sats på 3,25 ‰. 

• Distriktstilskuddet for Nord-Norge er prisjustert fra 8232 til 8487 pr innbygger. 

For Tana utgjør dette omlag 25 mill.  

• Småkommunetilskuddet gis til kommuner med mindre enn 3200 innbyggere. 

Det utgjør 12,7 mill for Tana som har en lav distriktsindeks og dermed 

kvalifiserer til høyeste sats. 

• Nok en gang foreslår regjeringen en innstramming på 50 000 for innslagspunktet 

for ressurskrevende tjenester. Nytt innslagspunkt blir 1 361 000. 

 

Samtidig får kommunen gjennom flere år 

• nye oppgaver  

o f.eks ergoterapeut, endringer i samhandlingsreformen, Leve hele livet, 

opptrappingsplan for rus 

• økte utgifter  

o for eksempel kompetansekrav i skole og helse, mindre reformer og 

endringer 

• reduserte inntekter  

o f.eks tilskudd til dagsenter, tilskudd ifm bosetting 

I alt oppleves statsbudsjettet som en klar innstramming av økonomien. 
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1.1.2 Lokale budsjettforutsetninger 

Budsjettet vedtas med utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett, som rammer til 

virksomhetene, med tillegg av drifts- og investeringstiltak. 

Følgende er lagt til grunn i budsjetteringsarbeidet: 

Budsjettet for neste år tar utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå, alle vedtatte tiltak og 

regulert lønnsnivå for i år (konsekvensjustert budsjett). 

• Anslag for frie inntekter er hentet fra KS inntektsmodell og statsbudsjettet. 

• Kostnadsvekst på inntil 3 % der det ikke er spesifikk økning eller reduksjon. 

• Salgsinntekter og gebyrer budsjettert med økning på 3% med unntak av vann, 

avløp, renovasjon, byggesaker eller andre som reguleres av egne lover eller 

gebyrregulativ. 

• Prosjektinntekter budsjetteres etter tilsagn eller anslag. 

• En reserve på ca 3 mill inkl feriepenger og pensjon til lønnsøkninger i 

budsjettåret. Det tilsvarer noe i underkant av 2% lønns- og pensjonsvekst. 

Dersom avsatt beløp er mindre enn faktisk lønnsvekst, vil det medføre en 

innstrammingseffekt. 

• Refusjon sykepenger og lønn sykevikarer er budsjettert på den enkeltes 

ansvarsområde dersom det er forutsigbart. 

• For gjeld og renter, se eget avsnitt. 

  

Finansielle måltall 

Kommunelovens §14-2 har en bestemmelse om at kommunen skal vedta finansielle 

måltall. KS har foreslått tre størrelser som vi kan bruke: 

1. Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond i % av driftsinntekter. 

2. Netto driftsresultat inkl netto bundne avsetninger i % av driftsinntekter 

3. Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer- /mindreforbruk i % av 

driftsinntekter 

  

1. Netto lånegjeld er 433 mill ved inngangen til budsjettåret, mens det er 11 mill i 

ubundne investeringsfond. Driftsinntektene er 335 mill. Det gir et forhold på mer enn 

125%. KS sine anbefalinger for dette forholdstallet er: 

• Rød sone: over 75% 

• Gul sone: 65-75% 

• Grønn sone: under 65% 

Her er det ikke realistisk å tenke seg annet enn rød sone i økonomiplanperioden. 

Administrasjonen vil anbefale at dette forholdstallet holdes under 140%, noe som 

tilsvarer en lånegjeld under 480 mill. 

  

2. Netto driftsresultat i budsjettforslaget ligger på 5,2 mill, mens de bundne 

avsetningene er 1 mill, og bruken av avsetninger er 5,2 mill. I forhold til 

driftsinntektene på 335 mill blir dette forholdstallet 0,3%. KS sine anbefalinger: 

• Rød sone: Under 1% 

• Gul sone: 1-2% 

• Grønn sone: Over 2% 

Dette betyr at vi ligger i rød sone, mens det vil kunne være mulig å komme i grønn sone 
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i løpet av økonomiplanperioden. Administrasjonen vil anbefale at man tar sikte på å nå 

grønn sone. For å nå dit må summen av driftsresultat og netto bruk av avsetninger 

bedres med 5 mill. For å nå gul sone må forbedringen være ca 3 mill. 

  

3. Disposisjonsfond er ca 3,5 mill, mens det er foreslått et mindreforbruk på 3 mill. Sett 

i forhold til driftsinntektene på 335 mill utgjør dette forholdstallet 2%. KS sine 

anbefalinger: 

• Rød sone: under 5% 

• Gul sone: 5-8% 

• Grønn sone: 8% 

For å komme ut av rød sone må summen av disposisjonsfond og mindreforbruk mer enn 

doble seg. Beløpene som behøves for å komme i gul sone er omtrent 10 mill. Det er 

mulig i løpet av økonomiplanperioden, og anbefales av administrasjonen. 

1.1.3 Dokumenter i budsjettet 

Informasjon som er utarbeidet i saken: 

Informasjon Hvor finner du det 

Konsekvensjustert budsjett Kap 2 i dette dokumentet 

Mer detaljert Konsekvensjustert budsjett - ansvarsnivå Kommunens hjemmeside 

Obligatoriske oversikter (drift, investering) Kap 3 i dette dokumentet 

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett og driftsbudsjett Vedlegg til dette dokumentet 

Detaljert informasjon om endringer i gebyrene Kommunens hjemmeside 

Alle driftstiltak med detaljert informasjon Kommunens hjemmeside 

Alle investeringstiltak med detaljert informasjon Kommunens hjemmeside 

Gebyrregulativet Kommunens hjemmeside 

Uttalelser om budsjettet Kommunens hjemmeside 

  

1.2 Budsjettkommentarer - driftsbudsjettet 

1.2.1 Salderingsbehovet for budsjettåret og i 

økonomiplanperioden 

Slik er konsekvensjustert budsjett (budsjettet dersom vi fortsetter som i dag, med tillegg 

av vedtak og lovendringer mm) fordelt på sektorer: 

Beskrivelse Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Deanu-Tana    

Utg 393 728 005 365 774 788 380 647 763 

Innt -393 728 017 -365 774 788 -362 781 167 

Nto utg -12 0 17 866 596 

11 Politisk-adm ledelse   

Utg 27 629 075 29 234 697 28 943 265 

Innt -2 539 256 -6 100 000 -6 201 000 

Nto utg 25 089 819 23 134 697 22 742 265 
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Beskrivelse Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

12 Opplæring og barnehage   

Utg 87 078 593 84 163 440 87 171 562 

Innt -32 251 111 -21 957 013 -16 273 638 

Nto utg 54 827 482 62 206 427 70 897 924 

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

Utg 139 562 523 139 101 700 143 732 537 

Innt -41 427 074 -40 874 114 -41 410 564 

Nto utg 98 135 449 98 227 586 102 321 973 

16 Miljø, næring, areal, kultur   

Utg 24 729 411 18 329 796 16 653 226 

Innt -15 824 889 -9 192 305 -6 870 040 

Nto utg 8 904 522 9 137 491 9 783 186 

17,18 Bygg-, anleggs- og IT-drift   

Utg 59 903 606 54 901 320 59 260 825 

Innt -34 668 861 -30 897 510 -32 978 465 

Nto utg 25 234 745 24 003 810 26 282 360 

19 Rammetilskudd, finans   

Utg 54 824 797 40 043 835 44 886 348 

Innt -267 016 826 -256 753 846 -259 047 460 

Nto utg -212 192 029 -216 710 011 -214 161 112 

Tabellen viser (blått felt) et overforbruk/underskudd på 17,9 mill dersom ingenting 

gjøres. 

En mer detaljert budsjettrapport "Konsekvensjustert budsjett - ansvarsnivå" ligger som 

vedlegg. 

Sammenlignet med budsjettet for 2019 er det en rekke større beløp som gjør seg 

gjeldende: 

• Frie inntekter økt med 6,3 mill 

• Lønnsnivået er økt mer enn 3%. Med ca 200 mill i lønnsutgifter tilsvarer det 

ca 6 mill i økt lønnsnivå.  

• Renter og avdrag er økt med 7 mill 

• Økt bemanning opp mot 10 årsverk som følge av endringer blant brukere, 

omtrent halvparten av dette er refusjonsberettiget 

• Endringer i statlige krav 

Det bør budsjetteres med 1-2% av brutto budsjett som overskudd, det betyr 2,5-5 mill. I 

sum betyr det salderingsbehov på min 20 mill. 

Virksomhetenes budsjetter er gjennom flere år beregnet med små marginer. Dette 

innebærer at det er sannsynlig at noen av virksomhetene vil møte utfordringer som ikke 

kan løses innenfor de vedtatte rammene. 

Der kommunen kan oppnå størst utgiftsreduksjon er gjennom hvordan tjenestene 

organiseres og utføres, dvs. strukturen på tjenestene som leveres. Det kan også oppnås 

utgiftsreduksjon ved å redusere og eller kutte bort tjenester som leveres (hva som ytes), 

eks. ungdomsklubb, kinodrift, tilskudd, gatelys mm. 
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1.2.2 Politiske utvalg og godtgjørelser 

Nivået er videreført fra forrige budsjettår for ansvar 100 Kommunestyret og andre faste 

politiske utvalg (2,6 mill) og ansvar 1010 Eldrerådet (prisjustert ramme på 70 000). 

Ansvar 1020 Kontroll og revisjon har videreført nivået for revisjon og har innarbeidet 

kontrollutvalgets vedtak om budsjettramme på tilsammen 1 mill. Valg og partistøtte er 

justert ned fra 343 000 til 163 000 siden 2020 ikke er valgår. Ungdomsrådet (ansvar 

1040) har en videreført ramme på 143 500. 

For trossamfunn er det en prisjustering på 108 000, slik at samlet ramme er 3,75 mill. 

1.2.3 Administrasjon og ledelse 

”Administrasjon og ledelse” omfatter økonomi- og serviceavdelingen, rådmannens stab, 

og personalavdelingen. 

1200 Økonomiavdeling Bemanninga som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett er 

slik: Økonomisjef, økonomirådgiver, regnskapsansvarlig, regnskapsmedarbeider, 

fakturering, 1,5 årsverk lønn. Til sammen 7,5 årsverk. Låneopptak konkurranseutsetter 

vi ved behov. 

Ansvaret øker med rundt 600 tusen til 8,3 millioner i netto ramme. Økningen er på lønn 

og pensjon. Det ble gjort vedtak om nedbemanning på en halv stilling ved naturlig 

avgang. Dette er ikke gjennomført og er skyld i mesteparten av økningen. 

1202 Serviceavdeling har en bemanning på 4,8 årsverk og har ansvar for intern og 

ekstern informasjon, politisk sekretariat, post og arkiv og sentralbord. Dette 

budsjettområdet dekker kostnadene til avdelingen. 

Ansvaret øker med rundt 250 tusen til 3,1 mill.Også her ble det vedtatt stillingskutt ved 

naturlig avgang. 0,2 stillingsreduksjon er gjennomført. 

Ansvar 1500 Adm ledelse har en nedgang på 100 000 til 2,5 mill i netto ramme. Det er 

i praksis en videreføring av eksisterende budsjettramme. 

1.2.4 Personal 

1800 Personalavdelingen 

Avdelingen budsjetterer med personalforsikringer, felles opplæringsmidler og 

annonseutgifter, honnørgaver for ansatte, frikjøp for hovedtillitsvalgt Fagforbundet, 

samt budsjettmidler til bedriftshelsetjeneste og personvernombud. Budsjettet er tatt ned 

med ca halv mill i forhold til foregående budsjettår. Det er redusert vesentlig i kjøp fra 

private i tillegg til at forsikringsbeløpene er justert ned. 10faktor-undersøkelsen 

(medarbeiderundersøkelse) ble sist gjennomført i 2017/18. Det kostet rundt 210 000. 

Det er sannsynlig at dette kan gjøres rimeligere siden metoden nå er kjent. 

Kommunen har avtale om bedriftshelsetjenester med Sør-Varanger BHT. 

Felles tiltak som er med i konsekvensjustert budsjett: 

• OU-kontingent (arbeidsgivers andel) 180 000 

• Lisenser (KF-kvalitet, avvik, bedre kommune og medarbeiderundersøkelse samt 

Informasjonstjenester) 71 000. 

• Annonseutgifter 100 000 

• Bedriftshelsetjeneste: 200 000. 

• Personvernombud 150 000. 

• Yrkesskadeforsikring kr 330 000 
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1802 Velferdsutvalget 

Disse midlene på 30 000 brukes bl.a. til egenandel for julebord og fordeles på 

virksomhetene. 

1850 Bibliotek 

Biblioteket har 1,37 årsverk. Biblioteket har ansvaret for å drive utlån av fritids- og 

aktivitetsutstyr som kommunen har fått tildelt eksterne midler til. En stor del av 

utgiftene utenom lønn gjelder innkjøp av bøker og utstyr samt dataprogrammer 

(lisenser) og serviceavtaler. 

Viktige avtaler: 

• Mikromark biblioteksystem kr 74 500 

• Bibliotekbussen kr 244 000. 

Bibliotekbussen eies av Tana og Nesseby kommunene med like store andeler på hver. 

Fordelingsnøkkelen er basert på antall kjøredager i hver kommune. Kommunen betaler 

8,7 % i driftsutgifter etter fradrag av eksterne tilskudd. Som følge av at Sametinget har 

vedtatt å kutte i sin støtte til de samiske bokbussene i landet, er avtalen om 

bibliotekbuss sagt opp fra 2021. Til neste år løper avtalen som vanlig. 

1860 Samisk språkutvikling 

Tospråklighetsarbeidet er organisatorisk en del av personalavdelingen. Kommunen har 

en ansatt språkkonsulent, mens majoriteten av tospråklighetsarbeidet (inkl sto andel av 

tolketjenester) er organisert under Deanu giellagáddi (en del av SEG). I fremtiden 

tenkes alt tospråklighetsarbeidet å være organisert under språksenteret. Sametinget 

bevilger ca 5 mill årlig til dette formålet. 

1,8 mill ligger i avtalen med språksenteret, i tillegg kommer eventuelle tiltaksmidler 

som bevilges, f.eks språkpedagog som språksenteret administrerer. 

I konsekvensjustert budsjett er det budsjettert med ca 1,2 mill i midler begrunnet med 

utviklingsdelen, se eget avsnitt om temaet. 

Avtalen med sametinget 

Sametinget gir tilskudd til tospråklighet i tråd med avtale, dette tilskuddet er tredelt; 

basis- og betjeningsdel og utviklingsdel. Vi rapporterer på sistnevnte, og denne er det 

viktig å synliggjøre. 

I 2019-budsjettet ligger det en ressurs på 200 000 til tospråklighetspedagog i 

skole/barnehage. Denne er også listet opp i utviklingsdelen. Dette beløpet er 

overskytende i forhold til budsjettet på utviklingsdelen fra Sametinget. Summen av 

utviklingsdelen kan derfor tas ned til det nivået som Sametinget bevilger penger til. 

Endelig beløp på utviklingsdelen vedtas av sametinget og kunngjøres til kommunen i 

mars 2020. Her har vi basert oss på tidligere kjente tallstørrelser. 

Gjenstående i utviklingsdelen: 

• Tolking i foreldremøter 50 000 - Løses av språkkonsulenter/språksenteret 

• Sami manaidteahter 500 000 - Kommunen finansierer dette, lokaler etc 

• Ofttas! Felles grenseskole 200 000 - Del av Sirpma skuvla 

• Deanu sameskuvla 300 000 - Skolens tiltak for å fremme samisk språk 

• Tilskuddsmidler 124 000 - Søkerbaserte, vedtas av hovedutvalget 

• Markering samefolkets dag 30 000 - Under utv.avd 

Sum utv.del 1204 000, noe som er 69 000 over ramma fra Sametinget. 
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1.2.5 Undervisning og barnehage 

2.4 Undervisning og barnehage 

I konsekvensjustert budsjettforslag er det lagt inn videreføring av dagens drift med de 

endringer som følger av elev- og barnetall samt lovpålagte tilretteleggingstiltak for barn 

og unge med spesielle behov. Tallene for 2018 er hentet fra regnskapet for 2018. 

Tallene for 2019 er hentet fra opprinnelig budsjett 2019. Økningen i forhold til 

konsekvensjustert budsjett 2020 er på 8 550 444 i nominelle kroner. 

 

2.4.1 Ansvar 2000 Ledelse og ansvar 2100 Grunnskole og sfo, felles 

Ansvar 2000 dekker utgifter for kommunalsjef for oppvekst på rådhuset. Budsjett 

dekker lønnskostnader, reiseutgifter og kontorutgifter. 

Ansvar 2100 dekker utgifter for fellestiltak på skolene, herunder utviklingsarbeid, 
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kompetanseheving, videreutdanning, kurs/møte, felles lisenser og vedlikehold av 

skolefaglige dataprogram. Alle barnehager og grunnskoler i Tana er med i nasjonale 

satsingen inkluderende barnehage og skolemiljø som er finansiert av 

Utdanningsdirektoratet. Skoler og barnehager er også organisert i RSK-Øst når det 

gjelder kompetanseutvikling. RSK-Øst er nettverk i samarbeid med 7 kommuner i Øst-

Finnmark. 

Ansvaret dekker også utgifter for grunnskolegang og spesialundervisning for elever 

under barnevernet og som er blitt flyttet til en annen kommune, utgifter for ordinær 

skoleskyss for elever på Tana Montessoriskole og utgifter for spesialundervisning for 

elever på Tana Montessoriskole. 

