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Rådmannens kommentar 
 
"Det er lov å glede seg, selv i trange tider" 
Når jeg tenker tilbake på året som har gått, er det lett 
å tenke på de mange flotte arangementene som har 
funnet sted over hele kommunen. I skrivende stund 
har vi nettopp avviklet vintermarkedet med mange og 
varierte opplevelser for folk. Vi kan trygt kalle det en 
folkefest.  Vi skal heller ikke glemme de mange 
andre lag og foreninger som står på året rundt og 
skaper bolyst. Store idrettsarrangementer, messer, 
fiskekonkurranser, turer, utstillinger, konserter, 
markeder og andre opplevelser som bringer oss 
sammen er svært positive bidrag for stoltheten og 
omdømmet vårt. 

Kommunen bidrar både med arrangementer og 
rammebetingelser for folkefestene. Flerbrukshallen 
har utvilsomt gitt oss større muligheter for å spre 
glede enn vi tidligere hadde. At det var et etterlengtet 
bygg viste åpningsdagen med all tydelighet, nesten 
alle som kunne krype og gå møtte frem til stor 
festivitas. Nye aktiviteter er startet opp, kan hende 
som følge av den nye storstua. Vårt nye 
menighetshus er også en ny arena som brukes flittig 
av store og små. I Tana kan vi se frem til mange 
folkefester i tiden som kommer! 

Kommunens økonomi er stram, et regnskapsteknisk 
forhold sammen med reduserte pensjonsutgifter og 
eiendomsskatt sørget for overskuddet i 2008. Vi 
klarte dessverre ikke å holde oss til de tildelte 
utgiftsrammene for alle virksomhetene, men samlet 
sett ble det et overskudd som bør brukes til å 
nedbetale gjeld. Grunnen til dette er at det er 
fondsmidler som opprinnelig var ment å brukes til 
investeringer, men som vi i mellomtiden har tatt opp 
lån for å finansiere.  

Kommunen har i mange år investert i viktige tilbud. 
Sentrumsopprustninga er fullført og flerbrukshallen 
er tatt i bruk. En gledelig utvikling har vi i 
barnehagene, vi kan tilby plass til alle som trenger 
det. I Boftsa har det vært en svært god søkning som 
muligens har sammenheng med at Tanahus nå blir et 
mer og mer populært boligområde. Det virker det 
som om markedet har satt pris på mulighetene for å 
skaffe seg egen bolig på Tanahus. 

Sykefraværet går ned, men vi er selvsagt ikke 
fornøyde med å ha 8 – 9 % sykefravær. Vi ser 
imidlertid at det langsiktige arbeidet gir resultater, og 
vil fortsette å ha fokus på dette også fremover. Godt 
samarbeid mellom politisk nivå, organisasjonene, 
NAV og administrasjonen har vært og er viktig.  

Vi er heller ikke fornøyde med resultatene våre elever 
har i de nasjonale prøvene. Flere tiltak er iverksatt for 
å bedre resultatene, men vi må være forberedt på at 
det blir mer og mer krevende sett i lys av at andelen 

ufaglærte lærere øker. Fremover ser vi at tilgangen på 
kvalifiserte lærere kan bli redusert, til tross for at 
kommunen for øvrig klarer å rekruttere fagfolk etter 
behovene. 

Media omtaler kommunen i praksis hver dag, svært 
ofte i positive ordelag. Dette er naturlig siden vi er en 
sentral samfunnsaktør, og fordi våre virksomheter er 
viktige for folk flest. Hver dag står våre ansatte på for 
å gi innbyggerne gode og forutsigbare tjenester, jeg 
synes de gjør en meget god jobb og lykkes med å gi 
gode tilbud. 

Tusen takk for innsatsen i 2008! 

 

Forklaringer og økonomiske oversikter 
Tana kommune vedtar budsjettet på hovedpostnivå. 
Kommunen er organisert etter tonivåmodellen, hvor 
de enkelte virksomhetslederne har budsjett- og regn-
skapsansvar innenfor sitt område.  

1.1 Årsregnskap og årsberetning 

Etter kommuneloven skal det avlegges et årsregnskap 
og en årsberetning. Regnskapsforskriften setter nær-
mere krav til innholdet i årsregnskapet, mens det ikke 
er gitt spesifikke krav til innhold og redegjørelse i en 
årsberetning. Det er tradisjon for å presentere de øko-
nomiske resultater på en mer verbal og illustrativ 
måte i årsberetningen sett i forhold til årsregnskapet. 

Årsmeldingen er en kombinasjon av regnskapets ver-
baldel og virksomhetenes tradisjonelle årsmelding. 

Årsregnskapet (talldelen) oppfyller kravet til regn-
skapsframlegg, dvs. hovedoversikter, investerings-
regnskapet, driftsregnskapet, balanseregnskapet, 
oversikt over kommunens kapitalkonto, oversikt over 
likviditetsreserven, oversikt over kommunens 
garantiforpliktelser, noter mv. 

I årsberetningen gis det opplysninger som er viktige 
for å bedømme kommunens økonomiske stilling og 
resultatet av årets virksomhet. Det fokuseres spesielt 
på driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balan-
sen. I tillegg redegjøres det for en del nøkkeltall. 

1.2 Regnskapet 

Regnskapsprinsipp 
Kommunene skal føre et finansielt rettet regnskap. 
Det vil si at regnskapet viser anskaffelse og anvend-
else av midler. Utgifter og utbetalinger er anvendelse 
av midler, inntekter og innbetalinger er anskaffelse av 
midler. Kommunen fører også avsetninger til senere 
år og bruk av slike avsetninger – fond. 
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Regnskapets oppbygning 

Investeringsregnskap (- budsjett)  
viser kommunens investeringer med finansiering, for-
midlingslån, og ekstraordinære transaksjoner mm. 

