
Korrigeringer 02.12.21 Solveig Terese Halonen BA : 

- Punkt 9. Bygg og anlegg har hatt vakant fagleder anlegg 100% i 7 måneder og arbeidsleder/ 
bas på anlegg 100% i 7 måneder i 2021. Disse ligger inne i budsjettet. 
Noe av økningen skyldes at prosjektleder ligger inne med 42,5% på drift i 2022. Tidligere har 

lønn til prosjektleder kun vært kostnadsført på investeringsprosjekter. Vikarlønn er også lagt 

inn som en egen post slik at dette er tatt høyde for i budsjett for 2022. Det resterende er 

lønnsøkning. 

- Punkt 11. Presisering: Vaktmestrene har flere bygg de har ansvar for, ikke kun ett. De er 
derimot øremerket til sine bygg, men jobber også på tvers ved behov. 

- Punkt 21. Grovkalkyle 750 000,- med stålmaster. Materialkostnadene har økt en del de siste 

årene og vil også øke med ca 5-10% neste år. Kalkylene er derfor justert i forhold til tidligere 

estimat. 

- Punkt 23. Grovt kostnadsoverslag 300 000,- med stålmaster.Materialkostnadene har økt en 

del de siste årene og vil også øke med ca 5-10% neste år. Kalkylene er derfor justert i forhold 

til tidligere estimat. 

 

Budsjettspørsmål: 

1. Vedr kutt i politisk virksomhet: hva koster 1 møte i hhv kommunestyret, formannskapet og 

HOOK?  

 

FSK: Tapt arb.fortj. pr. møte 12,000.  Godtgjørelse er fast for året. 

Kst: 70,000 totalt. 

Hook: 20,000 totalt. 

Dette er grovestimerte tall. 

 

2. Foreligger det per i dag lovhjemmel for å kunne innføre gebyr på dispbehandling?  

 

Det er slik at motorferdselloven mangler hjemmelsgrunnlag for å beslutte om gebyr. Dermed er 

gebyr på slik disp.behandling i utgangspunktet ikke mulig. Kan heller ikke se at Kautokeino har 

en slik avgift som har vært nevnt tidligere. 

 

3. Ligger det inne penger i budsjett 2022 til minnesmerke ved Tana kirke? 

 

Nei ligger ikke inne (burde vært et tiltak), se avtalen med TKF på dette, så enten videreføres 

den i budsjettet eller så sies den opp. 

 

4. Ligger det inne penger i budsjett 2022 til driftsstøtte hestesportsklubben? Ja det gjør det. 

 

5. Har man kalkulert inn leieinntekter i Torhop havn tilsvarende faktisk bruk? (dvs betaler alle 

fiskerne inn det de skal)  

 

Leieinntekter kalkuleres inn på faktisk bruk mener jeg. Det er servicebygget hvor 

strømkostnader ikke har vært fakturert på en stund. Strøm til flytebrygga ligger i den årlige 

avgiften for leie av plass. Det jobbes med å endre dette. 

 

6. Har kommet store utestående beløp som bør kreves inn? I så fall på hvilke områder? 



 

Litt usikker om du tenker på Torhop havn eller generelt i kommunen? Innkrevingen ligger nede 

nå dessverre. Kjelfrid fikk jo oppgaven men har blitt omplassert over til lønn så i dag driver ikke 

kommunen noen form for innkreving.  

 

7. Hvorfor er det budsjettert med lønnsøkning på sameskolen?  

 

I forhold til konsekvensjustert budsjettet for i år har de en økning på 6%, men jeg ser de 

kommer til å være 3-4% bak budsjettet på lønn i år. Så i forhold til faktiske lønnsutgifter i år er 

det ingen økning utover lønnsinflasjon. Hvis en ser på lønn inkludert refusjoner for 2020 var det 

på 13,9 Mill, mens tilsvarende budsjett for 2022 er på 13,5 Mill, så det ser på ingen måte ut 

som de har økt i stillingsprosenter i perioden 2020-22. Kanskje dere ikke har hensyntatt 

sykelønnsrefusjoner? 

 

8. Hva vil det koste å gjøre en tilstandsrapport på miljøbygget, og er det kapasitet i avdelingen til å 

bestille/utføre/følge opp?  

 

Det er gjort en tilstandsrapport tidligere, men denne omtalte ikke alt og var meget dårlig for 

vårt formål. Ikke kapasitet for øyeblikket til å følge opp. Bør vente med denne til 2023. 

 

9. Hvorfor ligger det inne en økning på lønn på bygg og anlegg på 1,6 mill kroner? 

 

Jeg får summen til å være 1.35 Mill med sykelønnsrefusjoner, På Bygg er det 350,000 ekstra på 

vikarer, overtid og annet, mens på Bygg er utgjør disse postene 440,000. Resten er 

lønnsøkninger. Jeg ser personlig ingen problemer med å kutte litt ned på disse 790,000 som er 

dukket opp. 