2.4.2 Ansvar 21XX – grunnskoler og oppvekstsenter  

Tabellen nedenfor viser at elevtallet i grunnskolen i Tana fortsetter å synke. Elevtallet er 

hentet i skoleadministrasjonsprogrammet Visma Flyt skole. På Tanabru skole begynte 9 

flyktningeelever skoleår 2016/2017 som bosatte seg i kommune 2016. I 2017 begynte 7 

flyktningeelever. Tana kommune har fått melding fra IMDi om at for 2018 får ikke 

Tana kommune flyktninger. Konsekvensen av dette er at stipulert elevtall på Tana bru 

skole vil være synkende i årene framover. 

 

  

Utgiftene ved å drive skole er i stor grad knyttet til elevtall i trinn. Selv om elevtallet går 

ned, betyr ikke dette at klassetallet automatisk går ned. Stortinget har i forbindelse med 

behandlingen av statsbudsjettet for 2018 gjort følgende vedtak om lærernorm, jf. Innst. 

2 S (2017-2018): 

Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det 

høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–

10. klasse, og fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. 

klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. Normen skal evalueres underveis og sees 

i sammenheng med tiltak for å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. 

Dagens lærerutdanning, herunder gjeldende opptakskrav, og regjeringens 

kompetansekrav skal legges til grunn. Det foretas en kvalitetssikring av kostnader 

knyttet til oppdaterte GSI-tall på skolenivå, slik at ingen kommuner skal tape på 

innføringen av normen. En justering av de samlede kostnadene legges inn i regjeringens 

forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Videre skal det utredes hvordan 

innfasingen av en norm kan gjennomføres uten fare for forsterket lærermangel i deler 

av landet. 
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Etter ovenfor vedtak skal det fra høsten 2019 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn 

og 8.-10. trinn. Beregning av lærerressurser for skoler i Tana er beregnet etter dette 

vedtaket. Dette vedtaket har ført til noen flere elevgrupper for skolene i Tana fra skoleår 

2018-2019. 

 

Som det går fram av tabellen over, er en nedgangen i elevtallet og antall klasser etter nŧe 

lærernormen. Fra skoleår 2018/2019 til skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 går 

gruppedeling opp med 2 grupper. Dette på grunn av den nye lærenormen som ble 

innført fra 01.08.2018. 

Skolene det gjelder har lagt inn utgifter for ekstra ferieuke for lærere over 60 år i 

budsjett for 2018. Lærere over 60 år har krav på en ekstra ferieuke. 

2.4.3 Ansvar 24XX – Barnehager – felles tiltak; Private barnehager og Tana bru 

barnehage  

Ansvar 2400 dekker felles tiltak for barnehager i Tana. Felles tiltak er utviklingsarbeid 

Rekomp i barnehagene som organiseres via RSK-Øst. Alle barnehager og grunnskoler i 

Tana er med i nasjonale satsinger inkluderende barnehage og skolemiljø som er 

finansiert av Utdanningsdirektoratet. 

Ansvar 2440 dekker utgifter tilskudd til ikke kommunale barnehager. I tillegg dekker 

ansvaret for tapt inntekt til ikke-kommunale barnehager for redusert foreldrebetaling på 

grunn av lav inntekt, redusert foreldrebetaling på grunn av søskenmoderasjon og 

tilskudd til pedagogisk bemanning. 

Ansvar 2460 dekker utgifter for drift av Tana bru barnehage. Det er ingen endringer i 

drift av barnehagen, men stor økningen i konsekvensjustert budsjett 2020 som skyldes i 

stor grad av økning i lønnsutgifter for ansatt. Nye pedagognormen i barnehageloven har 

økt behov for flere pedagogiske lederer. Etter nye barnehageloven skal det vær maks 14 

store barn eller 7 småbarn per pedagogiskleder. Tidligere var tallet 18 store barn og 9 

småbarn. 

Det er god barnehagedekningen i kommunen for barn som har rett til barnehageplass 

etter barnehageloven. Alle barn har fått plass i barnehagen i Tana kommune som har rett 

til plass. Det er ikke ledige plasser ved noen av barnehagene ved Tana bru, mens det er 

ledige plasser på Austertana og Boftsa barnehage. 

Det er utfordring for mange foreldre som har behov for barnehageplass fra desember-

juli måned (barn født i desember-juli måned). Denne situasjonen med venteliste på 

barnehageplass har blitt større utfordring etter endring av barnehageloven 01.08.2018 

om at barn regnes å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Før 

01.08.2018 ble barn 3 år fra 01. januar. Små barn opptar to store barn plasser. Det vil si 
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barnehager fikk tidligere ledige barnehageplasser fra 01. januar, da småbarn ble 

storebarn den datoen. I dag må foresatte vente i verstefall i 18 måneder for å få plass. 

Dersom et barn er født desember 2018, så har ikke barnet rett til barnehageplass før 

august 2020. 

Maksprisen for foreldrebetaling for 100 % plass i barnehagen er 3 040 kr./mnd. fra 

01.08.2019, og fra 01.01.2020 økes den 3 135 kr./mnd. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

Familier med lav inntekt får reduksjon i foreldrebetaling etter søknad. Ordningen går ut 

på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Det er også 

gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer på 20 timer uka. Den ordningen gjelder for 

familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på lavere enn 548 500 kroner. 

2.4.4 Ansvar 26XX – Kompetanseavdelingen  

PPT og leder flyttet inn i nytt tilbygg i Kunnskapens hus 01.02.19. Da ble hele 

virksomheten samlokalisert. 

2.4.5 Ansvar 2600 Kompetanseavdelingen – ledelse og fellestiltak  

Tilflyttertjenesten bygges videre ned i tråd med nedbyggingsplanen. Vi får ikke flere 

flyktninger til bosetting, det gjør at det statlige integreringstilskuddet reduseres. De som 

er bosatt har krav på introduksjonstilbud i to år, det er mulig å få et tredje år hvis behov. 

De fleste som har introduksjonstilbud vil være ferdig senhøsten 2019. Det vil likevel 

være en liten gruppe som har introduksjonstilbud i 2020. Disse er ferdige med 

introduksjonsprogrammet primo september 2020. Stillingen som tilflytterkonsulent er 

fjernet fra 01.10.19. Det vil da være igjen en 20% stilling som miljøterapeut som følger 

opp de som fortsatt har introduksjonstilbud, samt øvrige behov knyttet til 

tilflyttertjenesten. 

2.4.6 Ansvar 2610 Kompetansesenter 

Kompetansesenter er videreføring av felles prosjekt i regi av Øst-Finnmark Regionråd. 

Det er et årlig beløp kommunen betaler til drift av senteret. 

2.4.7 Ansvar 2620 Voksenopplæring 

Voksenopplæringen reduserer tilbudet til fra to til en nivågruppe fra høsten 2019. I 

tillegg vil det være tilbud om grunnskoleopplæring for flyktninger som ikke har 

godkjent grunnskoleopplæring fra sitt hjemland. Det gjør at det ble en reduksjon av 

lærerressurs tilsvarende 0,7 årsverk fra høsthalvåret 2019. Skoleåret 2019-2020 er det 

15 elever på grunnskolen for voksne. De fleste er ferdige våren 2020. Men det vil være 

en liten gruppe som er ferdige med utdanningen våren 2021, det vil derfor være behov 

for en lærerressurs knyttet til grunnskolen også skoleåret 2020-2021. 

2.4.8 Ansvar 2630 Studiesenter 

Det er knyttet en 50% stilling til studiesenteret. Studiesenteret er i en spennende 

utvikling med stadig flere utdanningstilbud. Det vil være mulig å få satt opp studietilbud 

i forhold til behovet for kompetanseheving i kommunen. 

2.4.9 Ansvar 2640 Pedagogisk/ psykologisk rådgivning 

PPT har tre hele konsulentstillinger. PPT samarbeider med skolene og barnehagene om 

utviklingssamarbeidet med veilederkorpset, inkluderende barnehage og skolemiljø, samt 

rutinene for spesialundervisning. PPT har fast tilstedeværelse på alle skolene og 

barnehagene i kommunen. PPT selger tjenester til Tana videregående skole. Det er 

igangsatt et arbeid for å vurdere felles PP-tjeneste for Nesseby og Tana. 

2.4.10 Ansvar 2650 Barnevern 

Felles barneverntjeneste Nesseby/ Tana. Det forventes mindre behov kommende år, 
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Tanas andel reduseres med kr 300 000 for budsjettåret 2020, Tanas andel utgjør da kr 

5 800 000 for 2020. 

  

1.2.6 Helse-, pleie- og omsorgstjenester 

3XXX Helsetjenenester 

3000 / 3001 Legestasjon 

Legestasjonen består i dag av 5 legeårsverk og helsesekretærer 5 årsverk,  inkl 50 % 

administrativ ressurs til ledende helsesekretær. I tillegg har vi to turnuslege (Lis1 

stillinger) hjemler, og en kommuneoverlege i en 100% administrativ stilling.I 

forbindelse med naturlig avgang er det foreslått å holde en helsesekretær ressurs vakant 

i deler av 2020. 

Det planlegges til ferievikarer i 2020, det har vært forsøkt å drifte legestasjonen uten 

vikarer de to forutgående årene, men dette har gitt svært store belastninger på de som 

ikke har hatt ferie. Erfaring fra de siste årene viser at det er behov for midler til noe 

vikar bruk, både for å dekke nødvendig bemanning på legevakt, og blant 

helsesekretærene. På grunn av nye regler som pålegger legene spesialet utdanning i 

allmenn medisin må flere av våre leger gjennomføre utdanning, dette medfører også 

behov for legevikar. Posten «Annen lønn og trekkpl.godtgjørelse» har noe overforbruk i 

2019, og denne er øket i henhold til regnskapsnivået for 2019.  Utgifter til drift av bil er 

også tatt inn i årets budsjett, dette for å unngå at særlig vaktlegene blir avhengig av 

drosje til sykebesøk. Det har vært noen episoder der vaktlegen har måttet vente 

uforholdsmessig lenge på drosje, noe som har satt legetjenesten ut av spill i perioder på 

opp mot en time. 

Det er budsjettert noe økning for innkjøp av inventar og utstyr, dette skyldes at mye av 

virksomhetens utstyr er svært gammelt og slitt. 

Virksomheten har behov for legeboliger da ingen av dagens ansatte har selveid bolig i 

kommunen. 6 boliger finansieres med husleieinntekter (fastlegeboliger). I tillegg er det 

behov for permanente vikarboliger pga lovpålagte permisjoner, turnuser, vaktlegebolig 

osv. Budsjettet/regnskapet er fordelt til 3000: kostnader for legesamarbeid og 3001: 

kostnader som bare berører Tana kommune. 

Legestasjonen har utgifter til en rekke lisensierte programmer og systemer, blant annet 

betalingsløsninger til Melin Collectors kr 32800 og Vips der kostnadene er knyttet til 

antall transaksjoner, for 2019 utgjør ette ca 5000 kr. Det er også knyttet 50 000 i 

lisenskostnader til legejournalen, 12000 kr til bruk av norsk helsenett, 39000 til norsk 

helseinformatikk og ca 10000 kr til noen andre spesialprogrammer. Det er også satt av 

100 000 kr til tolketjeneste for legesenteret, og det er avtalt med Finnmarkssykehuset at 

de skal betjene legevaktsentralen på kveld, natt og i helger, prisen for dette er 

500 000 kr. 

3010 Fysioterapi 

Driften videreføres uten endringer. Prosjektet helsestasjon fortsettes ut 

prosjektperioden, dvs. ut mai 2020 

3100 Helsestasjon 

Det er knyttet 2 årsverk til helsestasjonen. En av stillingene er vakant og er foreslått å 

holde vakant i 2020. Fra januar 2020 starter helsesykepleierutdanningsprosjekt. Tre 

studenter fra Tana får plass på dette studiet. En av studentene skal kunne jobbe ved 

helsestasjonen i 50% stilling fra januar 2020. Stillingen finansieres av prosjektet. 

Helsestasjonen har utgifter til lisenser og datautstyr, dette dreier seg i hovedsak om 



ÅRSBUDSJETT 2020 ØKONOMIPLAN 2020-2023 14(40) 

programlisenser til helsestasjonens journalsystem, kr 90000, samt til programvare til 

kommunale datamaskiner. 

Jordmortjenesten videreføres uten endringer. 

Nedleggelse av Frisklivsentralen er lagt inn som sparetiltak.  Frisklivsentral er ikke 

lovpålagt kommunal tjeneste.  Kommunen innvilger årlig tilskudd på frisklivesentral, kr 

250 000. Frisklivesentralen gir veiledning og støtte til livsstilsendring og jobber med å 

forebygge livsstilssykdommer som for eks. hjerte- og karsykdommer, diabetes 2 og 

KOLS, hjelper med å komme i gang med fysisk aktivitet, røykeslutt og kostholds 

veiledning. 

Frisklivsentralen har hatt mye aktivitet i 2019 med 32 brukere av grønn resept, og 382 

personer har deltatt i arrangementene til topps i Tana og på ski i Tana og disse har til 

sammen gått 1600 turer.  Frisklivssentralen bidrar også i forhold til valgfag på skolene, 

trening og aktivitet etter kreftbehandling, styrkning av helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

3210 Tjeneste for funksjonshemmede 

Det er 1 årsverk, en 100 % stilling knyttet til tjenesten. 

Tjenesten videreføres uten endringer, men det foreslås en styrking av denne tjenesten. 

Som følge av endring av oppgaver til tjenesten har det over tid vist seg at denne 

tjenesten er underbemannet.Tiltaket er nærmere beskrevet i Arena/ drifts tiltak. 

Tjenesten har utgifter til lisenser og programvare, i hovedsak knyttet opp til standard 

bruk av kommunale datamaskiner. 

Utgifter til støttekontakt ble redusert noe i 2019, men dette viste seg å være et feilgrep, 

da behovet for- og tilgangen på støttekontakter er økt betydelig i 2019. Det er også et 

økt behov for omsorgslønn i forbindelse med pleie av nær familie. 

3200 Rusvern 

Det er to faste årsverk knyttet til tjenesten; 100% ruskonsulent og 100% forebyggende 

barn og unge.  Sammen med 3220 psykisk helsevern betjener de ca 100 personer, som 

har behov for tjenester ut over en varighet på 2 uker.I tillegg kommer et antall personer 

som mottar veiledning i korte perioder.Avdelingen har også ansvar om LOS- prosjekt. 

Det er en 100% ansatt i prosjektstillingen. Det ventes at LOS prosjektet vil få 

finansiering i inntil 3 år. Kommunens egenandel i prosjektet er ca kr 300 000 og 

begrunnet med stram kommuneøkonomi er det foreslått at prosjektet avsluttes fra 2020. 

Våren 2019 fikk tjenesten tilskudd fra fylkesmannen i Troms og Finnmark, til prosjektet 

«erfarings konsulent». Det er ansatt en erfaringskonsulent i 100 % (midlertidig) stilling. 

Stillingen finansieres fullt av prosjektmidler og er lagt inn i budsjettet 2020. 

3220 Psykisk helsevern 

Det er 3,8 årsverk knyttet til tjenesten; 100% kommunepsykolog, 200% psykiatrisk 

sykepleier, 80% miljøarbeider. Driften videreføres uten noen store endringer. 

Utgifter til støttekontakt ble redusert noe i 2019, men dette viste seg å være et feilgrep, 

da behovet for- og tilgangen på støttekontakter er økt betydelig i 2019. Det er også et 

økt behov for omsorgslønn i forbindelse med pleie av nærfamilie. 

Tjenesten har utgifter på 148 000 kr til lisenser og programvare. I hovedsak knyttet opp 

til bruk av kommunale datamaskiner, og lisenser til Profil, datamaskiner i sikker sone 

og Visma veileder for ansvarsområdene 3200, 3210 og 3220 

3230 Tana arbeidsservice 

Helseavdelingen overfører lønnsmidler til en 80% stilling fra tidligere Møteplassen til 

Aktivitetssenteret på Tana Arbeidsservice. Aktivitetssenteret gir hovedsakelig 
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dagaktivitetstilbud til funksjonshemmede og brukere fra rus- og psykisk helsetjeneste, 

men tilbudet er også åpent for alle i aldersgruppen 18-67 år som ønsker å delta der. 

Dette tilbudet er godt besøkt, og det er ofte fult. Tana Arbeidsservice har  mulighet til å 

tilby tilrettelagt aktivitet i de andre avdelingene i bedriften. 

Det er foreslått å redusere dette tilskuddet med 20 %. Hvis innsparingstiltaket vedtas vil 

ikke Tana Arbeidsservice kunne videreføre driften av Aktivitetssenteret på dagens nivå. 

Dette kan i tilfelle medføre at en gruppe mennesker som ellers har lite tilbud får redusert 

sitt dagtilbud. Det kan igjen medføre økte utgifter for botjenesten og rus og 

psykiskhelsetjeneste. 