Driftsregnskap (- budsjett) 
viser den ordinære drifta. Herunder intern- og ekstern 
tjenesteyting, skatter, rammetilskudd og betjening av 
gjeld. 

Balanseregnskap 
viser kommunens eiendeler fordelt på omløpsmidler 
og anleggsmidler. Balanseregnskapet viser også hvor-
dan eiendelene er finansiert; kortsiktig gjeld, langsik-
tig gjeld og egenkapital. 

 

Regnskapsmessige begrep 
For øvrig er følgende regnskapsmessige begrep verdt 
å merke seg: 

Brutto driftsresultat 
er lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne 
driftsutgifter og avskrivninger. Viser hvor mye vi har 
til å betjene lånegjeld – betale renter og avdrag – og 
til netto driftsresultat. 

Netto driftsresultat 
er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finans-
transaksjoner og motpost avskrivninger. Viser hvor 
mye vi har til å finansiere tiltak i investeringsregn-
skapet og til å avsette til senere år. 

Avsetning til fond 
Hvilke type fond det skal avsettes til avhenger av om 
det er avsetninger fra driftsregnskapet eller investe-
ringsregnskapet, og om det er bundne (eksternt øre-
merkede) midler eller ikke. 

Fra driftsregnskapet kan det settes av til 
disposisjonsfond eller bundet driftsfond. Disposi-
sjonsfond kan benyttes til drift og til investeringer. 
Midlene kan omdisponeres av kommunestyret. 
Midler satt av til bundne driftsfond, kan kun benyttes 
til formål som de er avsatt til.  

Fra investeringsregnskapet kan det settes av til 
Ubundet kapitalfond eller bundne kapitalfond. Midler 
satt av til ubundne kapitalfond kan benyttes til et 
hvilket som helst investeringstiltak. Midlene kan om-
disponeres til andre investeringstiltak av kommune-
styret. Midler satt av til bundne kapitalfond, kan kun 
benyttes til gitte investeringstiltak. Fondene er en del 
av egenkapitalen. 

Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskaps-
messig merforbruk 

er den del av netto driftsresultat som etter budsjetterte 
og pålagte avsetninger, bruk av avsetninger og over-
føringer til investeringsregnskapet, fortsatt står 

ubenyttet eller uinndekket. Populært kalt over- og 
underskudd. 

Likviditetsreserven 
er en del av kommunens egenkapital. Ble tidligere 
kalt kontantbeholdningen. Likviditetsreserven er 
kommunens stamlikviditet (likviditet som kan på-
regnes over tid). 

Likviditetsreservene skal framgå i balansen som et 
eget kapittel, og det skal videre skilles mellom likvi-
ditetsreserver avsatt/brukt i henholdsvis driftsregn-
skapet og i investeringsregnskapet. 

Avsetning til likviditetsreserve skjer nå ved avsetning 
til fonds. 

Arbeidskapital 
Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det som er 
igjen av likvide midler når all kortsiktig gjeld er 
betalt. Arbeidskapitalen beskriver likviditeten på kort 
sikt (under ett år). 

Endringer i arbeidskapitalen fremkommer som an-
skaffelse minus anvendelse av midler korrigert for 
endring i ubrukte lånemidler. Denne beregningen er 
en vesentlig kontroll av kommunenes regnskap og 
fremgår derfor av en egen note til regnskapet. 

1.3 Driftsregnskapet 

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) 
på 4 761 000 i forhold til revidert budsjett. Kr. 3 561 
000 av dette (75 %) skyldes lavere pensjonspremie 
enn budsjettert.  

Det var betydelige reduserte utgifter innenfor IT (ca. 
1,4 millioner kroner), til administrasjon, informasjon 
og service (ca. 800 000) og skole og 
barnehagesektoren (ca. 900 000). Dette utgjør til 
sammen ca. 3,1 millioner kroner 

Det var overforbruk på områder som pleie- og 
omsorg ca. 1,6 millioner kroner og bygg og anlegg 
med hhv. 1,5 og 1,6 millioner kroner. 

For 2008 er det for enkelte virksomheter vesentlige 
avvik knyttet til lønns- og pensjonsutgifter. Det 
største absolutte avvikene var innenfor pleie- og 
omsorg og barnehage og skolesektoren, mens miljø-, 
næring og kulturområdet hadde en betydelig relativ 
merforbruk på lønnspostene. Samlet er merforbruket 
innenfor lønnspostene i underkant av 8 millioner 
kroner.  
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1.4 Balansen 

Eiendeler 

Omløpsmidler 
Mest likvide midler 
Kommunens betalingsmidler (kasse og bank), 
utgjorde ved årets slutt 19 millioner kroner. Dette er 
en nedgang på kr 11,1 millioner kroner fra året før.   

Kortsiktige fordringer 
Kommunens kortsiktige fordring utgjorde ved 
utgangen av året kr 24 585 000 en økning på ca kr 10 
817 000 fra året før.  

Materialbeholdningen utgjorde kr. 17 408 000,-, en 
økning på kr. 4 258 000 fra 30.12.2007. 

Sum omløpsmidler 
Omløpsmidlene utgjorde til sammen kr. 61 002 000,-, 
noe som er økning på 3 913 000 fra året før. 

 

Anleggsmidler 
Anleggsmidlene (utlån, aksjer, andeler, maskiner og 
utstyr samt faste eiendommer) utgjorde ved årets slutt 
kr 503 412 000,-. Dette er en økning på kr 36 445 
000,-.  