 

- Bygg og anlegg har hatt vakant fagleder anlegg 100% i 7 måneder og arbeidsleder/ bas på 
anlegg 100% i 7 måneder i 2021. Disse ligger inne i budsjettet. 
Noe av økningen skyldes at prosjektleder ligger inne med 42,5% på drift i 2022. Tidligere har 

lønn til prosjektleder kun vært kostnadsført på investeringsprosjekter. Vikarlønn er også lagt 

inn som en egen post slik at dette er tatt høyde for i budsjett for 2022. Det resterende er 

lønnsøkning. 

 

 

10. Har BA spilt inn behov for nye snøscootere? Hva er evt behovet/hva vil det koste?  

 

Vi har ikke spilt inn behov for snøscootere. Vi skal kvitte oss med 1 stk av 3. 

 

11. Er vaktmesterne øremerket hvert sitt bygg, eller jobber de på kryss og tvers? (Spurt på en 

annen måte: hvordan er vaktmesterne organisert?)  

 

Vaktmestere har hver sine bygg, men jobber også på tvers når det er behov. 

- Punkt 11. Presisering: Vaktmestrene har flere bygg de har ansvar for, ikke kun ett. De er 
derimot øremerket til sine bygg, men jobber også på tvers ved behov. 

 

 



12. Har Tana kommune har et system for overføringer av mer / mindreforbruk mellom avdelinger i 

løpet av året?  

 

Jeg regner med spørsmålet dreier seg om budsjettreguleringer foretatt av sektorlederne 

direkte uten politisk involvering.  Mens jeg har vært her har vi ikke hatt denne praksisen. Og det 

har å gjøre med at det har vært så enormt mange reguleringer slik at det har vært mest 

oversiktlig å ta alt politisk, og det har ikke vært mange mulige interne. I Tana kommune er det 

litt usikkerhet rundt om rammene har vært gitt på ansvar eller sektor nivå, men for 2022 er det 

tenkt at det er på sektornivå. Dette vil jo si at det kun er lov å foreta budsjettreguleringer 

mellom ansvar innen samme sektor, så Anu kan fordele fra Hjemmetjenesten til Botjenesten 

for eksempel. Reguleringer mellom sektorene må gjøres politisk. Praksisen har når det har vært 

behov for budsjettregulering bare innen skole eller helse er det kjørt reguleringer i HOOK, ikke i 

kst. Men dette er egentlig unødvendig da kommunedirektøren formelt har myndighet til å 

regulere innenfor sektorer når rammene er gitt på sektornivå som vi legger opp til nå. Det er da 

naturlig å bare informere kst om hva som er gjort. 

 

13. Er det i budsjettforslaget tatt hensyn til at lønn til lærer og assistent til et barn med 
spesielle utfordringer ved Sirma skole, må følge barnet uansett hvor i kommunen 
skoletilbudet gis? Hvor i budsjettforslaget fins eventuelt disse utgiftene? Hva vil det 
koste i tillegg med ombygginger av klasserom, arealer og andre tiltak ved Deanu 
sameskuvla dersom skoletilbudet til dette barnet legges dit? En slik ombygging var et 
alternativ allerede for noen år siden ved Deanu sameskuvla, men barnets foreldre 
valgte i stedet skoletilbud i Sirma. Vil det etter dette oppnås en innsparing i budsjettet 
fra 1. august 2022 på over 1 mill. kroner?  
 
Ja det er tatt hensyn til at barn med spesielle behov får ressurs som er nødvendig, 
utgiftene økt på annen skole (Deanu sameskuvla) fra 01.08.2022. De tidligere planlagte 
utgiftene til ombygging og tiltak for enkeltelev vil ikke være aktuelle da det vil være 
mulig å finne andre måter å løse dette på innenfor eksisterende disponible lokaler.  

14. Vedr post 1500 (prosjektlederstilling organisasjonsutvikling): Er dette en intern 
ansettelse? Hvis ja; er det også satt av budsjettmidler til å hyre inn ekstern konsulent? 

Dette er tenkt som en vanlig ekstern utlyst prosjektstilling der 60% antatt dekt gjennom 
eksterne midler der midler fra statsforvalteren er det mest realistiske alternativet. Det er 
ikke satt av budsjettmidler til å hyre inn ekstern konsulent i tillegg. En prosjektstilling 
vurderes som et bedre alternativ.  

15. Post21xx og 2120 (reduksjon av lærerstillinger): kan man alternativt kutte i 
vikarbudsjettet, slik at fravær dekkes opp av fast ansatte lærere framfor ufaglærte vikarer? 