4XXX Pleie- og omsorgstjenester 

Pleie- og omsorgstjenester står foran mange utfordringer i årene fremover. Antall eldre 

øker og antall yrkesaktive går ned. Gjennomsnittsalder i mange faggrupper er høyt, og 

tilgang til unge fagfolk er redusert. Turnusløsninger er utfordrende. Sektoren trenger 

folk i helgene men ansatte vil ikke jobbe flere helger. Antall små helgestillinger er stor 

og mange av disse har stått vakante over tid. Sentrale myndigheter er kommet med noen 

løsninger med ønske om økt interesse for helgejobb, men det har ikke vært stort 

interesse for dette i Tana, mens ordningen har bydd store utfordringer teknisk til å få til 

et betalingssystem for dette. Hverken kommunens lønns- eller turnussystem takler dette 

foreløpig og vi har ikke full kontroll om konsekvenser for 2019 og dermed ligger det et 

usikkerhetsmoment i forhold til disse kostnader i budsjettet 2020. Usikkerheten er noen 

hundre tusen kr, det er lagt inn en sum i lønnsbudsjettet til botjenesten som har størst 

omfang. 

Språkutfordringer øker, ikke bare med tilgang til samisk språk, men i økende grad også 

til norsk språk. 

Sektoren står foran en omorganisering i 2020. Sykeavdelingen er under utbygging og 

renovering og demensavdelingen overflyttes til sykeavdelingen i tidlig / sent høst 2020.  

Økonomiske konsekvenser og endringer i budsjettansvarene for denne prosessen skal 

korrigeres i form av budsjettregulering i våren 2020. Rammene er innbakt i 

konsekvensjustert budsjett. 

Sykefraværet i sektoren har over tid vært høyt og tilgjengelige prognoser fra 2019 viser 

ikke noen stor nedgang i dette. Vikarbehovet er stort og tilgang til fag-/ språkkyndige 

vikarer er begrenset og utfordrende. 

Sektoren har over mange år hatt velfungerende dagaktivitetstilbud for eldre og demente. 

Det finnes en 100% samisk aktivitør som jobber mot alle virksomheter innen pleie- og 

omsorg, samt mot enkelte hjemmeboende brukere. I tillegg drifter kommunen et 

dagsenter 3 dager i uke. Dette er tilbudet som er ment primært til hjemmeboende eldre / 

demente.  Disse to tilbudene oppleves som gode avlastningstilbud for pårørende. Statlig 

tilskudd har dekket stor del av kostnader for tilbudet, men samtidig som 

dagaktivitetstilskudd blir lovpålagt fra 2020 har sentrale myndigheter varslet om kraftig 

reduksjon i tilskuddene. Til Tana vil dette bety at tidligere årlige tilskudd i ca kr 700 

000- 800 000 blir fra 2020 redusert til ca kr 250 000.  Dette betyr at sektoren må foreslå 

kraftig reduksjon på dagaktivitetstilbudet for eldre og demente. 

Virksomhetene innen pleie og omsorg er de største virksomhetene i kommunen. To av 

virksomhetene er store som hele sektorer i mindre kommuner. Hjemmetjenester er den 

største virksomheten med ca. 50 årsverk, delt på ca. 85 faste ansatte og totalt med 

ca. 130 ansatte med alle vikarer inkludert. Hjemmetjenesten har 2,2 årsverk 

lederressurser delt på en virksomhetsleder og 2 assisterende ledere i hver sin 60& 

stilling. Botjenesten har ca. 40 årsverk med totalt 2,4 årsverk administrative ressurser 

delt på virksomhetsleder, ass. virksomhetsleder og fagsykepleier i 40 % stilling. 
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Sykeavdelingen har ca. 22 årsverk med en virksomhetsleder og en 40% ass.leder.  I 

tillegg er det to konsulenter som er ansatt innen pleie- og omsorg og som betjener hele 

sektoren, også helsesektoren. Deres oppgaver består blant annet om sekretæroppgaver, 

fakturering, rapportering ( IPLOS, KOSTRA osv.) for hele sektoren, opplæring, 

vedlikehold og overvåking av fagsystemer og mange andre administrative oppgaver. 

Blant annet økt krav om digitalisering har medført økt behov for konsulentstillinger 

innen helse- og pleie- og omsorgssektoren for å kunne implementere, overvåke og 

vedlikeholde alle elektroniske systemer som kommunen er pålagt å ha. I 

nabokommunen har kommunen totalt ca.  110 årsverk og 12-15 årsverk med 

lederressurser. Lederressurser i hele sektoren er marginale, og arbeidsbelastningen er 

stor for alle ledere. Det anbefales på ingen måte å kutte i administrative ressurser i 

sektoren. 

Det er lagt inn et tiltak om tildelingskontor for budsjettet 2020. Dette er et 

"selvfinansiert" tiltak og gjennomføres med omorganisering av dagens ressurser innen 

helse- og PLO- sektoren. Per dags dato består kommunalt tildelingsteam av alle 

virksomhetslederne innen helse- og PLO, kommuneoverlegen som rådgivende organ, 

kommunalsjef for helse og omsorg og en PLO-konsulent som sekretær for temaet. I 

tildelingsteamet behandles alle tildelingsaker (institusjonsplasser og omsorgsboliger), 

virksomhetsovergripende tjenester og andre tjenester som krever mye / økte ressurser. 

Hver virksomhetsleder fatter vedtak på sitt ansvarsområde etter det som er vedtatt i 

tildelingsteamet. Arbeidsmåten er ressurskrevende, ikke alltid optimalt som 

kvalitetsmessig, begrunnet med manglende og av til tilfeldig kapasitet for kartlegging 

osv. Vi ser også utfordringer med formalitetene omkring vedtak. 

Tildelingskontoret vil bestå av to ansatte, i hver sin 50% stilling og det rekrutteres 

sykepleiere/ vernepleiere med faglig erfaring fra sektoren.  Kontoret vil få ansvaret for 

kartlegging og tildeling for tjenester for hele helse og PLO- sektoren, her under også om 

fatte vedtak. Dette tiltaket vil hjelpe å redusere arbeidsmengden og tidsbruken for dem 

enkelte virksomhetslederen, samt bidra til mer likebehandling av brukere. For tiden er 

det samme personer som kartlegger, vedtar og iverksetter tjenester og det er ikke en 

optimal løsning. Funksjon som koordinerende enhet skal også tillegges til 

tildelingskontoret. 

Kommunen har et stort kuttebehov for 2020 og det er lagt inn mange kuttforslag fra 

pleie- og omsorg. Over 90% av budsjettene består av lønn og kutt tiltakene går dermed i 

reduksjon av bemanning og/eller ikke lovpålagte tjenester, som f.eks. lindrende 

koordinator. Det at sektoren utsettes for store kutt er uheldig da kravene og 

forventningene for pleie- og omsorgssektoren øker, antall eldre og mennesker med 

tjenestebehov øker, brukere har mer kompliserte og omfattende diagnoser som skal 

behandles i kommunen, noe som er medført av Samhandlings-reformen og 

ansvarsoverføring fra staten til kommuner. Pleie- og omsorgsektoren har ikke fått økte 

ressurser som følge av økte krav og forventninger, tvert imot er bemanningen redusert 

hvert år de senere år, til tross at arbeidsmengden og kompleksiteten har økt. 

Kuttforslagene er detaljert presentert i tiltakene i budsjettforslaget. 

Fra 2020 blir det pålagt at kommunene skal knytte seg til ergoterapeut. Det er lagt inn to 

forskjellige forslag for å løse dette. Pga. trang kommuneøkonomi er det lagt inn forslag 

om to mindre optimale løsninger, med håp om at i framtiden kan ergoterapeutstillingen 

styrkes. 

Pleie og omsorgsektoren bruker mye teknologi, i form av fagprogrammer, turnus- og 

arbeidstidsprogrammer, programmer for e- læring osv.: 

• Brukerrett / lisenser kommunale PC                        kr   270 000 
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• Triangel Solution (turnus- og arbeidstid)                  kr   240 000 

• Gyldendal Norsk (sykepl.håndboka)                        kr     15 000 

• Visma Veilederen                                                     kr     88 000 

• Visma Profil, bruksrett                                              kr     64 000 

• Mobil Profil                                                               kr     70 000 

• Profil arkivkobling                                                     kr    20 000 

• Vismalink / Profilcom                                                kr    42 500 

• Noklus                                                                      kr    13 000 

• pasientvarsling sykeavd. (velfredstekn.)                  kr  320 000 

• Abax kjørebok                                                          kr    20 000 

• Totalt                                                                        kr 1 162 500 

I tillegg er det noen mindre avtaler for systemer innenfor de enkelte virksomheter. 

4030: Sykeavdeling 

Virksomheten har ca 21 årsverk, delt på ca 30 ansatte, medregnet vikarer. Virksomheten 

består av 16 langtidsplass, 2 akuttplasser og 3 korttidsplasser. Driften videreføres uten 

noe store endringer. Sykeavdelingen er under renovering. Byggefase 1, utbygging av 

avdelingen med 16 nye pasientrom og felles lokaler tilknyttet til ny avdelingen er 

ferdigstilt. Det er budsjettert økte driftskostnader på kr 300 000 for å drifte 

implementert velferds-teknologi i ny avdelingen. Renovering av gammel avdeling til 

intermediære plasser og til demensavdeling pågår i 2020. Prosjektet antas å bli 

ferdigstilt i tidlig høsten 2020. Renoveringsarbeidet vil påvirke noe i drift, blant annet i 

form av redusert kapasitet til enmanns rom. Enkelte driftsposter er justert noe i.f.t. 

erfaringstall og regnskapet 2019 og i forhold til redusert drift på grunn av renovering av 

gammel avdelingen. Brukerbetalingen er redusert begrunnet med lavt belegg i 

langtidsplasser og midlertidig manglende tilbud om enmannsrom, dette begrunnet med 

pågående renovering av avdelingen. Lønn er økt mer enn gjennomsnitt lønnsvekst. 

Dette begrunnes med kraftig sentral lønnsvekst på sykepleiere og helsefagarbeidere, 

samt lokalt rekrutteringstiltak i form av høyere lønn for å rekruttere og beholde 

sykepleiere. 

Det er foreslått å redusere bemanning med et årsverk i avdelingen. Reduksjonen er ikke 

ønskelig og medfører redusert tjenestetilbudet til brukere, samt økt arbeidsbelastning til 

personalet. Tiltaket og konsekvenser er nærmere beskrevet i Arena / driftstiltak. 

4040: Hjemmetjenester 

Hjemmetjenester er et virksomhet med 46 årsverk delt på 135 ansatte, medregnet 

vikarer. Ca. 29 årsverk er i omsorgsboliger (Omsorgssenter og Maskevarreveien 

omsorgsboliger), ca. 10 årsverk i hjemmesykepleien (utetjenesten), resten 7 årsverk i 

hjemmehjelp, administrasjon og dagaktivitetstilbud. Det er ca. 130 brukere/pasienter 

som mottar tjenester fra hjemmetjenesten. 

I 2019 ble bemanning redusert med 5 årsverk etter kommunestyrets vedtak om ny 

dimensjonering av plasser og bemanning på Maskevarreveien omsorgsboliger. 

Hjemmetjenester leverer tjenester etter brukernes behov. Utfra brukers behov er det i 

noen tilfeller nødvendig med styrket bemanning. Pga. den type behov er det for 2020 

innarbeidet i budsjettet  5 årsverk i midlertidige stillinger. 

Virksomheten har over tid hatt høyt sykefravær, som i 2019 har gått noe ned. Fraværet 

ligger i gjennomsnitt 10%. Det er budsjettert vikarlønn for sykefravær samt refusjon 

sykefravær tilsvarende antatt sykefraværsprosenten. 

Det er lagt inn forslag om driftstiltak i form av kutt av 80% stilling som «koordinator 
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for lindrende omsorg og demens». 

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Å kutte koordinatorstilling vil bety et dårligere 

tilbud for de demente og kreftsyke og andre som har behov for lindrende tilbud i 

kommunen: de blir uten kontaktpunkt som koordinerer hjelpen de trenger og helhetlig 

oppfatning av deres situasjon kan bli manglende. Personalet i PLO vil være uten en 

ressursperson som veileder og gir opplæring i krevende situasjoner. Hvis 

kreftkoordinatorstilling kuttes, må hjemmesykepleie følge opp hjemmeboende 

kreftsyke, da har de som trenger denne hjelpen mange personer å forholde seg til i stedet 

for en person. Stillingen har vært holdt vakant i 2019, og vi ser at demensutredninger 

har hopet seg opp, og at de demente og deres pårørende har ikke fått god nok 

oppfølging. Dette vil også være en konsekvens av å kutte denne stillingen. Dette tiltaket 

øker arbeidspress som sykepleiere i hjemmesykepleien opplever som stort fra før av. 

Det må beregnes noe økte lønnskostnader i hjemmesykepleien hvis stillingen fjernes, 

slik at sykepleiere i hjemmesykepleien får nok tid til demensutredning, kartlegginger og 

tilby støtte til de pårørende. Legene på Tana legesenter har også kommentert forslaget i 

2018: «Uten denne stillingen kommer våre kreftpasienter, som bor langt unna nærmeste 

kreftavdeling (Tromsø), til å ha et betydelig svekket tilbud. Det er helt essensielt for 

denne gruppen at kommunen har denne stillingen.» Stillingen foreslås kuttet pga 

kommunens økonomiske situasjon. 

Om dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende demente: 

Dagaktivitetstilbudet består av 2 aktivitører, begge i 100% stilling. Pr i dag er begge 

aktivitørene samisktalende. Pr i dag mottar 20 hjemmeboende brukere tjenester fra 

dagaktivitetstilbudet, + at samisk aktivitør er en dag pr uke på sykehjemmet. 

Dagaktivitetstilbudet har en stor betydning for de som mottar tjenesten, spesielt 

hjemmeboende med demensdiagnose. Den er også viktig som avlastende tiltak for 

pårørende. Dagaktivitetstilbudet hjelper med å stimulere kognitive funksjoner og 

forebygger ensomhet og isolasjon. Mange eldre både i institusjon, omsorgsboliger og 

hjemme får mulighet å fylle dagene sine med meningsfull innhold og aktiviteter. Det 

vises også til forskningsrapport Ageing at home fra 2016 og kvalitetsreformen Leve 

hele livet, hvor sosial omsorg og livskvalitet etterspørres. Nasjonale bevilgninger til 

dagaktivitetstilbudet blir kraftig redusert til 2020 (fra ca. kr 800 000 i 2019 til kr. 280 

000) selv om dagaktivitetstilbud for demente blir lovpålagt fra 2020. Pga kommunens 

økonomisk situasjon er det valgt å foreslå to alternative kuttetiltak som berører 

dagaktivitetstilbudet. tiltakene er nærmere beskrevet i Arena/ driftstiltak. Begge 

alternativene vil medføre økte lønnskostnader i hjemmesykepleien, da tjenester fra 

hjemmesykepleien må økes i takt med redusert dagaktivitetstilbud. Noen brukere må 

også få støttekontakt i stedet for dagaktivitetstilbudet, og det må dermed påregnes økte 

kostnader på det. Reduksjon for tilbudet vil også øke behov for avlasting i 

institusjonene. Avlastningskapasitet i institusjoner og spesielt i omsorgsboliger er 

marginalt og det er utfordringer med å tilby avlasting til alle som har krav på det. 

4045 - Frivilligsentral 

F.o.m 2019 ble Frivilligsentral organisert under Hjemmetjenesten. Det er daglig leder i 

50% stilling. Budsjett 2020 dekkes med fondsmidler som er satt av tidligere år. 

Tilskudd til frivilligsentraler er ikke øremerket, men de er synliggjort i egen tabell. Fra 

og med 2021 utgår denne tabellen, og midler til frivilligsentraler (200 mill på 

landsbasis) inngår i kommuneramma, og fordeles etter fordelingsnøklene med størst 

vekt på innbyggertall og -aldersfordeling. 

4050 – rehabiliteringstjeneste 

2 boliger, med ca 5 årsverk tom 2019. F.o.m 2020 reduseres bemanning tilsvarende 1,08 

årsverk utfra endring i behovet. Egenandel i refusjon for ressurskrevende brukere er økt 
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hvert år, og påvirker også budsjettet. 

5060: Botjenesten 

Virksomheten har ca 40 årsverk, delt på ca 80 ansatte medregnet vikarer. Driften 

videreføres uten noe store endringer. Avdelingen har i 2019 fått en ny 40% stilling som 

sykepleierkoordinator. Dette innebærer økning av lønnskostnadene og de er innarbeidet 

i konsekvensjustert budsjett. Refusjoner for ressurskrevende tjenester er tilpasset til 

regelverket og brukergrunnlaget.  Kommunale refusjoner er justert i f.t. erfaringstall fra 

2019.  Avdelingen har høyt fravær.  Lønn sykevikar, samt refusjon sykelønn, er justert  i 

f.t.  dette. Kommunen har hatt kostnader for et skoletilbud i annen kommune til en 

bruker. Denne avtalen er opphørt og kostnader er fjernet fra budsjettet. Enkelte 

driftsposter er justert noe i.f.t. erfaringstall og regnskapet 2019. Store deler av  tjenester 

i avdelingen er tilknyttet til enkeltvedtak med egen bemanning, jf. 

kommunehelsetjenesteloven kap 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor 

enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Fylkesmannen skal overprøve alle 

disse vedtakene. 

Begrunnet med overnevnte er det utfordrende å foreslå noen store reduksjoner i driften 

da store deler av tjenester er tilknyttet til disse vedtakene. Det er likevel foreslått noe 

mindre reduksjoner i bemanning, mest tilknyttet til fravær og vikarbruk. Det er usikker 

om disse tiltakene kan gjennomføres.  Det er avhengig av den daglige situasjonen i 

avdelingen om det er forsvarlig å kjøre driften med mindre bemanning. Tiltakene er 

nærmere beskrevet i Arena / driftstiltak. 