Kommunens investeringer er aktivert i sin helhet. 
Ordinær avskriving er foretatt for kommunens 
bokførte eiendeler i henhold til gjeldende 
retningslinjer. 

Kr 229 729 000,- er pensjonsmidler som skal gå til å 
dekke pensjonsforpliktelser i fremtiden. Økningen i 
avsatte pensjonsmidler er på kr. 11 864 000,-. 

Samlet utgjør kommunens bokførte eiendeler kr. 564 
414 000,- (omløpsmidler + anleggsmidler). Dette er 
en økning på kr. 40 358 000,- i løpet av 2008. 

 

 2008 2007 Endring 

Mest likvide omløpsmi 19.009 30.171 -11.162 
Kortsiktige fordringer 24.585 13.768 +10.817 
Materialbeholdning 17.408 13.150 +4.258 
Sum omløpsmidler 61.002 57.089 +3.913 

Pensjonsmidler 229.729 217.865 +11.864 
Andre anleggsmidler 273.683 249.102 +24.581 
Sum eiendeler 564.414 524.056 +40.358 

Bokført eiendeler pr. 31.12.2008. Alle tall avrundet 
til nærmeste hele tusen. 

 

 

 

 

Gjeld og egenkapital 

Kortsiktig gjeld 
Kommunens kortsiktige gjeld ved årsskiftet utgjorde 
kr 31 410 000,-. Det er en reduksjon på 3 779 000,- i 
løpet av 2008.  

Langsiktig gjeld 
Kommunens langsiktige gjeld var på kr 410 754 
000,- pr. 31.12.2008. Dette er en økning på kr. 33 035 
000,-.  

Pensjonsforpliktelsene utgjorde kr 244 412 000 
pensjonsforpliktelser, en økning på 10 971 000 fra 
året før.  

Lånegjelden er ved utgangen av året  
kr 166 342 000,- en økning på kr 22 064 000,- fra året 
før.  

Det aller meste av lånegjelden har flytende renter. 
For en mindre del av lånegjelden er det inngått 
fastrente avtaler for. Til tross for gunstige låneopptak, 
vil kommunens høye lånegjeld være en trussel mot 
kommunens fremtidige handlefrihet. 

 

Kommunens bokførte egenkapital: 
Kommunens bokførte egenkapital fordeler seg på fire 
hovedgrupper i balansen, disse er: 

• Fonds 
• Regnskapsmessig mindreforbruk 
• Likviditetsreserver 
• Kapitalkonto 
Fondene er i regnskapet for 2008 bokført med  
kr 23 153 000,-. Det er en økning på 5 911 000,- fra 
2007. Disposisjonsfondet er økt med 2,8 mill kr, 
bundne driftsfond er økt med 4,6 millioner kroner og 
bundne investeringsfond er redusert med 1,5 
millioner kroner. 

 

 2008 2007 Endring 

Bundne driftsfond 11.755 7.143 + 4.612 
Ubunden kapitalfond 0 0 0 
Bundne kapitalfond 2.401 3.899 - 1.498 
Disposisjonsfond 6.278 6.200 + 2.797 
Sum fond 20.435 17.242 + 5.911 

Overskudd/ 
Regnskapsmessig 
mindreforbruk 4.761 0 + 4.761 
Udekket i 
investeringsregnskapet -940 0 -940 
Likviditetsreserve 1.917 1.917 0 
Kapitalkonto 97.139 91.989 + 5.150 
Sum egenkapital 122.251 111.148 + 11.103 

Bokført egenkapital pr. 31.12.08. Alle tall avrundet 
til nærmeste hele tusen. 



 

Samlet sett har kommunens egenkapital økt med kr. 
11 103 000,- i 2008 til kr 122 251 000,-. 

 

 2008 2007 Endring 
Kortsiktig gjeld 31.410 35.189 - 3.779 
Lånegjeld 166.342 144.278 + 22.064 
Pensjonsforpliktelser 244.412 233.441 + 10.971 
Sum langsiktig gjeld 410.754 377.719 + 33.035 

Egenkapital 122.251 111.148 + 11.103 
Sum gjeld og EK 564.414 524.056 + 40.358 
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Bokført gjeld og egenkapital pr. 31.12.08. Alle tall 
avrundet til nærmeste hele tusen. 

 

1.5 Likviditet 

Likviditet er evnen til å overholde sine betalings-
forpliktelser: ”Nok penger til å betale regninger”.  

Likviditeten vurderes med flere størrelser. Av disse 
sier utviklingen av arbeidskapitalen og likviditets-
gradene mest om likviditeten på kort sikt mens 
likviditetsreserven sier mest om den langsiktige 
likviditeten. 

 

Endringer i arbeidskapitalen 
Utviklingen av kommunens arbeidskapital de siste 
årene er vist i tabellen nedenfor. 

  2006 2007 2008 
Arbeidskapital 32.739 21.900 29.592
Likviditetsreserve 1.917 1.917 1.917

Arbeidskapitalen er blitt styrket med kr. 7 692 000,- i 
2008.  

I bevilgningsregnskapet kan dette knyttes til større 
anskaffelse av midler enn bruk av midler både i drift 
og investeringsregnskap med til sammen kr 9 731 
000,-. Dette er korrigert for endringer i ubrukte 
lånemidler med kr. 2 039 000,-. 

I balansen fremkommer styrkingen som et resultat av 
økte fordringer på kr. 10 817 000,- økt premieavvik 
på kr. 4 258 000,- reduserte mest likvide 
omløpsmidler på -11 162 000 og reduserte kortsiktig 
gjeld på kr. 3 779 000,-. 

 

Endring i arbeidskapital Endring 

Mest likvide omløpsmidler - 11.162 
Fordringer + 10.817 
Premieavvik + 4.258 
Kortsiktig gjeld (reduksjon) + 3.779 
Endring + 7.692 

 

Likviditeten vurderes også i ved hjelp av likviditets-
grader. 