Med dagens sykefravær ville det være gjennomførbart. Men fram i tid vil det være en 
usikkerhet rundt om en får «nok» sykefravær for å tjene inn dette via å endre 
vikarbudsjettet fra 1.5 Mill til 0. Strategien vil også være sårbart for et scenario der 
sykefraværet ikke er jevnt fordelt men kommer i klynger. En er også avhengig av at det er 
aksept for å måtte jobbe på flere skoler i løpet av året. Det er nok usikkerhet til at dette 
alternativet ikke kan anbefales for 2 lærerstillinger, men at det for 1 av de 2 stillingene kan 
være et alternativ. 



16. Post 4030/40/5060 (reduksjon nattevakt): vil man opprettholde forsvarlighet i tjenesten 
dersom dette kuttet gjennomføres?  

Tana kommunen har satset mye for implementering av velferdsteknologi innen pleie og 
omsorg.  Det skal utredes en mulighet til å effektivisere alle nattevakts ressurser innen pleie- 
og omsorg (sykeavdeling, hjemmetjenesten og Botjenesten) ved økt bruk av 
velferdsteknologi og samkjøring av ressurser. Tiltaket er ikke drøftet hverken med 
virksomhetslederne eller plasstillitsvalgte. Det er altså per i dag en del usikkerhet rundt i 
hvilken grad dette er gjennomførbart mhp forsvarlighet, men vi mener det ligger et 
potensiale her for at det kan være det. 

17. Post 4040 (reduksjon kommunal rabatt leietakere): Hva utgjør rabatten for den enkelte 
leietaker? Tiltaket forutsetter en økning i utbetaling av sosial stønad – er dette regnet inn i 
innsparingstiltaket?  

Det er 8 leietakere og rabatten er for alle 8 en god del større enn de 2810 kr de nå sitter 
igjen med. I praksis er det altså kun de 2810 kr per måned som kan innspares da de ikke kan 
betale mer enn de har. Konsekvensen av tiltaket er at de sitter igjen med ingenting på 
kontoen når alt av faste utgifter er betalt. De har da for eksempel ikke penger igjen til andre 
ting som klær eller kafebesøk. Dersom de velger å søke om sosialhjelp kan de kvalifisere til 
det, men hva det vil utgjøre er noe usikkert.  

18. Post 6330 (Ungjobb): innebærer tiltaket at Ungjobb avvikles, eller betyr det at man 
reduserer støtten til tiltaket? Avvikling. 

19. Post 8070 (kompetanseheving brann og redning): hva innebærer tiltaket; er det innenfor 
lovpålagte krav?  

Nei vi er ikke innenfor lovpålagte krav og det er en mangeårig prosess å komme dit. vi har 5 
av 6 befal og 9 av 16 mannskap mangler lovpålagt kurs/ opplæring. En brannkonstabel koster 
omtrent 100 000,- å utdanne. Vi satser på å utdanne 2 konstabler årlig. I tillegg mangler det 
lovpålagte krav til utdanning for ledelse.  

20. Hva vil det koste å oppgradere lekeapparatene ved Boftsa skole? 

Jobben som ble gjort på Deanu sameskuvla/Tanabru skole kom på rundt 1.1 Mill med ble i 
stor grad utført med egne ansatte. I Boftsa kan vi ikke utføre dette i egen regi så det blir en 
helt annen kostnad. Omtrent 75k per lekeapparat, det er inklusiv graving og støping av 
fundamenter og fallsand. Med fallunderlagsmatter kan vi si 100k per apparat. 

21. Hva er investeringskostnadene for gatelys i Grenveien? Grovkalkyle 500 000,- 

- Punkt 21. Grovkalkyle 750 000,- med stålmaster. Materialkostnadene har økt en del de siste 

årene og vil også øke med ca 5-10% neste år. Kalkylene er derfor justert i forhold til tidligere 

estimat. 

22. Hva vil det koste å sette opp gatelys mellom Bonakasbekken og bedehuset? Er gatelys 
langs fylkesveien et kommunalt eller fylkeskommunalt ansvar? Er dette noe som evt kan 
inkluderes i en framtidig søknad om trafikksikkerhetsmidler?  



Trafikksikkerhetsmidler for dette er søkt for 2022. 

23. Hva vil det koste å sette opp gatelys på Jeagilguolbba (området ved botjenesten)? Skal 
evt tiltak der føres på driftsbudsjettet eller investeringsbudsjettet?  

Grovt kostnadsoverslag 180 000,- med stålmaster. Dette er en investering. 

- Punkt 23. Grovt kostnadsoverslag 300 000,- med stålmaster.Materialkostnadene har økt en 

del de siste årene og vil også øke med ca 5-10% neste år. Kalkylene er derfor justert i forhold 

til tidligere estimat. 

 

 

 

 