5080 NAV 

Driften videreføres uten endringer. 

Utbetalingen av sosialstønad har NAV maktet å få redusert betydelig i løpet av det siste 

halvannet år. Med de rutiner som er laget og som det jobbes under samt med den 

bemanning NAV i dag har, så vil NAV klare å holde utbetalingene på samme nivå og 

eventuelt få til et ytterligere reduksjon i 2020. 

I rutinene skal mulighetene for sosialt lån vurderes opp mot sosialstønad og det skal 

vurderes om bruker har en økonomisk situasjon som tilsier at det er forsvarlig å innvilge 

et lån i stedet for økonomisk sosialhjelp. Låneporteføljen kan med fordel økes. Dette 

fordrer selvsagt et nært samarbeid med økonomikontoret i forbindelse med 

innkrevingen av lånene. 

Refusjoner blir til enhver tid krevd i forbindelse med utbetaling av sosialstønader i 

påvente av uførepensjon, arbeidsavklaringspenger mv. Brukerne har ikke krav på en 

dobbelytelse. 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er en investering i hver enkelt bruker og som fører til 

en lavere utbetaling av sosialstønad både på kort og langsikt. De erfaringer som NAV 

sitter inne med er at KVP er en suksessfaktor for inntektssikring i fremtiden. Dette 

virkemiddelet sammen med den statlige ordningen – lønnstilskudd – er de to beste 

tiltakene totalt sett. 

Partnerskapet som er inngått mellom Tana kommune og NAV Troms/Finnmark, der 

samarbeidet mellom den kommunale og statlig delen av NAV er regulert, fungerer greit. 

Den kommunale delen består av 3 årsverk, den statlige leder ved NAV Tana deles med 

50 % på statlig del, 25 % på Deanu gielda-Tana kommune og 25 % på Unjárgga gielda-

Nesseby kommune. Den statlige delen består ellers av 2,6 årsverk ved NAV Deatnu-

Tana. NAV arbeider med et helhetlig tjenestespekter der brukerne skal få en oppfølging 

tilpasset situasjonen dem er i til enhver tid. 
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1.2.7 Utviklingsavdelingen 

6000 Miljø- og næring – ledelse 

Gjelder utviklingsleder. 

6010 Næringsutvikling 

Under dette ansvaret føres forvaltningen av kommunalt næringsfond. Tilskuddet fra 

fylkeskommunen var 500 000 i 2019. Kostnad på 40.000 gjelder abonnement på 

Purehelp. Det er budsjettert 300.000 i overføring til Sápmi Næringshage for 

førstelinjetjeneste for bedrifter og bedriftsetablerere. 

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. 

Det er budsjettert kr. 130.000 i tilskudd til prosjekt SápmiAgri som er politisk vedtatt i 

HUN 05.10.2016, jnr. 2016/1553. Tilskudd til veterinærvaktordningen videreføres. Det 

er inngått nye veterinærvaktavtaler fra 1. januar 2019. Avtalene om 

landbruksforvaltning med Nesseby, Berlevåg, Vardø og Vadsø er prisjustert. Det er i 

tillegg inngått en avtale om landbruksforvaltning med Kautokeino kommune fra 

01.04.2019. Tilskudd til de private landbruksrådgivningstjenestene er utarbeidet som 

kuttetiltak. 

6040 Miljøvern 

Ansvar miljøvern omfatter klima, forurensing, 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 78 500 for administrasjon av skadefellingslaget. Dette er 

ikke tillatt dekket av viltfondet. Nedleggelse av skadefellingslaget er foreslått som 

kuttetiltak. 

Joddu prosjektet fases ut i første halvdel av 2019. Interreg samarbeidsprosjektet med 

Finland om felles miljøforvaltning i Tanavassdraget fortsetter. 

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

prosjekt «Grensesamarbeid om vann og avløp langs Tanavassdraget». Det er mottatt 

signaler om at prosjektet vil oppnå finansiering men at den norske andelen blir noe 

redusert. For Tanas del vil det innebære at tilsyn med private avløpsanlegg vil bli 

prioritert. 

Miljørådgiverstillingen er foreslått som kuttetiltak. Konsekvensene fremgår av 

tiltaksbeskrivelsen. 

6050 Arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart- og oppmåling 

Rulleringen av kommuneplanens arealdel skal sluttbehandles i 2020. Reguleringsplanen 

for Tanabru sentrum sluttbehandles hvor det vil det bli regulert tomt for Nasjonalt 

villakssenter i området som blir frigitt når gamle Tana bru rives i løpet av høsten 2020 

Det er inngått ny tjenestesamarbeidsavtale med Berlevåg kommune i 2019 som bl. a 
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omfatter byggesaksbehandling, delingssaker, tilsyn og kommuneplanlegging. Avtalen 

med Berlevåg og Båtsfjord om plantjenester videreføres samt oppmålingstjenester og 

matrikkelføring for Nesseby. 

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. 

Et av innsparingstiltakene er at det ikke er foretatt ansettelse i den vakante stillingen 

som byggesaksbehandler, delingsaker mm. 

  

Utdrag av avtaler  

Berlevåg kommune Byggesak, deling, disp,tilsyn 

Berlevåg kommune Kommuneplanlegging 

Båtsfjord kommune Kommuneplanlegging 

Nesseby kommune Oppmåling, matrikkelføring, kartdata, veileding 

Nesseby kommune Landbruksfaglige tjenester 

Kautokeino kommune Landbruksfaglige tjenester 

Vadsø kommune Landbruksfaglige tjenester 

Vardø kommune Landbruksfaglige tjenester 

Berlevåg kommune Landbruksfaglige tjenester 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark Interreg "Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget" 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark Tanaelva Interreg II  01.06.19-31.05.22 

Finnmark fylkeskommune Prosjektledelse for Tana vannområde 01.01.19-31.12.20 

Finnmark fylkeskommune Tilskudd kommunalt næringsfond 

Sametinget Bidrag til Sámi mánáid teáhter – Samisk barneteater 

Kartverket Geovekstavtale 2019-2022 

Sápmi næringshage Veiledning og hjelp til bedriftsetablerere, samt oppfølging av 
eksist. bedrifter 

Finnmark fylkeskommune Tiltaksutvikling innen folkehelse 2018-2023 

Deanu ja Várjjat Museasiida Årlig driftstilskudd 

  

6100 Kultur 

Ansvarsområdet ivaretar spillemiddelforvaltning, folkehelsearbeid, saksbehandling for 

ungdomsrådet og samarbeid med Finnmark friluftsråd. Den ansatte er kulturrådgiver i 

50 % stilling og 50% folkehelsekoordinator.  Folkehelsearbeidet har stadig økende 

oppmerksomhet og krever forholdsmessig mer kapasitet. 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. 

I forbindelse med Tana Vintermarked inngås årlig samarbeidsavtale med 

Finnmarksløpet. Avtalen inngås på grunnlag av de budsjetterte midlene. I avtaleutkastet 

for 2019 forventer Finnmarksløpet at kommunen betaler kr. 50.000 «til videre utvikling 

av Finnmarksløpet som markedsfører, profilbærer og omdømmebygger for Tana 

kommune samt til gjennomføring av Finnmarksløpet 2019 og 2020» samt kr. 4500 i 

brøytetilskudd for tilrettelegging av sjekkpunkt i Levajok. For øvrig er det budsjettert 
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90 000 for tilrettelegging for folkefesten lokalt. I det ligger bl.a. flytting av snø og 

bygging av snøskulpturer. 

6110 Kulturskolen 

Kulturskolen fikk redusert rektorstillingen med 50% i budsjettet for 2017. 

Kommunestyret valgte å videreføre kulturskolen med egen kulturskolerektor i 50% 

stilling i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019. Kommunestyret ga i 

budsjettregulering juni 2019 en ekstrabevilgning på 350.000,- for kulturskoleåret 

2019/20.Det er ikke foreslått kutt i kulturskolen. 

6120 Samisk barneteater 

Samisk barneteater er budsjettert med samme aktivitetsnivå som 2019. 

6200 Museum 

Driftstilskuddet til museumssiidaen bes om en økning fra 324.000 til 400.000. 

Prisjusteringen på 76.000 er ikke foreslått. Tana kommune har tidligere prisjustert dette 

tilskuddet uten at de andre kommunene gjorde det. 

Budsjettbehov 2020 

Deanu ja Várjjat Museasiida viser til vedlagte budsjettbehov som er oversendt 

Sametinget og Finnmark Fylkeskommune. 

For budsjettåret 2019 fikk DVMV reduksjon i sitt budsjett, fra kr. 400 000 til kr. 

326 000. Vi ber derfor Deanu Gielda merke seg behovet for økning av tilskudd til totalt 

2 mill. kr., med Tilskudd fra hjemkommune på kr. 400 000." 

6310 Tanabru fritidsklubb 

Budsjettert som før. 

6320 Ungdommens kulturmønstring 

Budsjettert som før. 

6330 Ungdommens servicekontor 

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

6400 Idrett og friluftsliv 

Ansvarskapitlet nyttes for formidling av spillemidler og tilskudd til idrettslag. 

Kontingent til Finnmark friluftsråd er budsjettert med 21.000 og tilskudd til Tana Hall 

AS med 40.000 

  

30 års leieavtale for enkeltanlegg 

For to av anleggene opplever kommunen en stor vilje fra idrettslag til å utvikle 

anleggene. Sirma IL har planer for BMX-banen (sykkelbanen ved sameskolen) mens 

TBK ønsker å videreutvikle servicebygget på kunstgressbanen i retning av klubbhus. 

Slik det er i dag må slike utviklingsprosjekter drives av både laget og kommunen, med 

til dels uklare ansvar i prosjektene. Kommunen kan oppleves som en begrensende faktor 

for laget, siden kommunen har andre krav til formalisering, rapportering og prosesser 

enn et idrettslag. Vi tror derfor at lagene er tjent med at de kan inngå leieavtaler på 

minst 30 år slik at de selv kan videreutvikle og drifte anleggene. Kommunens rolle blir 

da å være utleier og eventuelt finansiere anleggene ved å forskuttere spillemidler. 

Kommunen kan også inngå driftsavtaler med lagene, slik det f.eks allerede er gjort for 

kunstgressbanen. 

Det er flere forhold som gjør at administrasjonen fremmer denne saken. Noe fordi det er 

krevende å kjøre prosjekter med delt ansvar og som forutsetter egeninnsats fra lagene. 

Videre er rapporteringen i etterkant omfattende, risikoen ved slike fellesprosjekter er 

tilstede, og kommunen for tiden ikke har ansatt prosjektleder for denne type prosjekter. 
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Kommunen kan nok også oppleves som forsinkende i prosjekter som lagene ønsker å 

gjennomføre, på grunn av vår beslutningsstruktur. Vi tror derfor at lagene bør få 

muligheten til å styre slike prosjekter selv i langt større grad. 

Administrasjonen vil derfor foreslå å få fullmakt til å kunne inngå leieavtale med lagene 

for BMX-banen og servicebygget på kunstgressbanen slik at lagene kan videreutvikle 

anleggene, dersom de selv ønsker det. 

1.2.8 Bygg-, anleggs- og IT-drift 

7000 Ledelse 

Lønn til prosjektleder er budsjettert med 85 % på dette ansvaret, denne kostnaden 

fordeles i løpet av regnskapsåret på aktuelle byggeprosjekter med eget 

investeringsbudsjett. Innkjøpsavtalen med Finnut/Innkjøpssirkelen er budsjettert på 

dette ansvaret. Vi har en ledende vaktmester (som også er vaktmester på sameskolen og 

flerbrukshallen),  som skal koordinere vaktmestertjenesten i kommunen, samtidig har 

denne stillingen ansvar for oppfølging av våre kjøretøy. 

BA/IT – oversikt over vesentlige avtaler 

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 

  



ÅRSBUDSJETT 2020 ØKONOMIPLAN 2020-2023 24(40) 

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 

  

1.2.9 Bygningsdrift 

Bygningsdrift 

Bygningsdrift er budsjettert med samme bemanning som høsten 2019. Konsekvensene 

av gjennomførte utbyggingstiltak er innarbeidet i budsjettet for de aktuelle ansvar. 

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. Fra sommeren 2019 gikk brannsjef 

og prosjektleder av med pensjon. Dette har vært en funksjon som har hatt meget stor 

betydning for kommunen med hensyn til kvalitet i tjenesten og ikke minst svært viktig i 

forbindelse med alle våre utbyggingsprosjekter. Vi har avtale om innleie av 

prosjektleder for de store byggeprosjektene vi har. De mindre prosjektene styrer vi selv. 

Når det gjelder brannsjefstillingen så vil vi foreløpig bruke dagens varabrannsjef og vi 

er i dialog med både Vadsø kommune og Sør-Varanger kommune om kjøp av denne 

tjenesten. 

7010 Tana omsorgssenter 

BA`s bemanning på omsorgssenteret er renhold 80 % stilling og vaktmester ca 50 %. 

7020 Skole og barnehagebygg 

Driftskostnadene til de forskjellige skoler er i hovedsak skilt ut på prosjektnumre. 

7025 Kunnskapens hus 

Utvidelsen av bygget ble jan/febr. 2019. Den nye kompetanseavdelingen har sitt tilhold 

her med voksenopplæring, tilflyttertjenesten, PP-tjenesten, studiesenteret, samt at den 

interkommunale barnevernstjenesten vil ha kontorhold her. 

7027 Sirma skolebygg 

Budsjettkapitlet omhandler driftskostnadene knyttet til Sirma skole. Her er det 

budsjettert med en vaktmester i 20% stilling og renholder i 50%. Leieavtalen med Sirma 

grendehus om leie av gymsalen er reforhandlet tilpasset skolens behov. 

7030 Helse og sosialbygg 

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

7035 Tana helsesenter 

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

Ingen endringer i forhold til det forrige budsjettet. 

7040 Administrasjonsbygg 

Ansvaret dekker rådhuset, miljøbygget, admbygg for BAIT og brannstasjonen. Heisen 

på rådhuset er budsjettert med årlig driftsutgift på 20 000. Admbygg for BAIT 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 
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HTV-er, samt at det er møterom i 2.etasje. 

7055 Svømmebasseng 

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

i 100% stilling. Vaktmestertjenesten utføres av vaktmesterne ( 2x100% inkl. ledende 

vaktmesterfunksjonen) som har ansvar for Tanabru skole, Deanu sameskuvla og 

Flerbrukshallen. 

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. 

7080 Forebyggende brannvern 

For å kunne gjennomføre tilsynsoppgaver innen brannvern er det innarbeidet en 50 % 

stilling for tilsyn. 

Spesielt om salderingstiltak 

Driftsreduksjonstiltakene som foreslås medfører at virksomhetens muligheter til å utføre 

de forventede oppgaver reduseres betydelig. Det er flere bygg å drifte/vedlikeholde med 

redusert bemanning og reduserte ressurser til vedlikehold. FDV- ressursene 

(Forvaltning, Drift og Vedlikehold) er redusert til under det som er forsvarlig i lengden. 

Det kan ikke gjentas flere budsjettår. Sett i forhold til at vi har investert flertalls 

millioner i bygg og ved minimalt vedlikehold vil disse investeringer forringes og 

seinere «skippertaksvedlikehold» har betydelig høyere kostnader. 

Tiltak Beløp Beskrivelse 

7 000 : Oppsigelse av 
energioppfølgingsavtal
e 

70 000 Energioppfølgingsavtalen avtalen har vært viktig i vårt arbeid 
med å holde god kontroll på energiforbruket på våre 
formålsbygg. I de senere år har vi tatt i bruk 
energistyringssystemer som gi oss tilsvarende data, samt at det 
er mulig å hente ut forbruk på el fra Varanger Kraft 

7 010 : 
Omsorgsenteret- 
reduksjon i drift 

78 000 Driftsreduksjonen medfører at rammene for å kunne utføre selv 
den enkleste form for vedlikehold er betydelig redusert, og dette 
medfører at vi legger opp til en driftsform som vil medføre at vi i 
nær framtid vil kunne måtte foreta en betydelig investering i 
vedlikehold. Samtidig er det riktig å påpeke at bygget har 
leietakere som nok forventer at deres leieobjekt ikke blir 
forringet. 

7 020 : Skoler 
- Generell reduksjon i 
drift 

627 000 Skolebyggene i Tana er forholdsvis nye, og vi har de senere år 
investert betydelig i utvidelser/oppgraderinger. Å redusere drifta 
vil medføre at det er nødvendig å være veldig kritisk i hvilke 
reparasjoner som foretas og nivået på vedlikeholdet. Dette er 
tiltak som over forholdsvis kort tid vil medføre at tilstanden på 
skolebyggene vil bli redusert. 