Likviditetsgrad 1 
(omløpsmidler/kortsiktig gjeld, bør være > 2) 

Likviditetsgrad 2: 
(mest likvide midler + kundefordringer/kortsiktig 
gjeld, bør være > 1) 

Likviditetsgrad 3: 
(mest likvide midler/kortsiktig gjeld) 

 2006 2007 2008 
Likviditetsgrad 1 2,1 1,6 1,8
Likviditetsgrad 2 1,7 1,3 1,4
Likviditetsgrad 3 1,2 0,9 0,6

Samlet sett er likviditeten styrket i løpet av 2008 som 
følge av større arbeidskapital. Likviditetsgradene 
viser imidlertid forverret kortsiktig likviditet. Det 
skyldes først og fremst økningen i kundefordringene. 

 

Økonomiske nøkkeltall og oversikter  

1.6 Ansvarsområdenes andel av 
nettodriftsutgifter 

Fordeling av utgifter på rammeområder

1.1 Politisk / adm ledelse

10 %

23 %

31 %

19 %

4 %

2 %
8 %

3 % 1.2 Undervisning og
barnehage
1.3 Helse, pleie og omsorg

1.4 Hjelpetjenester

1.5 Miljø og næring

1.6 Kultur

1.7 Bygningsdrift

1.8 Anleggsdroft

 
Fordeling av driftsutgiftene etter rammeområder.  

Undervisning og barnehager, helsetjenester og 
hjelpetjenester utgjorde tilsammen ca.. ¾ av 
kommunens samlede driftsutgifter i 2008. Omlag 
halvparten av utgiftene var knyttet til ulike 
helsetjenester/vernetjenester (rammeområde 1.3 og 
1.4), mens i underkant av en fjerdedel gikk til 
barnehager og utdanning. 
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Rammeområde 2006 2007 2008
1.1 Politisk /adm ledelse 16 % 15 % 10 %
1.2 Undervisning og 
barnehage 24 % 23 % 23 %
1.3 Helse, pleie og omsorg 28 % 27 % 31 %
1.4 Hjelpetjenester 16 % 17 % 19 %
1.5 Miljø og næring 4 % 3 % 4 %
1.6 Kultur 2 % 2 % 2 %
1.7 Bygningsdrift 8 % 8 % 8 %
1.8 Anleggsdrift 3 % 4 % 3 %
Relativ fordeling av utgifter etter rammeområder i 
prosent av samlede driftsutgifter fra 2006-2008. 
 

Endringene fra 2007 var størst innenfor helse, pleie 
og omsorg og hjelpetjenester, mens relativ fordeling 
til politisk og administrativ ledelse ble tilsvarende 
mindre. 

 

1.7 Gjeldsutvikling  

Egenfinansiering av investeringer regner vi ut ved 
hjelp av formelen kapitalkonto/anleggsmidler. Det 
viser hvor stor del av investeringene som er finansiert 
med egne midler. 

Gjeldsgraden viser andel av gjeld i forhold til 
egenkapital. Formel: gjeld/egenkapital.  

Gjeld pr. innbygger regnes ved at total 
gjeld/innbyggere pr. 1.1. 

  2006 2007 2008 
Egenfinansiering invest 20,0 % 20,5 % 19,3 %
Gjeldsgrad 360 % 371 % 362 %
Gjeld pr. innbygger 53.841 60.243 66.943

 

Kommentarer: 
Lånegjelden i forhold til innbyggertallet har økt de 
siste tre årene, og ligger nå godt over 
landsgjennomsnittet. 
 

Skatte- og rammetilskuddsdekningsgrad 
Viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av 
skatteinntekter, rammeoverføringer og andre 
inntekter. 

  2006 2007 2008 
Rammetilskudd 80.542 87.551 94.005
Skatteinntekter 45.249 44.230 44.801
Eiendomsskatt 0 0 2.605
Andre inntekter 77.825 82.055 93.940
Sum 203.616 213.836 235.351
- Driftsutgifter 197.901 214.285 226.281
= Brutto driftsresultat 5.715 -449 9.071
Brutto resultatgrad 2,8 % -0,2 % 3,9 %
 
Brutto resultatgrad viser hvor stor andel av 
driftsinntektene som er disponible til å dekke annet 
enn driftsutgifter, som f.eks. investeringer, renter og 
avdrag, avsetninger til fond. 
 

Kommentar 
Kommunens inntekter er blitt vesenlig bedre som 
følge av økt rammetilskudd (+6,4 millioner kroner) 
og andre inntekter, herunder særlig tilskudd som er 
heftet med motytelse (øremerket) som hadde en 
økning på 16,4 millioner kroner.  

Ellers er det verdt å merke seg at skatteinntektene har 
stagnert og brukerbetalingene og salgs- og 
leieinntektene har blitt redusert det siste året.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8 Avvik på virksomhetsområdene 

Virksomhet/rammeområde Regnskap 08 Budsjett 08 Avvik 
Merforbruk 

lønn Inntekter 
0 - Overføringer til trossamfunn 3 056 338 2 936 338 120 000 0  0 
        Overføringer til trossamfunn 3 056 338 2 936 338 120 000 0  0 
        