7 025 : Kunnskapens 
hus - reduksjon i drift 

30 000 Vi legger opp til en generell reduksjon i driften. Bygget er 
renovert og utvidet, men en drift som medfører at bygget blir 
dårligere vedlikeholdt vil resultere en viss forringelse av bygget 

7 030 : Helse og 
sosialbygg - reduksjon 
av drift 

115 000 Vi tenker å ta ned drifta med kr. 115.000 , noe som vil gjøre sitt 
at vedlikeholdet av byggene blir lavere. Dette vil igjen over tid 
medføre at byggenes kvalitet reduseres 

7 040 : Reduksjon i 
VVAB-Teknisk vakt 

27 000 VVAB-vakt/Teknisk vakt har vært en suksess fra vi innførte 
tjenesten/tilbudet. Innbyggerne har ett nr. de ringer om det 
oppstår utfordringer knyttet til vei, vann, avløp og 
skader/problemer med kommunale funksjonsbygg. Vi velger å 
redusere budsjettrammen med 170.000, noe som vil medføre at 
tjenesten blir litt redusert i omfang. Kravet til utrykning økes, slik 
at utrykninger som ikke medfører umiddelbar fare for betydelige 
skader/ulemper vil måtte vente til neste arbeidsdag. 7040 sin  
andel vil være kr.26682 
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Tiltak Beløp Beskrivelse 

7 055 : 
Svømmebasseng 
- reduksjon av drift 

480 000 Vi ser på muligheten for å redusere noe på driften uten at det får 
konsekvenser for bruken. Dette kan være mulig ved å se 
nærmere på type produkter som kjøpes inn, redusere 
kurs/opplæring for teknisk drift ut i fra at dagens personell har 
forholdsvis god kompetanse på dette område 

7 100 : IT- generell 
reduksjon i drift 

358 000 Det foretas en generell reduksjon av IT-drift på 350.000, noe 
som medfører at mulighetene for faglig oppdatering reduseres 
sterkt. Samtidig vil innkjøp av konsulenttjenester reduseres 
sterkt, noe som tilsier at en del ting vil ta litt lengre å rette opp 
- samtidig som vi blir eiere av den kompetansen. 

7 110 : Fellestjenester 
- reduksjon av 
kostnader 

200 000 Vi legger opp til å redusere bruken av eksterne konsulenter som 
dekkes av fellestjenesten, samt en reduksjon i portokostnader 
ved bruk av diverse elektroniske kanaler for å distribuere vår 
korrespondanse 

7 xxx/8xxx: 
Salderingstiltak i 
bygg/anlegg/IT 

333 000 Dette er et tiltak som har som siktemål å fange opp mindre tiltak 
i avdelingen som ikke forutses nå. Det kan være vakanser, 
mindre driftsendringer, økte inntekter eller tilskudd eller annet 
som bidrar til salderingen. Beløpene er ikke gode estimater, 
men synliggjør mulighetsrommet. Tiltaket har en viss risiko for å 
ikke kunne oppfylles. 7XXX sin andel av tiltaket vil være  kr. 
333.000 

Sum bygningsdrift 2 318 000  

  

1.2.10 Anleggsdrift 

Anleggsdrift generelt 

Hoveddelen av driften gjelder 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. 

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

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 85% ressurs til VA-ingeniør, samt 50 % av virksomhetsleder i avdelingen. 

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

posten. 

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 flerbrukshallen, 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 
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tjenester på dette området. 

TKE administrerer etter avtale med kommunen utleie av flerbrukshallen. Kommunens 

andel av leieinntektene er 20 %, for kommende år er det budsjettert med kr 24 000. 

Kostnader som omhandler flerbrukshallen er skilt ut på eget prosjektnummer 

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. 

Kommunens intensjon er å videreføre avtalen med firmaet også i 2020. 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 

Vi har hatt driftsproblemer på Vestre Seida og Langnes vannverk. Begge disse 

vannverkene har vi hatt stans i renseprosessene i kortere tid for utbedring og dermed 

også hatt kokevarsel til abonnentene tilknyttet disse. I tillegg har det vært flere 

ledningsbrudd i Austertana, men vi følger opp investeringsprosjektet med å skifte ut 

ledningestrekk og har fått redusert vannforbruket noe. Vannforbruket har vært unormalt 

høyt pga de omfattende lekasjene som er i dette området. Tiltaket forutsettes å påløpe i 

2020. Lismajávri 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. Vi planlegger å få sikret 

vannkilden tilstrekkelig i 2020, med diverse tiltak for å begrense bruken avvannet, samt 

flytting av vanninntaket til et sikrere område. Vi vi iverksette arbeid med planlegging av 

reservevannsforsyning, som er påkrevd. 

8050 Avløp og rensing 

Vi er i gang med en ombygging og utbedring av Tanabru renseanlegg siden anlegget er 

utslitt og klarer ikke å rense på en tilfredsstillende og godkjent måte. Driftsdelen av 

anlegget skal være ferdig før årets laksesesong. Tiltaket inkl. utenomhusdelen skal være 

ferdig innen juli 2020. 

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. 

I forbindelse med tømming av slamavskillere registreres plasseringen av disse slik at vi 

kan plotte dem inn på kartet. Når dette er gjort vil tilstanden til slamavskillerne kunne 

bli kontrollert og registrert. 

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

gebyrene for renovasjon. 

8070 Brann og ulykkesvern 

15 % brannsjef er lagt inn på dette ansvaret. 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. Det er investert i utstyr for overflateredning, samt at i 

nyere tankvogn til brannberedskapen. I tillegg så er vi kommet forholdsvis langt i å få 

skiftet ut og modernisert bekledningen til brannmannskapet.  Fortsatt har vi ennå behov 

for å gjennomføre utdanning til flere av brannmannskapet. Etter  01.07.19  stod vi uten 

brannsjef, men vår varanbrannsjef er midlertidig innsatt i stillingen. Pr. nå har vi ikke 

tilstrekkelig kompetanse internt, men vi har varabrannsjef som er under utdanning og 

feier som er villig til å ta utdanning for å være kvalifisert som varabrannsjef. Inntil de 

har fullført kompetansen vil vi være nødt å søke dispensasjon fra DSB. Kostnadene til 

110 sentralen øker med vel 8 kr. Pr. innbygger, og den vil øke betraktelig mere 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. På 

lengere sikt så vil ny forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet 

kunne får stor betydning i forhold til vårt brannvesen. 

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. Det ble inngått nye 

brøyteavtaler i 2017 for tre år, med opsjon på ytterligere 1+1 år. Brøytekostnadene 

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

kostnader. Det har vært en trend de siste årene at antall regningsarbeidstimer har blitt 

høyere enn budsjettert. 

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. Dette 

innebærer at vi også har ressurser til å utnytte vår veihøvel som vil bidra til en større 

fleksibilitet og bedrede muligheter til å utbedre våre kommunale grusveier. 

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. 

For budsjettåret 2019 fattet kommunestyret vedtak om at anløpsavgiften ble satt til 

0,80 kr pr BT, og at havneutvalget fikk fullmakt til å disponere midlene. 

8095 Havn og havnedrift 

Inntektskildene på dette ansvaret er utleie av plasser i flytebrygger og utleie av 

servicebygget i Torhop. Kaia er utbedret betydelig i 2019, med utvidet areal. 

Vi har leid ut servicebygget, lagerplassen på loftet av servicebygget og hallen (kaldlager 
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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. 

  

Spesielt om salderingstiltak 

Tiltak Beløp Beskrivelse 

7 xxx/8xxx: 
Salderingstiltak i 
bygg/anlegg/IT 

467 000 Dette er et tiltak som har som siktemål å fange opp mindre tiltak 
i avdelingen som ikke forutses nå. Det kan være vakanser, 
mindre driftsendringer, økte inntekter eller tilskudd eller annet 
som bidrar til salderingen. Beløpene er ikke gode estimater, 
men synliggjør mulighetsrommet. Tiltaket har en viss risiko for å 
ikke kunne oppfylles. 8XXX sin andel av tiltaket vil være  kr. 
467.000 

8 XXX: Anleggsdrift 
- generell reduksjon 
drift og 
vedlikeholdskostnader 

1 119 000 Vi har valgt å foreslå å redusere våre drifts og 
vedlikeholdskostnader innenfor anleggsdrift , disse 
reduksjonene vil medføre en lavere vedlikeholdstakt og større 
slitasje på utstyr og anlegg. 

8 070 : Brann og 
ulykkesvern - generell 
reduksjon av driften 

300 400 Vi ser muligheter til å redusere driftskostnader for brann og 
ulykkesvern med 300.400. Vi vil kunne utdanne færre av 
brannmannskapet hvert år, slik at det vil ta flere år å nå målet 
om at vi skal ha god kompetanse innen branntjenesten. Dette 
kan redusere motivasjonen for mannskapet, noe som kan 
medføre frafall. Vi har i dag et mannskap som har høy 
oppmøtegrad og som er veldig motiverte til å å gjøre en god 
tjeneste. I rimelig nær framtid vil vi likevel stå overfor en 
betydelig kostnadsøkning innenfor budsjettkapitlet som følge av 
flytting av 110-sentralen til Sør-Varanger. 

8 XXX: Reduksjon i 
VVAB-Teknisk vakt 

147 000 VVAB-vakt/Teknisk vakt har vært en suksess fra vi innførte 
tjenesten/tilbudet. Innbyggerne har ett nr. de ringer om det 
oppstår utfordringer knyttet til vei, vann, avløp og 
skader/problemer med kommunale funksjonsbygg. Vi velger å 
redusere budsjettrammen med 170.000, noe som vil medføre at 
tjenesten blir litt redusert i omfang. Kravet til utrykning økes, slik 
at utrykninger som ikke medfører umiddelbar fare for betydelige 
skader/ulemper vil måtte vente til neste arbeidsdag. 80XX sin  
andel vil være kr.147 000 

Sum anleggsdrift 2 033 400  

  

1.2.11 IT-drift 

7100 IT-drift 

Ansvaret inkluderer felles drift med Nesseby, Øfas og SEG. Tjenesten er aktiv i 

interkommunale samarbeidsløsninger, der vi drifter sosial og barnvernsløsninger for 

Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord, samt pleie og omsorgsløsning for Berlevåg, i 

tillegg til Tana og Nesseby. Samarbeidet med Nesseby inkluderer finansieringen av 

felles tekniske løsninger og personalkostnadene til en av IT-konsulentene. 

Viktige avtaler (årlig kostnad): 

· Lisenskostnader, per pc: skole 1530, barnehage og student 2600, adm 5000, sikker 

sone 7500 (pga lisenser på to soner) I tillegg kommer kostnader for Microsoft Office 

365 som er lisensiert pr. navngitt bruker. 

· HP san-, Citrix-, blade-, HyperVløsninger: kr.620 000 

· Microsoft – server, MsSql og Exchange: kr.380 000 

· Microsoft Windows/Office vedlikeholdslisenser: kr. 1 500 000 

· Backup, sikkerhet (antivirus, virusvask m.m.): kr.650 000 

· Cisco switcher og trådløspunkter: kr.440 000* Internett: kr. 560 000 
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· Leasingbil: kr. 56 000 

· Bruksrettavtale og support Visma velferd, Familia, Profilkom, Link: kr. 515 000 

· Datakommunikasjon – samarbeidsløsning barnevern/sosial/PLO – Broadnet: kr. 117 

000 

· Rammeavtale innkjøp datautstyr: Atea, løper ut 2019, men med mulighet for 

forlengelse 1 +1 år 

· Rammeavtale konsulenttjenester: Eltele, løper ut 2017, men med mulighet for 

forlengelse 1+1år 

7110 Fellestjenester 

Ansvaret dekker kostnader for fellesløsninger som saksbehandling, kommunale 

websider, samt kontorrekvisita for tjenester lokalisert på rådhuset, miljøbygg, BAIT og 

Kunnskapens hus. 

Kostnader i forhold til tjenesteytingsavtalen mellom kirkelig fellesråd og Tana 

kommune dekkes også i vesentlig grad over budsjettkapitlet. 

Viktige avtaler (årlige kostnader): 

· Custom publish (web-løsningen): Kr. 98 600 

· Evry ePhorte elements Sakarkiv – skyløsning: Kr.260 000 

· IKAF, Medlemskap og arkivdepot: Kr. 334 008 

· Kommuneforlagets skjema og Tjenestekatalog: kr. 105 000 

7120 Tana kino 

Det er satt av en ramme på til kinodrifta. Kommunen samarbeider med en lokal 

organisasjon om å avvikle kinoforestillinger. I tillegg er Lions Tana/Nesseby engasjert 

som kinoverter og står for billettsalg og ro/orden. 

Viktige avtaler: 

· Samarbeidsavtale lokal organisasjon om kinodrift 40 uker kr. 60 000 

· Point – bankterminal: kr. 2 900 

· Filmweb – drift og vedlikehold av www.tanakino.no  Kr. 15 869 

1.2.12 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 2015 i sin helhet være disponert innen 2020. 

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 
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Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 27. 

september 2019. Tallene for 2018 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2019 er 

prognostiserte verdier, mens tallene for 2020 til 2023 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 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -1 %, hvor renovasjon 

øker mest med 10 %. Avløp reduseres mest med 10 %. I perioden 2018 til 2023 øker 

samlet gebyr med kr 10 075, fra kr 40 951 i 2018 til kr 51 026 i 2023. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert 

på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva. 

Det komplette budsjettnotatet er tatt med som vedlegg. 

1.2.13 Rammetilskudd, finanser 

1.2.13.1 Frie inntekter 

KS sin modell for beregning av frie inntekter er benyttet sammen med informasjon fra 

statsbudsjettet. Det er lagt inn 156,4 mill i rammetilskudd og skatt. Folketallet som lå til 

grunn var 2930 da beregningene ble gjort. Det ventes ikke vesentlige endringer i 

folketallet i perioden. 

Skjønnsmidlene er redusert til 1,4 mill, noe som er en tredel ift 2015. 

1.2.13.2 Lånegjeld og renter 

Kommunens lånegjeld er ved utgangen av 2019 beregnet til rundt 460 mill, eller om lag 

152 tusen per innbygger. Dette er inkludert lån som er tatt opp av Tana kommunale 

eiendomsselskap KS. I tillegg har kommunen en del husbanklån til videre utlån. 

Rente- og avdragsutgifter er budsjettert under ansvar 9040. Rentene for 2020 er 

budsjettert med  10,4 millioner kroner. Avdragsutgiftene er budsjettert med 18,8 mill. I 

forhold til vedtatt budsjett 2019 er økningen på 6,1 mill. I 2019 var det vedtatt 

avdragsutsettelse. 

Ved utgangen av 2019 vil fordeling fast og flytende rente være fastrente 73 % og 

flytende rente 27 %. Etter hvert som rentebindingsperioder går ut vil andelen fastrente 

gå ned så framt vi ikke fornyer rentebindingsavtalenene. Den høye andelen lån med 

fastrente gjør risikoen ved renteøkning lavere. 

Kommuner kan i henhold til kommuneloven ta opp lån for å finansiere investeringer i 

bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Det kan også tas opp lån for å 

konvertere eldre lånegjeld og for å innfri garantiansvar. Det kan ikke tas opp lån til drift. 

Det finansielle ansvarsprinsipp innebærer at de som drar nytte av et kommunalt 

tjenestetilbud også bør ta belastningen (kostnaden) knyttet til tilbudet. Investeringer gir 

et positivt bidrag til det kommunale tjenestetilbudet over en lengre periode. 

Finansieringen av investeringer bør gjenspeile dette ved at kapitalkostnader fordeles 

over levetiden til eiendelen. Kommunen kan bruke lånefinansiering som et instrument 

til å fordele betalingen for en investering over tid. Låneavdrag og levetid på 

investeringene ses da i sammenheng. 

Hvordan kommunene skal avdra slik lånegjeld er regulert i kommuneloven. Reglene om 

avdrag på lån er her knyttet til kommunens samlede lånegjeld og ikke til et enkelt lån. 
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Kommuneloven § 14 nr. 8 fastsetter at kommunenes samlede lånegjeld skal avdras med 

like årlig avdrag. Avdragene skal samlet være minsk lik størrelsen på kommunens 

avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og 

størreslen på kommunens avskrivbare anleggsmidler. 

Den metoden vi tidligere har brukt for å beregne minsteavdrag er vektet metode. Dette 

er en mer nøyaktig metode som tar hensyn til at anleggsmidlene har ulik levetid og 

vekter avskrivingstiden etter det. Denne metoden kan ikke benyttes etter ny 

kommunelov. Tana kommune får derfor større minimumsavdrag.  En kan bare benytte 

avdragsutsettelse på lån med flytende rente. 

Ved å legge seg på minimumsavdrag, reduserer kommunen egenkapitalandelen for 

anleggsmidlene og gjeldsandel øker i forhold verdien på anleggsmidlene. 

1.2.13.3 Startlån 

Kommunen kan hvert år ta opp lån fra Husbanken til videre utlån, også kalt startlån. 

Ordningen er ment å være selvfinansierende og er i stor grad det. I noen få tilfeller 

misligholdes lån og kommunen blir påført tap. Målgruppen for startlån er personer som 

ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner, eller ikke får tilstrekkelig lån til finansiering 

av egen bolig. 

Startlån tildeles etter søknad som behandles i kommunen. Lånet er behovsprøvd og det 

er en forutsetning at låntaker har mulighet til å betjene lånet over tid og fortsatt ha 

nødvendige midler igjen til livsopphold. 

I 2019 det  registrerte 5 startlånsaker, hvor 3 er innvilget med til sammen 4 125 000 kr. 

Det ble tatt opp lån i 2019 på 2 millioner kroner. Det står igjen 1,3 millioner som ikke er 

tildelt pr oktober. Det anbefales å vedta en ramme for opptak av lån til videre utlån i 

budsjettåret. Dette er synliggjort i forslag til vedtak. 

Kommunen har også 150 tusen tilgjengelig for tilskudd til etablering og 80 tusen til 

tilskudd til tilpasning. 