1 - Politisk styring og adm. 11 092 031 16 116 637 -5 024 606 -3 693 386  2 825 782 
        Politisk virksomhet 2 467 347 2 439 700 27 647 5 619  - 1 133 319 
        IT 1 987 234 3 421 500 -1 434 266 -319 595  + 1 926 527 
        Bibliotek 598 584 784 000 -185 416 -12 955  + 108 310 
        Øvrig Info- og serviceavd. 3 949 515 4 217 500 -267 985 133 352  + 930 808 
        Ledelse 1 495 784 1 818 829 -323 045 237 159  + 534 456 
        Økonomisamarbeidet 2 728 995 2 009 218 719 777 180 198  + 263 801 
        Personalavd., premieavvik -2 135 428 1 425 890 -3 561 318 -3 917 164  + 195 199 
        
2 - Undervisning og barnehage 31 123 654 32 054 996 -931 342 2 324 015  8 200 206 
        Austertana oppvekstsenter 5 453 781 4 942 996 510 785 376 626  + 434 937 
        Boftsa oppvekstsenter 6 262 807 6 405 000 -142 193 860 512  + 1 048 011 
        Seida skole 10 230 995 10 728 000 -497 005 336 897  + 1 752 187 
        Deanu sámeskuvla 4 010 533 4 006 000 4 533 414 700  + 1 384 063 
        Sirma skole 2 286 866 2 279 000 7 866 -117 562  + 164 510 
        Fellestiltak skoler 2 205 969 2 292 000 -86 031 115 837  + 514 267 
        Sieiddá mánáidgárdi  237 613 365 000 -127 387 -97 135  + 37 363 
        Tanabru barnehage 781 456 1 023 000 -241 544 434 140  + 988 957 
        Private barnehager 562 721 300 000 262 721 0  + 1 224 018 
        Fellestiltak barnehager -909 088 -286 000 -623 088 0  + 651 894 
        
3 - Helsetjenester 7 884 263 8 088 986 -204 723 363 120  1 699 624 
        Legestasjon 5 968 957 6 058 586 -89 629 290 943  + 1 427 207 
        Fysioterapi 849 109 985 400 -136 291 -24 720  + 230 500 
        Helsestasjon 1 066 196 1 045 000 21 196 96 896  + 41 917 
        
3 - Pleie og omsorgstjenester 34 695 935 33 054 000 1 641 935 3 237 369  3 344 284 
        PLO, fellestiltak 2 480 474 1 869 000 611 474 -24 628  + 88 777 
        Sone 1 - Austertana 5 461 230 5 362 773 98 457 571 143  + 287 260 
        Sone 2 - Polmak 5 266 291 5 071 611 194 680 333 826  + 166 592 
        Sykeavdelingen 12 005 623 11 443 862 561 761 1 525 894  + 1 898 383 
        Tana omsorgssone 9 482 318 9 306 754 175 564 831 134  + 903 271 
        
4 - Hjelpetjenester 26 445 395 26 452 318 -6 923 501 650  6 349 663 
        Fellestiltak 1 893 848 1 203 438 690 410 -56 802  - 430 271 
        Pedagogisk/psykologisk rådg. 945 385 837 610 107 775 228 250  + 350 856 
        Sosial rådgivning 3 735 928 4 464 330 -728 402 -157 226  + 528 638 
        Barnevern 3 206 573 3 361 630 -155 057 -565 593  + 109 615 
        Rusvern 130 923 170 790 -39 867 -530  + 13 630 
        Psykisk helsevern 15 842 738 15 724 520 118 218 1 053 552  + 5 777 195 
        Overf. til Tana arbeidsservice 690 000 690 000 0 0  0 
        
5 - Miljø- og næringstiltak 4 855 552 4 653 557 201 995 346 846  2 042 593 
        Ungdomsservicekontor 279 909 349 000 -69 091 10 012  + 16 701 
        Landbruksformål 919 286 1 181 280 -261 994 74 468  + 1 014 641 
        Øvrige tiltak 3 656 356 3 123 277 533 079 262 365  + 1 011 251 
        
6 - Kulturtiltak 2 862 198 2 957 600 -95 402 361 811  1 184 216 
        Kulturskolen 1 134 848 1 166 000 -31 152 -99 339  + 39 419 
        Øvrige tiltak 1 727 350 1 791 600 -64 250 461 150  + 1 144 798 
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7 - Bygningsdrift 10 932 794 9 431 486 1 501 308 444 372  2 559 389 
        Eiendomsskatt -892 400 -1 300 000 407 600 348 385  + 414 725 
        Drift av skole- og barnehagebygg 6 710 800 7 196 370 -485 570 -131 184  + 1 291 079 
        Drift av helse- og sosialbygg 1 552 041 1 927 348 -375 307 -240 763  + 57 127 
        Drift av rådhus og kulturbygg 2 670 979 2 284 142 386 837 382 013  + 261 270 
        Boligbygg -907 790 -1 263 550 355 760 -6 159  + 236 965 
        Bortfeste av tomter -221 014 -299 156 78 142 0  - 74 046 
        Øvrig drift, samlepost vedlikehold 2 020 178 886 332 1 133 846 92 079  + 372 269 
        
8 - Anleggsdrift 4 361 680 2 749 028 1 612 652 376 475  1 016 184 
        Off. plasser, torg, park, rasteplasser 147 162 73 218 73 944 64 940  + 138 
        Vannforsyning -1 527 807 -1 591 574 63 767 68 354  + 439 771 
        Avløp og rensing -420 123 -1 239 880 819 757 166 308  + 379 157 
        Renovasjon 17 958 -196 000 213 958 0  - 257 702 
        Brann og ulykkesvern 1 745 663 1 590 240 155 423 227 999  + 117 253 
        Veier og gater 2 843 705 2 460 624 383 081 -163 009  + 279 227 
        Øvrig drift 1 555 123 1 652 400 -97 277 11 882  + 58 340 
        
10 - Finanser -137 309 841 -139 022 000 1 712 160 0  0 
        Skatteinntekter, rammeoverføringer -138 556 649 -137 796 000 -760 649 0  0 
        Utlån, samiske midler -2 619 000 -2 196 000 -423 000 0  0 
        Renter og avdrag 8 731 299 8 008 000 723 299 0  0 
        Øvrig finans, momskompensasjon -4 865 490 -7 038 000 2 172 510 0  0 
        
Netto driftsresultat -1 -527 054 527 053 4 262 272  29 221 942 
      

 
 

Rammeområde 1 – Politisk styring og 
administrasjon 
Overføringer kirkedrift 
Området 1.1000 Overføringer til trossamfunn går i 
hovedsak til Kirkelig fellesråd.  

 

Politisk styring 
Det største enkeltavviket finnes for 
kontrollutvalgstjenester og revisjon. Det var 
budsjettert med 377.000, mens forbruket ble 
578.000. Samlet sett gikk området i balanse. 

 

Informasjon og serviceavd 

Det ble etablert felles ledelse med IT, noe som 
medførte høyere personalkostnader på 1.1200. 
Sykefraværet har medført økte lønnskostnader. 

 
Nytt nettsted 
Det ble etablert nytt kommunalt nettsted høsten 08. 
Samtidig ble det tatt i bruk nye tjenestebeskrivelser 
og tilrettelegging for elektroniske skjemaer. 
 

 
 
 

IT 
Enheten har halve året hatt redusert bemanning, pga 
etablering av felles ledelse for hele informasjons- og 
serviceavd. 

Drift/Tiltak/aktiviteter: 
Det ble satt i gang driftssamarbeid med Lebesby og 
Gamvik på sosialløsningen, hvor Tana kommune har 
driftsansvaret.  

Det ble på slutten av året etablert infrastruktur mot 
NAV, i den forbindelsen ble det etablert oppdatert 
infrastruktur mellom sikker sone og administrativ 
sone.  

Lavere bemanning enn budsjettert medførte at noen 
aktiviteter ikke lot seg gjennomføre, bl.a. 
kompetanseheving blant IT-personellet. Skolene fikk 
nye bærbare maskiner til elevene for å møte de 
behov som ligger i opplæringsplanene.  

Økonomi 
Området 1.1210 viser et lavere forbruk enn budsjet-
tert. Dette skyldes tiltak som ikke ble gjennomført 
og en høyere inntekt enn budsjettert, samt lavere 
personalkostnader. I tillegg er noen lisenskostnader 
feilført på investering ikke drift. 

 

Språk 
Som følge av langtidssykemelding og permisjoner 
var den reelle tilgangen på språkressurser vært 



begrensede. Dette førte til at vi kjøpte tjenester fra 
SEG for å ivareta behovene for oversettelser av 
dokumenter og artikler til kommunens nettsted. 

Kapitlet viser overskudd som følge av bl.a. 
manglende krav om utbetaling av tilskudd, selv etter 
henvendelse og økt overføringer/refusjoner som 
følge av etterkrav til Fagforbundet Finnmark for 
2007, og refusjoner fra Nav.  

 

Studiesenteret 
Driften av studiesenteret ble omstrukturert tidlig på 
året, og det ble etablert et ekstra studio på Tana 
menighetshus og seminarutstyr på biblioteket. 

 

Bibliotek 
Høyere inntekt som følge av intensivert 
oppfølging av utestående fordringer/gebyrer 
bl.a. fra 2006/2007. 
 
Felles økonomikontor 
Det ble vedtatt politisk at felles økonomikontor for 
Tana og Nesseby skulle opphøre i 2008. Vedtaket 
ble gjennomført 1. november 2008 da alle ansatte 
tilhørende Tana kommune, ble flyttet tilbake til 
Tana. Da budsjettet ble laget høsten 2007, var det 
under forutsetning om fortsatt samarbeid og til en 
lavere pris enn tidligere. Dette har medført en 
budsjettoverskridelse på kr 221.000.  
 

Administrativ ledelse 
Samlet mindreforbruk skyldes lønnsrefusjoner. 
Samtidig var fast lønn noe underbudsjettert. Samlet 
sett ble mindreforbruket kr. 323.000. 
 
Lønnsutgiftene og -refusjonene til leder av Tana 
kommunale eiendomsselskap ble ført i dette ansvaret 
i 2008. Fra årsskiftet er disse regnskapspostene 
flyttet til ansvar 1.7020. 
 

Personalavdeling 
Kommunen er IA bedrift, og er med i et landsomfat-
tende prosjekt om sykefravær. Vi har også i 2008 
hatt hovedfokus på HMS arbeid og  oppdatering og 
nye rutiner i forhold til dette. 

Videre har det vært opplæring av ledere og 
tillitsvalgte i forhold til  dette arbeidet, og det har 
vært gjennomført ”Sikker Jobb Analyse” i over 
halvparten av virksomhetene. Det har vært 
gjennomført faste dialogmøter med sykemeldte 
ansatte, arbeidsgiver og NAV arbeid og trygd noe 
som har vært veldig positivt. 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværsutvikling
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Sykefraværsprosenten i 2008 var på 9,5 %.  

Dette gir en nedgang på 8 % fra året før. 
Reduksjonen betyr at ansatte i Tana kommune var 
13.300 timer mer på jobb i 2008 enn i 2006, dvs. syv 
årsverk friskere enn i 2006. Dette medførte ca. 3,4 
mill kroner i besparelse noe som igjen gir bedre 
kvalitet til innbyggerne. 

Siden det er brukt mye ressurser på sykefraværs-
prosjektet, har naturligvis andre oppgaver blitt 
nedprioritert, bl.a. et  mer målrettet arbeid mot 
deltidsproblematikken. 