1.2.13.4 Eiendomsskatt 

Maksimalsatsen for den generelle eiendomsskatten er 7‰, mens maksimalsatsen for 

bolig og fritidseiendommer er 5‰ fra og med 2020. Fra og med 2021 er 

maksimalsatsen for bolig/fritid 4‰. Maksimal økning i skattesats er 1 promille per år 

inntil maksgrensen er nådd. Man kan redusere skattesatsen så mye man vil. Den 

generelle eiendomsskattesatsen i Tana er 4,5‰, mens den er 3,25 ‰ for bolig- og 

fritidseiendommer. 

Fra og med 2020 innføres det en obligatorisk reduksjonsfaktor for taksten for 

bolig/fritidseiendommer på 30%. Kommunen kan selv velge en høyere 

reduksjonsfaktor. Denne reduksjonsfaktoren skal redusere nemndas takst, og kommer 

derfor "i tillegg til" sonefaktoren. Dette er logisk, siden sonereduksjonen har til hensikt 

å fange opp at eiendommer langt utenfor sentrumsområdet har en mye lavere verdi. 

Før lovendringen var det beregnet en samlet eiendomsskatt på 7,7 mill. Etter 

lovendringen skal bolig/fritidseiendommer ha minst 30% fradrag fra takstnivået. Da blir 

beregnet eskatt redusert med 1,55 mill til 6,15 mill. Det er lagt inn i konsekvensjustert 

budsjett. 

Slik ville skatten vært fordelt på ulike typer eiendommer uten lovendringen: 
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2 019 -REGLER 
Ant.avt

aler 
Boenh. Sum takst 

Sum 
bunnfr. 

Sum 
grunnlag 

Sum 
skatt 

57 Næring/Annet 116 16 290 579 800 289 829 1 304 

53 Verk og bruk 4 0 6 622 0 6 622 30 

59 Næring/Annet 58 4 19 183 200 18 983 85 

54 Verk og bruk 3 0 241 922 0 241 922 1 089 

Veggrunn 17 0 -14 712 0 0 0 

Sum forretning/næring 198 20 543 594 1 000 557 356 2 508 

       

51 Bolig/Fritid/Annet inntil 500 407 255 39 904 12 700 29 279 110 

55 Garasje/andre bygg (Bolig) 2 0 259 0 259 1 

50 Bolig/Fritidsbolig 1 925 1 354 1 139 994 67 600 1 076 444 4 036 

50 Bolig/58 Næring 117 20 32 225 1 000 31 225 117 

50 Landbruk 723 286 168 587 14 300 155 037 581 

52 Bolig/fritid/Annet (ikke 
næring) 

277 276 107 785 13 800 94 039 353 

Sum bolig/fritid 3 451 2 191 1 488 754 109 400 1 386 283 5 198 

Sum 3 649 2 211 2 032 348 110 400 1 943 639 7 706 

  

Etter at det obligatoriske fradraget på 30% er lagt inn, ser tabellen slik ut med de 

vedtatte skattesatsene på hhv 3,75‰ og 4,5‰: 

2 020 -REGLER (30% FRADRAG) 
Sum 

grunnlag 
Sum 
skatt 

Etter red. Ny skatt Endring 

57 Næring/Annet 289 829 1 304 289 829 1 304 0 

53 Verk og bruk 6 622 30 6 622 30 0 

59 Næring/Annet 18 983 85 18 983 85 0 

54 Verk og bruk 241 922 1 089 241 922 1 089 0 

Veggrunn 0 0 0 0 0 

Sum forretning/næring 557 356 2 508 557 356 2 508 0 

      

51 Bolig/Fritid/Annet inntil 500 29 279 110 20 495 77 -33 

55 Garasje/andre bygg (Bolig) 259 1 181 1 0 

50 Bolig/Fritidsbolig 1 076 444 4 036 753 511 2 826 -1 211 

50 Bolig/58 Næring 31 225 117 21 858 82 -35 

50 Landbruk 155 037 581 108 526 407 -174 

52 Bolig/fritid/Annet (ikke næring) 94 039 353 65 827 247 -106 

Sum bolig/fritid 1 386 283 5 198 970 398 3 639 -1 559 

Sum 1 943 639 7 706 1 527 754 6 147 -1 559 

  

Eksempeleiendom bolig 

I vårt eksempel har vi en boligeiendom med eiendomsskattetakst på 1,39 mill. 

Eiendomsskatten er 3,75‰, og utgjør 5 220 kr etter de gamle reglene. Med et 

obligatorisk fradrag på 30% blir den nye taksten 1,39 mill*0,7 = 0,974 mill, som vil gi 
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en ny eskatt på 3 650 med nye regler fra 2020. Det er en nedgang på 1 566 kr for denne 

eiendommen. 

De fleste bolig- og fritidseiendommene i Tana har lavere eskatt enn dette. 

Mulighet for å kompensere for inntektsbortfallet 

Hvis man ønsker å kompensere (kan gjøres delvis) for reduksjonen kan det skje enten 

ved å øke skattesatsen, eller ved å redusere/fjerne bunnfradraget. Begge deler kan ikke 

gjøres i samme år. 

Her vises et eksempel på hvordan effekten er ved å øke skattesatsene til 4,75% (som vil 

være maksimalsatsen for bolig, og 0,25‰ økning for øvrig): 

2 020 -REGLER INKL 1‰ ØKNING 
Sum 

grunnlag 
Sum 
skatt 

Etter red. Ny skatt Endring 

57 Næring/Annet 289 829 1 304 289 829 1 377 72 

53 Verk og bruk 6 622 30 6 622 31 2 

59 Næring/Annet 18 983 85 18 983 90 5 

54 Verk og bruk 241 922 1 089 241 922 1 149 60 

Veggrunn 0 0 0 0 0 

Sum forretning/næring 557 356 2 508 557 356 2 647 139 

      

51 Bolig/Fritid/Annet inntil 500 29 279 77 20 495 97 20 

55 Garasje/andre bygg (Bolig) 259 1 181 1 0 

50 Bolig/Fritidsbolig 1 076 444 2 826 753 511 3 579 754 

50 Bolig/58 Næring 31 225 82 21 858 104 22 

50 Landbruk 155 037 407 108 526 515 109 

52 Bolig/fritid/Annet (ikke næring) 94 039 247 65 827 313 66 

Sum bolig/fritid 1 386 283 3 639 970 398 4 609 970 

Sum 1 943 639 6 147 1 527 754 7 257 1 110 

Vi ser at effekten er en økning på 1,11 mill. Det er utarbeidet et tiltak med denne 

endringen. Det kan vedtas andre endringer også. Dersom man f.eks. halverer økningen i 

skattesats (til 4,25‰), vil også økningen være halvparten, 0,55 mill. Tilsvarende vil det 

være om man reduserer skattesatsene. 

For vår eksempeleiendom vil en økning fra 3,75‰ til 4,75‰ medføre at eskatten blir 

4 630 (vi husker at skatten var 5 220 etter gamle regler, og 3 650 etter nye regler). Dette 

er i så fall 590 kr mindre enn i 2019, men 980 kr mer enn den obligatoriske reduksjonen 

legger opp til. 

Et annet alternativ er å fjerne bunnfradraget. Det vil i så fall utgjøre ca 410 000 i samlet 

skatteøkning. For hver boenhet som har fullt bunnfradrag vil det tilsvare ca 190 kr i 

økning. Det anbefales ikke å fjerne eller redusere bunnfradraget siden dette allerede er 

lavt. 

Eksemplet viser at bolig- og fritidseiendommer vil få en nedgang i eskatten, selv om 

skatten samtidig økes så mye som kommunen har lov til. 
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1.2.13.5 Oversikt over fond og avsetninger 

 

1.2.13.6 Lønnsvekst og pensjon 

Lønnsvekst 

Lønn er budsjettert med faktisk lønnsnivå. Lønn legges inn på stillingsnivå/per ansatt i 

lønnsark. For turnusvirksomheter har vi benyttet MinVakt turnusbudsjettering. Det er en 

usikkerhet omkring den økte avlønningen av helgevakter. Lønnsveksten siste år er i 

overkant av 3%. 

I 2019 er det budsjettert med 212 mill i lønnsutgifter, mens det ligger 219 mill i 

konsekvensjustert budsjett. Økningen skyldes både lønnsøkning og flere brukere i løpet 

av inneværende år. 

Pensjon 

Pensjonsutgiftene i inneværende år er på 32 mill, mens det ligger 35 mill i 

konsekvensjustert budsjett. Denne økningen kommer av endringer i pensjonssatser og 

flere lønnskroner i budsjettet. Samtidig ser vi at denne økningen kan forsvare et tiltak 

der det anslås lavere pensjonsutgifter. 

1.2.13.7 Avsatt til senere fordeling 

Ansvar 9050 

Det er satt av 3,1 mill til lønnsvekst som fordeles i kjølvannet av lønnsoppgjøret. 

Ordfører har 100 000 til disposisjon, formannskapet har 200 000 til disposisjon i dette 

ansvaret. Tap på fordringer har en post på 100 000. 

Ansvar 9070 

Det er budsjettert med et premieavvik på 7,7 mill. Dette er en oppgang fra 5,4 mill året 

før. Dette er beløp som vi får fra pensjonsleverandøren om høsten. Det er mange 

faktorer som påvirker beløpet, og det er omtrent halvannet år mellom prognose og 

endelig resultat. 

1.3 Forslag til driftsbudsjett 

I forslaget til driftsbudsjett er det vektlagt å foreslå salderinger som ikke svekker 

tjenester til et lavere nivå enn lovpålagte oppgaver tilsier. Samtidig har man bygget på 
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tidligere politiske vedtak og ikke foreslått endringer i struktur eller reduksjoner i 

kulturskole eller ungdomsklubb. Det er ikke utarbeidet salderingstiltak som svekker 

virksomhetenes administrative struktur, erfaringer med arbeidspress og sykefravær viser 

at det ikke er forsvarlig. 

Man har prioritert å forslå salderinger i midlertidige stillinger, prosjekter med høy 

egenandel, turnuser der det er mulig, enkelte administrative funksjoner og vakante 

stillinger. 

Hvert enkelt salderingsforslag har sin begrunnelse i selve tiltaksrapporten, enkelte tiltak 

er også beskrevet i verbaldelen (dette dokumentet). Tiltakene er drøftet med 

tillitsvalgte.I den grad nedbemanning vil bli nødvendig vil vedtatte retningslinjer 

benyttes. 

Kommunestyret må være svært oppmerksomme på at en reke tiltak har risiko for at de 

ikke lar seg gjennomføre, det gjelder for eksempel inntektsøkninger og at besparelser 

ikke lar seg gjennomføre i praksis. 

En samlet oppstilling over tiltak er presentert i rapporten "Rådmannens forslag til 

driftsbudsjett". Også i denne rapporten er det slik at valgte tiltak vises i øvre halvdel 

med fet skrift. Tiltak som er utarbeidet av administrasjonen, men som allikevel ikke 

foreslås, er listet opp i nedre halvdel med ordinær skrift. Tiltakene har en sumlinje 

etterfulgt av informasjon om hvilke(t) ansvar som foreslås endret. 

1.4 Forslag til investeringsbudsjett 

I rådmannens investeringsforslag er det foreslått investeringer som utløser økning i 

rente- og avdragsutgiftene de kommende årene. Disse er synliggjort og tatt med i 

økonomiplanen. Nytt er at investeringsprosjektene er budsjettert med 

momskompensasjon (tidligere ble de budsjettert netto, uten momskompensasjon). 

Forslaget til investeringsbudsjett inkluderer blant annet ferdigstillelse av 

sykeavdelingen, renseanlegget, nytt boligfelt og andre overførte prosjekter. 

Det vil i årene som kommer være prosjekter som bør utvikles. Dette er prosjekter som 

ikke er tidfestet, beregnet eller prosjektert, men hvor man ser at ulike scenarier kan 

utløse behov for prosjektene: 

• Joddu.  

• Oppgradering av lokaler til legestasjonen. Når dagens kapell frigjøres, vil det 

kunne være naturlig å se disse arealene samlet sammen med helseavdelingen og 

NAV. 

• Barnehagene har til tider knapt med plasser. Utvidelse av Tanabru barnehage er 

synliggjort.  

• Miljøbygget har akkumulerte behov.  

• Ny hovedplan for vann og avløp vil kunne synliggjøre nye behov. 

• Flytebrygge i Austertana. Må finne egnet lokalisering før dette kan 

gjennomføres. 

• Maskiner og biler må erstattes ved behov. 

Selvkostområdenes prosjekter belaster ikke øvrig drift i det lange løp, men øker 

gebyrene. 

For detaljer vises det til dokumenter som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. 

En samlet oppstilling over tiltak er presentert i rapporten "Rådmannens forslag til 

investeringsbudsjett". Også i denne rapporten er det slik at valgte tiltak vises i øvre 

halvdel med fet skrift. Tiltak som er utarbeidet av administrasjonen, men som allikevel 
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ikke foreslås, er listet opp i nedre halvdel med ordinær skrift. 

1.5 Obligatoriske oversikter til drift og investering 

1.5.1 Bevilgnigsoversikt § 5-4 første ledd 

Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd 

Beskrivelse Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 Deanu-Tana     

Rammetilskudd  -146 290 327 -150 456 000 -156 437 000 

Inntekts- og 
formuesskatt  

-70 134 476 -72 241 000 -72 592 000 

Eiendomsskatt  -6 713 535 -7 447 460 -7 257 460 

Andre generelle 
driftsinntekter  

-15 454 884 -11 540 400 -8 275 100 

SUM GENERELLE 
DRIFTSINNTEKTER  

-238 593 222 -241 684 860 -244 561 560 

Sum bevilgninger drift, 
netto  

226 003 863 232 454 774 224 342 367 

Avskrivinger  18 103 506 17 964 000 17 964 000 

SUM NETTO 
DRIFTSUTGIFTER  

244 107 369 250 418 774 242 306 367 

BRUTTO 
DRIFTSRESULTAT  

5 514 147 8 733 914 -2 255 193 

Renteinntekter  -563 235 -1 327 000 -1 327 000 

Utbytter  -3 250 000 -4 500 000 -4 500 000 

Gevinster og tap på 
finansielle 
omløpsmidler  

0 0 0 

Renteutgifter  9 808 549 9 832 639 11 842 884 

Avdrag på lån  13 510 190 13 501 000 19 242 744 

NETTO 
FINANSUTGIFTER  

19 505 504 17 506 639 25 258 628 

Motpost avskrivinger  -18 103 505 -17 964 000 -17 964 000 

NETTO 
DRIFTSRESULTAT  

6 916 146 8 276 553 5 039 435 

Disponering eller 
dekning av netto 
driftsresultat  

0 0 0 

Overføring til 
investering  

454 184 240 000 0 

Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
fond  

2 409 681 -2 723 514 -5 354 592 

Netto avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond  

-2 382 000 -3 353 386 0 

Dekning av tidligere års 
merforbruk  

0 0 0 

SUM 
DISPONERINGERELLER 

481 865 -5 836 900 -5 354 592 
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Beskrivelse Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

DEKNING AV NETTO 
DRIFTSRESULTAT  

FREMFØRT TIL 
INNDEKNING I SENERE 
ÅR  

1 748 482 3 006 000 251 190 

1.5.2 Bevilgningsoversikt drift § 5-6 

Økonomisk oversikt drift paragraf 5-6 

Beskrivelse Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 Deanu-Tana     

Brukerbetalinger  -4 551 397 -4 863 680 -4 496 737 

Andre salgs- og leieinntekter  -30 730 573 -31 759 332 -33 897 514 

Overføringer med krav til 
motytelse  

-68 075 804 -52 877 391 -50 786 254 

Rammetilskudd  -146 290 327 -150 456 000 -156 437 000 

Andre statlige overføringer  -15 442 896 -11 540 400 -8 275 100 

Andre overføringer  -490 817 -1 095 125 0 

Skatt på inntekt og formue  -70 134 476 -72 241 000 -72 592 000 

Eiendomsskatt  -6 713 535 -7 447 460 -7 257 460 

Andre direkte og indirekte skatter  -11 988 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -342 441 813 -332 280 388 -333 742 065 

Lønnsutgifter  185 111 818 186 581 433 182 280 042 

Sosiale utgifter  29 779 865 26 551 389 24 215 035 

Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i komm tjenesteprod  

48 968 591 50 471 644 47 605 153 

Kjøp av varer og tjenester som 
erstatter komm tjprod  

27 296 347 30 440 057 32 624 452 

Overføringer  38 301 033 28 905 779 26 698 190 

Avskrivninger  18 103 506 17 964 000 17 964 000 

Fordelte utgifter  -1 748 494 -3 006 000 -3 106 000 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  345 812 666 337 908 302 328 280 872 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = 
B-C)  

3 370 853 5 627 914 -5 461 193 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -3 813 235 -5 827 000 -5 827 000 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -184 466 -100 000 -100 000 

SUM EKSTERNE 
FINANSINNTEKTER (E)  

-3 997 701 -5 927 000 -5 927 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter  

9 808 549 9 832 639 11 842 884 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 

Avdrag på lån  13 510 190 13 501 000 19 242 744 

Utlån  579 266 200 000 200 000 

SUM EKSTERNE 
FINANSUTGIFTER (F)  

23 898 005 23 533 639 31 285 628 
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Beskrivelse Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

RESULTAT EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  

19 900 304 17 606 639 25 358 628 

Motpost avskrivninger  -18 103 505 -17 964 000 -17 964 000 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  5 167 652 5 270 553 1 933 435 

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessig mindreforbruk  

-8 942 277 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  -11 674 277 -3 353 386 0 

Bruk av bundne fond  -6 819 950 -3 244 014 -5 975 092 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -27 436 504 -6 597 400 -5 975 092 

Overført til investeringsregnskapet  454 184 240 000 0 

Dekning av tidligere års 
merforbruk  

0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  9 292 277 0 0 

Avsetninger til bundne fond  9 229 631 520 500 620 500 

SUM AVSETNINGER (K)  18 976 092 760 500 620 500 

REGNSKAPSMESSIG MER- 
MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  

-3 292 760 -566 347 -3 421 157 

1.5.3 Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd 

Bevilgingsovesikt investering  5-5 første ledd 

Beskrivelse Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 Deanu-Tana     

Investeringer i varige 
driftsmidler  

0 73 971 770 61 863 650 

Tilsudd til andres 
investeringer  

0 0 0 

Investeringer i aksjer og 
andeler i selskaper  

0 1 200 000 0 

Utlån av egne midler  0 0 2 000 000 

Avdrag på utlån  0 900 000 7 346 000 

SUM 
INVESTERINGSUTGIFTER  

0 76 071 770 71 209 650 

Kompensasjon for 
merverdiavgift  

0 0 -5 958 500 

Tilskudd fra andre  0 -27 532 000 -6 000 000 

Salg av varige driftsmidler  0 0 0 

Salg av finansielle 
anleggsmidler  

0 0 0 

Utdeling fra selskaper  0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av 
egne midler  

0 0 -1 300 000 

Bruk av lån  0 -45 151 770 -57 905 150 

SUM 
INVESTERINGSINNTEKTER  

0 -72 683 770 -71 163 650 

Overføring fra drift  0 0 0 
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Beskrivelse Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Netto avsetninger til eller 
bruk av bundne 
investeringsfond  

0 0 1 300 000 

Netto avsetninger til eller 
bruk av ubundet 
investeringsfond  

0 -1 920 000 0 

Dekning av tidligere års 
udekket beløp  

0 0 0 

SUM OVERFØRING FRA 
DRIFT OG NETTO 
AVSETNINGER  

0 -2 820 000 -46 000 

Fremført til inndekning i 
sendere år udekket beløp  

0 0 0 

1.6 Vedlegg 

Vedlegg 1: Rådmannens forslag til driftsbudsjett 

Vedlegg 2: Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 

Vedlegg 3: Budsjettnotat av 21.10.19 



2020 2021 2022 2023

6,4 % 9,7 % 10,9 % 10,4 %

-9,6 % -10,0 % 5,7 % 9,9 %

3,6 % 5,0 % 12,0 % 15,0 %

9,9 % 10,0 % 12,3 % 10,0 %

10,0 % 10,0 % 11,2 % 7,9 %

-0,9 % 0,7 % 9,0 % 10,1 %

Slamtømming

Feiing

Renovasjon

Samlet endring

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 27. september 2019. Tallene for 2018 viser endelig 

etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for 

ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

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.

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 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2020

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -1 %, hvor renovasjon øker mest med 10 %. Avløp reduseres mest med 

10 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med kr 10 075, fra kr 40 951 i 2018 til kr 51 026 i 2023. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. 

Gebyrsatsene er inkl. mva.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Generelle forutsetninger

Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming, feiing og renovasjon

Endring i årsgebyr fra året før

Vann

Avløp

Tana kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes 

for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. 

Forslaget til gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Tana kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 15 års erfaring med 

selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3 000 3 000 3 019 2 820 3 066 3 278 3 274

16,74 16,73 18,95 24,08 27,11 30,66 38,23

5 511 5 509 5 861 6 431 7 133 7 877 9 008

0 % 6 % 10 % 11 % 10 % 14 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 292 2 349 2 425 2 502 2 582 2 665 2 750

896 927 955 983 1 013 1 043 1 075

550 650 670 690 710 732 754

176 267 275 283 292 301 310

0 0 0 0 0 0 0

Direkte driftsutgifter 3 915 4 193 4 324 4 458 4 597 4 740 4 888

624 572 582 690 766 783 766

1 543 1 571 1 592 1 701 1 845 2 020 2 045

265 279 288 297 306 315 319

-1 0 0 0 0 0 0

-0 0 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 6 344 6 615 6 785 7 147 7 514 7 858 8 018

5 109 5 188 5 608 6 257 6 955 7 705 8 901

Selvkostresultat -1 236 -1 428 -1 177 -889 -559 -153 883

81 % 78 % 83 % 88 % 93 % 98 % 111 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 2 009 807 -619 -1 821 -2 756 -3 375 -3 599

-1 236 -1 428 -1 177 -889 -559 -153 883

33 2 -24 -45 -61 -70 -66

Selvkostfond 31.12 807 -619 -1 821 -2 756 -3 375 -3 599 -2 782

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159

+/- Andre inntekter og kostnader

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 3 %. Kapitalkostnadene 

utgjør 32 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 0,6 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. 

Hovedinntektskilden er art ''164000 avgiftspliktig gebyr'' som utgjør 99 % av gebyrinntektene.

12*** Varer og tjenester

Vann - 2018 til 2024

Gebyrsatser - Vann 2018 til 2024

11*** Varer og tjenester

10*** Lønn

Selvkostregnskap

(1.000 kr)

Selvkostoppstilling Vann

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva. ved 150 m³

Forbruksgebyr (kr/m3)

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Vanngebyrsatser inklusiv mva.

Årsgebyret for vann i Tana kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyret i 2020 foreslås satt lik kr 3 019 og forbruksgebyret lik 18,95 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 5 861 for en 

normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 6 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil 

variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Øvrige inntekter

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Selvkostgrad i %
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4 736 3 876 3 523 3 815 4 015 4 393 4 129

24,75 32,73 29,49 23,30 24,70 27,24 32,48

9 686 10 421 9 420 8 475 8 955 9 840 10 624

8 % -10 % -10 % 6 % 10 % 8 %

Selvkostoppstilling Avløp
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

749 1 123 1 159 1 196 1 234 1 274 1 314

811 838 863 889 915 943 971

259 488 503 518 533 549 566

646 311 320 330 340 350 361

0 0 0 0 0 0 0

Direkte driftsutgifter 2 466 2 759 2 844 2 932 3 022 3 116 3 212

320 385 551 695 701 684 663

807 950 1 272 1 635 1 713 1 723 1 555

204 214 221 228 235 242 247

-0 0 0 0 0 0 0

-0 0 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 3 797 4 308 4 888 5 490 5 671 5 765 5 676

5 200 5 204 4 439 4 075 4 317 4 752 5 078

Selvkostresultat 1 403 895 -448 -1 414 -1 355 -1 013 -598

137 % 121 % 91 % 74 % 76 % 82 % 89 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 2 148 3 619 4 604 4 243 2 899 1 589 598

1 403 895 -448 -1 414 -1 355 -1 013 -598

68 89 88 70 44 22 6

Selvkostfond 31.12 3 619 4 604 4 243 2 899 1 589 598 6

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Avløp - 2018 til 2024

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

+/- Andre inntekter og kostnader

12*** Varer og tjenester

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva. ved 150 m³

Forbruksgebyr (kr/m3)

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 14 %, hvorav kalkulatoriske avskrivninger endres mest med 34 %. 

Kapitalkostnadene utgjør 37 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 395 497 kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte 

investeringer. Hovedinntektskilden er art ''164000 avgiftspliktig gebyr'' som utgjør 98 % av gebyrinntektene.

Selvkostgrad i %

Selvkostregnskap

(1.000 kr)

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

Selvkost dekningsgrad i %

Gebyrinntekter

Øvrige inntekter

11*** Varer og tjenester

10*** Lønn

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Avløpgebyrsatser inklusiv mva.

Årsgebyret for avløp i Tana kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyret i 2020 foreslås satt lik kr 3 523 og forbruksgebyret lik 29,49 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 9 420 for en 

normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med -10 %. Gebyret til den enkelte abonnent 

vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Gebyrsatser - Avløp 2018 til 2024

749 
1 123 1 159 1 196 1 234 1 274 1 314 

1 716 

1 637 1 686 1 736 1 788 1 842 1 897 

1 127

1 335

1 823

2 330
2 414 2 407 2 218

204

214

221

228
235 242 247

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
.0

0
0

 k
r

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 970 3 089 3 398 3 736 4 155 4 485 4 589

4 % 10 % 10 % 11 % 8 % 2 %

Selvkostoppstilling Renovasjon
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

18 18 19 19 20 20 21

34 44 45 47 48 50 51

5 142 5 539 6 093 6 337 6 590 6 854 7 128

Direkte driftsutgifter 5 194 5 601 6 157 6 403 6 658 6 924 7 200

0 0 0 0 0 0 0

6 6 5 2 0 0 0

10 11 11 12 12 12 13

-0 0 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 5 211 5 619 6 173 6 416 6 670 6 936 7 213

4 832 5 305 5 617 6 178 6 868 7 415 7 586

Selvkostresultat -379 -313 -556 -238 198 479 373

93 % 94 % 91 % 96 % 103 % 107 % 105 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 -236 -624 -955 -1 536 -1 807 -1 643 -1 193

-379 -313 -556 -238 198 479 373

-10 -17 -25 -33 -34 -29 -21

Selvkostfond 31.12 -624 -955 -1 536 -1 807 -1 643 -1 193 -841

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Renovasjon - 2018 til 2024

Gebyrsatser - Renovasjon 2018 til 2024

I 2020 foreslås det å sette normalgebyret for renovasjon lik kr 3 398. Dette utgjør en endring på 10 % fra 2019 til 2020.

Renovasjongebyrsatser inklusiv mva.

Normalgebyr

Årlig endring

Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Selvkostgrad i %

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

+/- Andre inntekter og kostnader

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

12*** Varer og tjenester

11*** Varer og tjenester

Selvkostregnskap

(1.000 kr)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 10 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 10 %.
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 326 1 273 1 319 1 385 1 551 1 784 2 006

-4 % 4 % 5 % 12 % 15 % 12 %

Selvkostoppstilling Slamtømming
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

13 18 19 19 20 20 21

27 22 22 23 24 24 25

1 353 1 932 1 990 2 050 2 111 2 174 2 240

Direkte driftsutgifter 1 393 1 972 2 031 2 092 2 155 2 219 2 286

0 0 0 0 0 0 0

7 6 5 2 0 0 0

10 11 11 11 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0

-0 0 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 1 411 1 989 2 047 2 105 2 166 2 231 2 298

1 467 1 445 1 536 1 617 1 811 2 082 2 342

Selvkostresultat 56 -544 -511 -488 -356 -149 43

104 % 73 % 75 % 77 % 84 % 93 % 102 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 1 751 1 849 1 340 850 374 22 -128

56 -544 -511 -488 -356 -149 43

42 35 22 12 4 -1 -2

Selvkostfond 31.12 1 849 1 340 850 374 22 -128 -87

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Selvkostgrad i %

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 3 %.

Årlig endring

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming
Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.

Øvrige inntekter

+/- Andre inntekter og kostnader

Gebyrinntekter

I 2020 foreslås det å sette normalgebyret for slamtømming lik kr 1 319. Dette utgjør en endring på 4 % fra 2019 til 2020.

Slamtømminggebyrsatser inklusiv mva.

Normalgebyr (kr/vare)

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

12*** Varer og tjenester

11*** Varer og tjenester

Selvkostregnskap

(1.000 kr)

Slamtømming - 2018 til 2024

Gebyrsatser - Slamtømming 2018 til 2024

Indirekte kostnader (drift og kapital)

0 0 0 0 0 0 0 
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

983 1 023 1 124 1 236 1 389 1 528 1 568

4 % 10 % 10 % 12 % 10 % 3 %

Selvkostoppstilling Feiing
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

544 800 826 852 879 907 936

222 180 185 191 197 203 209

98 95 98 101 104 107 110

7 19 20 21 21 22 23

Direkte driftsutgifter 870 1 094 1 129 1 164 1 201 1 239 1 278

4 7 5 5 4 4 3

3 34 33 33 32 32 32

129 135 139 143 147 152 155

-0 0 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 1 006 1 270 1 306 1 345 1 384 1 426 1 468

987 1 057 1 155 1 269 1 426 1 569 1 610

Selvkostresultat -19 -213 -151 -76 42 143 142

98 % 83 % 88 % 94 % 103 % 110 % 110 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 59 42 -173 -329 -412 -378 -242

-19 -213 -151 -76 42 143 142

1 -1 -5 -7 -8 -6 -4

Selvkostfond 31.12 42 -173 -329 -412 -378 -242 -103

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.

Årlig endring

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Selvkostgrad i %

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Feiinggebyrsatser inklusiv mva.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 3 %.

Selvkostregnskap

(1.000 kr)
10*** Lønn

Feiing - 2018 til 2024

+/- Andre inntekter og kostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Gebyrsatser - Feiing 2018 til 2024

I 2020 foreslås det å sette normalgebyret for feiing lik kr 1 124. Dette utgjør en endring på 10 % fra 2019 til 2020.

Normalgebyr (kr/vare)
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Lønn og sosiale utg.
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Deanu-Tana Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag til driftsbudsjett

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til
driftsbudsjett
---- ----

- -

2020 2021 2022 2023
-

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 17 866 596 17 496 596 16 316 596 15 046 596

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 559 872 1 453 301 1 596 424 2 192 463

Valgte driftstiltak -21 281 278 -22 014 618 -22 861 690 -23 535 762

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon -2 854 810 -3 064 721 -4 948 670 -6 296 703
-

Valgte tiltak
-

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 559 872 1 453 301 1 596 424 2 192 463

    Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 559 872 1 453 301 1 596 424 2 192 463
-

11 Politisk-adm ledelse -2 825 272 -3 269 490 -3 269 490 -3 246 490

    1000: KST: Reduserte utgifter til politikk -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

        Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000) -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

    1100: Sterkt redusert overføring til kirkelig fellesråd -311 000 -311 000 -311 000 -311 000

        Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

        Overføringer til andre kirkelige formål (1110) -11 000 -11 000 -11 000 -11 000

    1200: Låneforvaltningssystem 84 000 0 0 0

        Økonomi (1200) 84 000 0 0 0

    1200: Reduksjon halv stilling sentralbord/disputvalgssekretær -270 231 -270 231 -270 231 -270 231

        Service (1202) -270 231 -270 231 -270 231 -270 231

    1200: Reduksjon hel stilling økonomisekretær -440 268 -573 682 -573 682 -573 682

        Økonomi (1200) -440 268 -573 682 -573 682 -573 682

    1200: Reduksjon i driftskostnader -214 000 -214 000 -214 000 -196 000

        Økonomi (1200) -214 000 -214 000 -214 000 -196 000

    1202: Reduksjon arkivarstilling -426 926 -587 023 -587 023 -587 023

        Service (1202) -426 926 -587 023 -587 023 -587 023

    1202: Reduksjon i driftutgifter -106 000 -106 000 -106 000 -101 000

        Service (1202) -106 000 -106 000 -106 000 -101 000

    1800: Redusere personalmedarbeider -560 725 -560 725 -560 725 -560 725

        Personalavdeling (1800) -560 725 -560 725 -560 725 -560 725

    1800: 10faktor medarbeiderundersøkelse 120 000 120 000 120 000 120 000

        Personalavdeling (1800) 120 000 120 000 120 000 120 000

    1860: Reduksjon av en halv ressurs språkkonsulent -200 122 -266 829 -266 829 -266 829

        Samisk språkutvikling (1860) -200 122 -266 829 -266 829 -266 829

    1860: Reduksjon av tospråklighetspedagog -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

        Samisk språkutvikling (1860) -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
-

12 Opplæring og barnehage -4 529 100 -5 977 800 -5 977 800 -5 977 800

    2xxx: Uspesifiserte salderingstiltak -1 000 243 -1 000 243 -1 000 243 -1 000 243

        Undervisning - Ledelse og fellestiltak (2000) -1 000 243 -1 000 243 -1 000 243 -1 000 243

    2000: Undervisning - ledelse: red. innkjøp faglitt. og it -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

        Undervisning - Ledelse og fellestiltak (2000) -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

    2000: Undervisning - ledelse: redusere reiseutgifter -60 000 -60 000 -60 000 -60 000

        Undervisning - Ledelse og fellestiltak (2000) -60 000 -60 000 -60 000 -60 000

    21XX: Undervisning - skoler: redusere innkjøps post -432 495 -432 495 -432 495 -432 495

        Grunnskole og sfo, felles (2100) 0 0 0 0

        Austertana oppvekstsenter (2110)
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-34 837 -34 837 -34 837 -34 837

        Boftsa oppvekstsenter (2120) -75 892 -75 892 -75 892 -75 892

        Tanabru skole (2130) -171 473 -171 473 -171 473 -171 473

        Deanu sameskuvla (2140) -132 293 -132 293 -132 293 -132 293

        Sirma oppvekstsenter (2150) -18 000 -18 000 -18 000 -18 000

    2100: Grunnskole og sfo, felles - tilsk. til videreutd. lærer -140 625 -140 625 -140 625 -140 625

        Grunnskole og sfo, felles (2100) -140 625 -140 625 -140 625 -140 625

    2110: Austertana oppv.senter - red. ped. bemanning på skolen -322 894 -734 255 -734 255 -734 255

        Austertana oppvekstsenter (2110) -322 894 -734 255 -734 255 -734 255

    2130: Tanabru skole - redusere pedagogisk bemanning -282 020 -676 822 -676 822 -676 822

        Tanabru skole (2130) -282 020 -676 822 -676 822 -676 822

    2140: Deanu sameskuvla - redusere assistent bemanning -366 371 -488 494 -488 494 -488 494