Kommunen mistet for øvrig sitt treningstilbud midt 
på sommeren. Dette er et viktig trivsels- og 
forebyggende tiltak for ansatte i kommunen. På 
høsten startet arbeidet i forhold til andre 
interessenter for å fortsette tilbudet. 

Ellers har det i personalavdelingen vært utført løpen-
de oppgaver som tilsettinger, ulike personalsaker og 
lønnsarbeid. På høsten ble lønnstekniske oppgaver 
overført økonomiavdeling. Dette førte til etterslep på 
saksbehandlingen av de ulike oppgaver på personal. 
Lønn og personal hører naturlig sammen, slik at den 
nye organiseringen har ført til utfordringer mht 
oppgavefordeling og ressursbruk. 

Avdelingen har for øvrig en andel felles poster som 
angår hele organisasjonen. 

Avvik budsjett /regnskap skyldes i hovedsak AFP  
som ikke var fjernet fra budsjettet, da det belastes en 
et annet sted, samt personforsikringen som av ulike 
årsaker ble belastet året før. 

Vi har for øvrig vært bevisst på å søke om eksterne 
midler og har bl.a. fått  midler fra Nav i forhold til 
sykefraværsprosjektet. 

I år var tariffoppgjøret et hovedoppgjør og 1,5 % av 
lønnsmassen ble satt av til lokale forhandlinger. 
Dette utgjorde for vår del ca 1,2 mill som skulle 
fordeles på ansatte som tilhører kap 4. 

I tillegg til dette ble ført forhandlinger innenfor kap 
3 (ledere) og kap 5 (akademikerne ) 
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Antall ansatte fordelt på aldersgrupper: Årsverk i forhold antall ansatte etter aldersgruppe og kjønn
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Årsverk i % antall - kvinner
Aldersgruppe Gj.snittsalder Antall personer 
   
20-29 23,6 21
30-39 35,8 93
40-49 44,4 104
  
50-59 54,7 124
60-69 62,6 37
70+  1
Totalt 46,5 380

Årsverk i % antall - menn

   
 

Ansatte etter kjønn og aldersgruppe
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Figuren viser antall ansatte etter kjønn og 
aldersgruppe. Denne figuren viser at kommunen har 
få ansatte i aldersgruppen 60-69 år, noe som kan 
tyde på aktiv bruk av avtalefestet pensjon. Se neste 
figur. 
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Figuren viser antall ansatte kvinner i 
kommunesektoren i ulike aldersgrupper i forhold til 
antall kvinner i hele kommunen.  

Denne figurer viser en økt betydning av kommunens 
som arbeidsplass for kvinner etter økende alder. 54 
% av kommunens kvinner i aldersgruppen 50-59 år 
er ansatt i kommunen.  

 
Figurene viser antall ansatte i forhold til antall 
årsverk etter kjønn og aldersgruppe. Figuren viser at 
menn i større grad har fulltidsstillinger enn kvinner. 
Andelen av årsverk/antall kvinner er relativt likt i 
alle aldersgrupper unntatt under 30 år (ca 70 %). 

 

Antall ansatte fordelt på fastlønn 
Tana kommune har 380 arbeidstakere på fast lønn, 
fordelt på 286 årsverk. 215 årsverk kvinner og 69 
årsverk menn. 

 

Likestilling 
Likestillingsarbeidet er integrert i kommunens 
generelle arbeidsgiverpolitikk. Likevel er det slik at 
resultatet er at kvinner er de som i størst grad blir 
rekruttert til de tradisjonelle kvinneyrker, men også 
til hele kommunesektoren sett under ett. 

Gjennomsnittlig årslønn for kommunens ansatte er 
324.000 hvorav (295) kvinner har en gjennomsnitts-
lønn på 315.000 mens (86) menn har en snitt lønn på 
335.000. Forskjellen i lønn kan trolig knyttes til 
sektor (omsorgsyrker) og ulik stillingsprosent, jfr. 
figuren ovenfor. 

 

Lederlønn - kap 3.4. 
Gjennomsnittslønn for topplederne (ledergruppa) er 
501.000 hvorav kvinnelige ledere (9) har en 
gjennomsnittslønn på 446.000 mens mannlige ledere 
(9) har en gjennomsnittslønn på 525.000. I 
barnehager og pleie omsorg er alle lederne kvinner, i 
skolen er det 3 kvinner og to menn, mens i  de 
administrative lederstillinger er det  4 menn og en 
kvinne. 
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Rammeområde 2 – Undervisning og 
barnehage 
Regnskapet for kap.1.2 viser et overskudd på 931 
000. Dette skyldes flere forhold. Pensjonsavgiften til 
Statens pensjonskasse var budsjettert med 13 %, 
men endte opp med 10,3 %. Dette utgjør ca 600 000.  
Videre har det sammenheng med økning av 
sykepenger i forhold til vikarutgifter og større 
inntekter på barnehagesektoren og i 
voksenopplæringen det som var budsjettert.  

1.9 Skoler 

Elevtall 

Skole/skoleår 2006/07 2007/08 2008/09 

Austertana skole 48 49 48
Boftsa skole 56 69 59
Seida skole 142 143 136
Deanu sámeskuvla 68 67 69
Sirma skole 17 20 19
Tana montessoriskole 48 52 53
 

Andelen elever på skolenivå med samisk (i 
prosent): 

 2005/06 2007/08 2008/09
Austertana skole 34,0 4,1 4,2
Boftsa skole 49,3 40,6 42,4
Seida skole 39,3 38,5 39,0
Deanu sámeskuvla 100 100 100
Sirma skole 100 100 100
Tana montessoriskole 26,1 25 30,2
 
Prosentandel på kommunenivå med samisk og 
finsk  

Språkvalg/skoleår 2005/06 2007/08 2008/09 
Samisk 1 23,6 22,2  23,4 
Samisk 2 16,7  9,5  9,9  
Samisk 3 14,1  14,7  14,6  
Finsk andrespråk 13,8  15,7  13,3  
 

Elevtallet ved skolene våre har de siste årene vært 
svært stabilt. Det har heller ikke vært store endringer 
når det gjelder andelen elever som velger samisk 
eller finsk. Unntaket her er Austertana skole der 
andelen som har valgt samisk, har gått drastisk ned 
de siste årene. 