        Deanu sameskuvla (2140) -366 371 -488 494 -488 494 -488 494

    2140: Deanu sameskuvla- redusere pedagogisk bemanning -258 123 -619 498 -619 498 -619 498

        Deanu sameskuvla (2140) -258 123 -619 498 -619 498 -619 498

    2150: Deanu sameskuvla - økt inntekt, tilskudd og refusjoner -300 000 0 0 0

        Deanu sameskuvla (2140) -300 000 0 0 0

    2150: Sirma skole - redusere pedagogisk bemanning -344 785 -786 797 -786 797 -786 797

        Sirma oppvekstsenter (2150) -344 785 -786 797 -786 797 -786 797

    2150: Sirma skole - tilskudd fra Sametinget til drift av Ovttas -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

        Sirma oppvekstsenter (2150) -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

    2460: Tana bru barnehage- reduksjon assistent -97 697 -97 697 -97 697 -97 697

        Tanabru barnehage (2460) -97 697 -97 697 -97 697 -97 697

    2620: Voksenopplæring - reduksjon 30% lærerressurs -93 952 0 0 0

        Voksenopplæring (2620) -93 952 0 0 0

    2640: PPT - interkommunal tjeneste -554 895 -665 874 -665 874 -665 874

        Pedagogiskpsykologisk rådgivning (2640) -554 895 -665 874 -665 874 -665 874
-

13-15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester, NAV -4 939 698 -4 611 048 -4 761 048 -4 761 048

    3000: Holde helsesekretær stilling vakant -293 512 0 0 0

        Legestasjon (3000) -293 512 0 0 0

    3000: Ikke bruk av vikar- legestasjonen -126 829 0 0 0

        Legestasjon (3000) -126 829 0 0 0

    3100: Holde 50% helsesykepleier vakant -693 755 0 0 0

        Helsestasjon (3100) -693 755 0 0 0

    3100: Nedleggelse av frisklivssentral fra 2020 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

        Helsestasjon (3100) -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

    3200: Avslutte LOS prosjektet -480 532 -480 532 -480 532 -480 532

        Rusvern (3200) -480 532 -480 532 -480 532 -480 532

    3200: kutt av stilling i rustjenesten -558 339 -743 785 -743 785 -743 785

        Rusvern (3200) -558 339 -743 785 -743 785 -743 785

    3220: 50% Reduksjon som følge av salg av psykologtjenester -504 307 -504 307 -504 307 -504 307

        Psykisk helsevern (3220) -504 307 -504 307 -504 307 -504 307

    4000: Revurdering og dimensjonering av tjenestetilbudet 300 000 -300 000 -450 000 -450 000

        Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000) 300 000 -300 000 -450 000 -450 000

    4000: Tildelingskontor 0 0 0 0

        Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000) 0 0 0 0

    4030: Reduksjon av bemanning- dagvakt -573 682 -573 682 -573 682 -573 682

        Sykeavdelingen (4030) -573 682 -573 682 -573 682 -573 682

    4040: (Alt. til 140% red. aktivitør): Samisk aktivitør: kutt 100% -305 859 -305 859 -305 859 -305 859
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        Hjemmetjenestene (4040) -305 859 -305 859 -305 859 -305 859

    4040: Koordinator for lindrende omsorg og demens kuttes -398 910 -398 910 -398 910 -398 910

        Hjemmetjenestene (4040) -398 910 -398 910 -398 910 -398 910

    5060: Reduksjon aften vakt en dag i uka -133 414 -133 414 -133 414 -133 414

        Botjenesten (5060) -133 414 -133 414 -133 414 -133 414

    5060: Redusere vikarinntak -253 487 -253 487 -253 487 -253 487

        Botjenesten (5060) -253 487 -253 487 -253 487 -253 487

    5060: Redusere vikarinntak to dager i uka -133 414 -133 414 -133 414 -133 414

        Botjenesten (5060) -133 414 -133 414 -133 414 -133 414

    5080: NAV - lønn -533 658 -533 658 -533 658 -533 658

        NAV (5080) -533 658 -533 658 -533 658 -533 658
-

16 Miljø, næring, areal, kultur -1 325 895 -1 325 895 -1 325 895 -1 325 895

    6xxx: Uspesifisert kutt - utv.avd -266 828 -266 828 -266 828 -266 828

        Kultur - ledelse og felles (6100) -266 828 -266 828 -266 828 -266 828

    6030: Økt inntekt - ny kommune som kjøper tjenester -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

        Landbruk (6030) -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

    6050: Vakant stilling byggesak -659 067 -659 067 -659 067 -659 067

        Arealplanlegging - tilrettelegging (6050) -659 067 -659 067 -659 067 -659 067
-

17, 18 Bygg-, anleggs- og IT-drift -4 351 313 -3 793 313 -3 793 313 -3 793 313

    7xxx/8xxx: Salderingstiltak i bygg/anlegg/IT -667 072 -667 072 -667 072 -667 072

        Skolebygg (7020) -200 122 -200 122 -200 122 -200 122

        IT drift (7100) -133 414 -133 414 -133 414 -133 414

        Anleggsdrift - ledelse og felles (8000) 0 0 0 0

        Veier og gater (8080) -333 536 -333 536 -333 536 -333 536

    7000: Oppsigelse av energioppfølgingsavtale -70 000 -70 000 -70 000 -70 000

        Bygningsdrift - ledelse og felles (7000) -70 000 -70 000 -70 000 -70 000

    7010: Omsorgsenteret- reduksjon i drift -78 000 -78 000 -78 000 -78 000

        Omsorgssenteret (7010) -78 000 -78 000 -78 000 -78 000

    7010: Øke husleiesatser som ikke er regulert på flere år -133 000 -133 000 -133 000 -133 000

        Omsorgssenteret (7010) -133 000 -133 000 -133 000 -133 000

    7020: Skoler -  Generell reduksjon i drift -627 000 -627 000 -627 000 -627 000

        Skolebygg (7020) -627 000 -627 000 -627 000 -627 000

    7025: Kunnskapens hus - reduksjon i drift -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

        Kunnskapens hus (7025) -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

    7030: Helse og sosialbygg - reduksjon av drift -115 390 -115 390 -115 390 -115 390

        Helse- og sosialbygg (7030) -115 390 -115 390 -115 390 -115 390

    7040: Reduksjon i VVAB-Teknisk vakt -173 437 -173 437 -173 437 -173 437

        Administrasjons- og kulturbygg (7040) -26 682 -26 682 -26 682 -26 682

        Vannforsyning (8040) -60 036 -60 036 -60 036 -60 036

        Avløp og rensing (8050) -60 036 -60 036 -60 036 -60 036

        Veier og gater (8080) -26 683 -26 683 -26 683 -26 683

    7055: Svømmebasseng - reduksjon av drift -480 000 -480 000 -480 000 -480 000

        Svømmebasseng (7055) -480 000 -480 000 -480 000 -480 000

    7100: IT- generell reduksjon i drift -358 000 -358 000 -358 000 -358 000

        IT drift (7100) -358 000 -358 000 -358 000 -358 000

    7110: Fellestjenester - reduksjon av kostnader -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

        Fellestjenester (7110) -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

    8XXX: Anleggsdrift - reduksjon drift og vedlikehold -1 119 000 -561 000 -561 000 -561 000

        Anleggsdrift - ledelse og felles (8000) 0 0 0 0
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        Løyper i utmark (8010) -230 000 -230 000 -230 000 -230 000

        Vannforsyning (8040) -420 000 -420 000 -420 000 -420 000

        Avløp og rensing (8050) -469 000 89 000 89 000 89 000

    8070: Brann og ulykkesvern -  generell reduksjon av driften -300 414 -300 414 -300 414 -300 414

        Brann og ulykkesvern (8070) -300 414 -300 414 -300 414 -300 414
-

19 Rammetilskudd, finans -3 310 000 -3 037 072 -3 734 144 -4 431 216

    9000: Eiendomsskatt økning til 4,75 promille -1 110 000 -140 000 -140 000 -140 000

        Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) -1 110 000 -140 000 -140 000 -140 000

    9040: Minimumsavdrag -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

        Låneutgifter (9040) -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

    9050: Reduksjon i administrasjon 0 -697 072 -1 394 144 -2 091 216

        Avsetninger og tap (9050) 0 -697 072 -1 394 144 -2 091 216

    9070: Lavere pensjonsutgifter -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000

        Premieavvik pensjoner (90701) -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

11 Politisk-adm ledelse 0 0 0 0

    1100: Moderat redusert overføring til fellesrådet -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

        Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
-

12 Opplæring og barnehage 0 0 0 0

    2130: Fremmedspråk Tanabru skole høst 2020 192 854 0 0 0

        Tanabru skole (2130) 192 854 0 0 0

    24XX: Barnehageplass til barn på venteliste fra 01.01.2020 455 680 0 0 0

        Boftsa oppvekstsenter (2120) 345 680 0 0 0

        Private barnehager (2440) 110 000 0 0 0

    2460: Tana bru barnehage - utstyr og inventar 50 000 0 0 0

        Tanabru barnehage (2460) 50 000 0 0 0
-

13-15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester, NAV 0 0 0 0

    3200: 50% styrking av psykologresurs 122 307 -75 000 -75 000 -75 000

        Psykisk helsevern (3220) 122 307 -75 000 -75 000 -75 000

    3210: 40 % økning av resurs, tjeneste for funksjonshemmede 293 512 293 512 293 512 293 512

        Tjenester for funksjonshemmede (3210) 293 512 293 512 293 512 293 512

    3220: Redusere tilskudd til Tana arbeidsservice 20% -74 000 -74 000 -74 000 -74 000

        Tana arbeidsservice (3230) -74 000 -74 000 -74 000 -74 000

    4000: Ergoterapeut fra 2020, kjøp fra private (alt. 2) 40 000 100 000 100 000 100 000

        Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000) 40 000 100 000 100 000 100 000

    4000: Ergoterapeut. lovpålagt tj. fra 2020, interkomm. samarbeid 83 463 257 060 267 072 275 084

        Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000) 83 463 257 060 267 072 275 084

    4040: (Alt. tiltak til kutt samisk aktivitør:) Aktivitørst., red. 140% -508 418 -508 418 -508 418 -508 418

        Hjemmetjenestene (4040) -508 418 -508 418 -508 418 -508 418
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Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til
investeringsbudsjett
---- ----

- -

2020 2021 2022 2023
-

Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0

Sum finansieringsbehov nye tiltak 61 863 650 29 337 500 17 412 500 7 412 500

Sum fond 0 0 0 0

Sum lån -55 905 150 11 450 000 -16 950 000 -6 950 000

Sum tilskudd 0 -37 500 000 0 0

Sum annet -5 958 500 -3 287 500 -462 500 -462 500

Sum andre driftskonsekvenser -1 214 500 -1 454 500 -1 494 500 -1 534 500
-

Valgte tiltak
-

Usorterte tiltak 2 407 500 7 500 000 500 000 0

    7020: Utskifting av brannvarsllingssystem  Sirma  og
Austertana skole

375 000 0 0 0

        Renter og avdrag 9 522 17 555 17 296 17 037

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7023: Tanabru barnehage -  Diverse tiltak jfr. vernerunde/
Rapport fra NAV HJelpemiddelsentral

1 125 000 0 0 0

        Renter og avdrag 31 738 58 512 57 649 56 786

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7023: Utskifting av brannvarslingsløsning Tanabru barnehage 187 500 0 0 0

        Renter og avdrag 4 761 8 778 8 648 8 518

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7023: Utvidelse av Tanabru barnehage 0 7 500 000 0 0

        Renter og avdrag 0 190 434 351 084 345 904

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7035: TV og programtilbud  til nye pasientrom/fellesareal 200 000 0 0 0

        Renter og avdrag 5 078 9 361 9 223 9 085

        Andre driftskonsekvenser 44 000 44 000 44 000 44 000

    7100: Kjøp av bruktbil - ved utløp av leasingavtale 150 000 0 0 0

        Renter og avdrag 3 809 7 021 6 917 6 815

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8070: Godkjent øvingsområde for brann- og redningstjenesten 70 000 0 500 000 0

        Renter og avdrag 2 222 4 095 19 904 33 230

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8080: Justering og utbedring av fartsdumper 300 000 0 0 0

        Renter og avdrag 9 522 17 555 17 296 17 037

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

IKT-prosjekter 5 506 150 2 837 500 2 462 500 2 462 500

    1000: Dataløsning til KST-politikere 337 500 0 0 0

        Renter og avdrag 8 570 15 799 15 565 15 333

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7100:  Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur 2020
- 20204

312 500 312 500 312 500 312 500

        Renter og avdrag 7 935 22 563 36 975 51 171

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7100: Data- og kommunikasjonssikkerhet 2020 - 2024 1 687 500 562 500 187 500 187 500

        Renter og avdrag 42 848 93 277 108 920 116 144
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        Andre driftskonsekvenser 0 -200 000 -200 000 -200 000

    7100: Datautstyr til skolene 2020 - 2024 462 500 462 500 462 500 462 500

        Renter og avdrag 12 695 36 099 59 158 81 872

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7100: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/BA
2019

625 000 625 000 625 000 625 000

        Renter og avdrag 15 869 45 125 73 949 102 342

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7100: Sikker utskrift hele organisasjon 2020 187 500 162 500 162 500 162 500

        Renter og avdrag 4 761 12 904 20 380 27 743

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7100: Videreutvikle virtuelle servere og tekniske løsninger 375 000 375 000 375 000 375 000

        Renter og avdrag 9 522 27 077 44 373 61 410

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7110: Nettjenester/-sted og Intranett/ansattportal - bedre flyt
2020

337 500 337 500 337 500 337 500

        Renter og avdrag 8 570 24 369 39 934 55 267

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7110: Oppgr. av sakarkiv ePhorte til Elements og ASP-drift 1 181 150 0 0 0

        Renter og avdrag 29 998 55 304 54 488 53 672

        Andre driftskonsekvenser 281 500 281 500 281 500 281 500
-

Selvkost eller brukerfinansierte prosjekter 28 300 000 11 200 000 8 900 000 3 400 000

    8040: Ferdigstille vannledning Lismajavri - V og Ø Seida 1 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 31 738 58 512 57 649 56 786

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8040: Prosjektering av reservevannforsyning Tanabru 350 000 0 2 000 000 2 000 000

        Renter og avdrag 11 109 20 479 83 654 200 380

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8040: Sikring av vanninntak og vannforsyning Lismajavri 1 500 000 300 000 0 0

        Renter og avdrag 47 609 97 294 104 031 102 478

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8040: Utbedring av vannledninger Austertana 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

        Renter og avdrag 31 738 90 250 147 899 204 685

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8040/8050 - Vann og Avløp - Ny plan for vann og avløp 600 000 0 0 0

        Renter og avdrag 19 043 35 108 34 590 34 072

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8050: Overvannsledningsnett - Tanabru 2020 200 000 400 000 400 000 400 000

        Renter og avdrag 6 347 24 397 47 628 70 514

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8050: Tana bru renseanlegg - utredning og rehabilitering 14 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 444 346 819 194 807 107 795 020

        Andre driftskonsekvenser -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

    8090: Corroguolbba boligfelt 2020 9 000 000 9 500 000 2 500 000 0

        Renter og avdrag 285 651 828 145 1 154 083 1 205 048

        Andre driftskonsekvenser -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

    8091: Forretningsområde på/ved grusbanen - Heandrat
Hansageaidnu

650 000 0 3 000 000 0

        Renter og avdrag 20 631 38 034 132 689 212 452

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-
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Overført og ferdigstillelse, tidligere vedtatt 25 650 000 7 800 000 5 550 000 1 550 000

    7020: Lyspunkter ved skolegangvei 150 000 0 0 0

        Renter og avdrag 3 809 7 021 6 917 6 815

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7035: Tilskudd til utvidelse av sykehjemmet 0 0 0 0

        Renter og avdrag 0 -1 190 214 -2 194 272 -2 161 896

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7035: Videreføring utvidelse og rehab. av sykeavd. 18 750 000 6 250 000 0 0

        Renter og avdrag 476 085 1 036 403 1 157 327 1 140 059

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    7040: Nødstrøm til rådhuset 4 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 101 565 187 244 184 481 181 719

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8080: Masjokveien - asfaltering  2020 og utbedring 2022 1 000 000 0 4 000 000 0

        Renter og avdrag 31 738 58 512 184 604 290 840

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8080: Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene 1 750 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000

        Renter og avdrag 55 543 151 594 240 778 328 625

        Andre driftskonsekvenser -40 000 -80 000 -120 000 -160 000
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

Usorterte tiltak 0 0 0 0

    7020: Tiltak uteområdet Deanu sameskuvla 625 000 0 0 0

        Renter og avdrag 15 869 29 256 28 824 28 393

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8020: Kommunal etablering av servicebygg i tilknytning til
kunstgressbanen

0 2 190 000 0 0

        Renter og avdrag 0 18 503 34 112 33 609

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Overført og ferdigstillelse, tidligere vedtatt 0 0 0 0

    7XXX: Hurtigladestasjoner til EL-biler 2020 625 000 0 0 0

        Renter og avdrag 15 869 29 256 28 824 28 393

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8080: Tiltak kommunale veier 1 060 000 3 400 000 3 100 000 3 100 000

        Renter og avdrag 33 643 169 935 358 443 535 986

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    8095: Tilrettelegging Torhop - Mottak av skalldyr og hvitfisk 1 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 31 738 58 512 57 649 56 786

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
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