I likhet med de fleste kommuner sliter Tana 
kommune nå med å rekruttere lærere. Etter flere år 
med nesten full dekning med faglærte, har skolene 
dette skoleåret nesten 20 prosent ufaglærte. 
Situasjonen er vanskeligst ved Deanu sámeskuvla og 
Boftsa skole. Ekstra utfordringer er det å rekruttere 
samisktalende lærere, og det synes nødvendig å gå 
inn med ekstraordinære tiltak for å sikre den samiske 

skolene lærere i årene framover. Dette må også bli et 
nasjonalt ansvar. 

Elevene fra Tana har kommet dårlig ut når det 
gjelder resultater på nasjonale prøver og skriftlig 
avgangseksamen. For å prøve å bøte på dette er alle 
skolene våre nå med i etterutdanningsprosjekt i 
lesing i regi av Universitetet i Tromsø. Det kan også 
nevnes at skolene i Seida og Austertana er med i et 
landsomfattende prosjekt i bedre vurdering. 

Ellers kan nevnes at det fremdeles er store 
utfordringer i forhold til drifting av skolenes 
datasystemer, og at dette fører til at man ikke har 
kunne bruke IKT som et pedagogisk og 
administrativt hjelpemiddel i den grad man har 
ønsket.  

Tana kommune har jobbet aktivt for å få til et 
LOSA-tilbud for våre videregående elever fra høsten 
2009.  Rundt 15 elever har valgt dette som 
førstealternativ ved søkning til videregående skole, 
og dette er noe kommunen er veldig fornøyd med til 
å være første året. 

 

1.10 Barnehager 

Barnehagedekning (i prosent) 

 2008 2007 2006  2005 2004 
1-5 år 89,5 84,0 84,5 72,1 69,2 
1-2 år 81,6 60,0 66,7 55,7 37,1 
3-5 år 93,6 97,0 96,8 83,3 88,7 
 

Andelen barn med barnehageplass i Tana er nå større 
enn landsgjennomsnittet, og det har vært en markant 
økning for de minste barna. Høsten 2008 ble det 
åpnet en ny avdeling i den private barnehagen, 
Giellavealgu mánáidgárdi. Samtidig har barnetallet i 
Sieiddá mánáidgárdi gått drastisk ned, og ved 
årsskiftet var det bare 7 barn igjen i barnehagen.  

Etter flere år med lave fødselstall er nå tallene på vei 
oppover igjen. I 2008 ble det født 30 barn mot 23 
året før. Det ser ut til at vi også i 2009 vil få god 
utnyttelse av plassene, og dette vil føre til fortsatt 
gode inntekter på barnehagesektoren.  

 

Rammeområde 3 – Helsetjenester og 
Pleie- og omsorgstjenestene  

1.11 Helsetjenester 

2008 var et stabilt år for avdelingen helsetjenester 
dvs legestasjon, helsestasjon og fysioterapeut.  

Generelt arbeid:  
Det har vært gjort en omfattende revisjon av 
internkontrollsystemer, oppfølging av sykemeldte og 
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HMS. Alt er skriftliggjort og lagt på  internett på 
Helsesamarbeide.no som er en internettside for 
samarbeide mellom legesenter i mange ulike 
kommuner. Det er i tillegg gjort planlegging slik at 
timebestilling hos lege kan gjøres på SMS og 
Internett. Dette vil komme i gang ila vinter 2009. 
Samarbeidet om legetjenester med Nesseby 
kommune fungerer godt. Ventetid for vanlige 
legetimer hos fastlege har ikke vært over 3 uker, hos 
legevikar og turnuslege har ventetiden vært kortere. 

Brukerundersøkelse:  
Det har blitt gjort en brukerundersøkelse ved 
legesenteret i 2008. Tallmaterialet viser at over 80 % 
av de som deltok var fornøyd eller meget fornøyd 
med de tjenester som legesentret leverer. Det kan 
være noe lang ventetid på resepsjon og laboratorium 
og det er her igangsatt tiltak for å få ventetiden ned. I 
tillegg synes 39 % at ventetiden er for lang for time 
ved tilstander som ikke haster.  

Økonomi:  
Regnskapet viser et overskudd på 205.000 kr med et 
prosentvis forbruk av budsjettet for legestasjon på 98 
%, helsestasjon 99 % og på fysioterapeut på 86 %.  

1.12 Pleie- og omsorgstjenester 

 R-2007 B-2008 R-2008 

Stab/fellestjenester 1 455 1 869 2 480
Sone 1 – Austertana 4 303 5 363  5 461
Sone 2 – Polmak 5 051 5 071 5 077
Sone 3 –  
Hjemmetjeneste 

6 259 9 307  9 461

Sone 3 –  
Rehab-boliger 

1 379 2 062 1 853

Tana sykeavdeling 8 225 9 590 9 943
 
Stab/fellestjenester 

Regnskap viser et merforbruk på kr 611.474,- i 
forhold til revidert budsjett. Det skyldes i hovedsak 
større kjøp av tjenester enn det som var budsjettert. 

 
Sone 1 - Austertana 

Regnskapet viser et merforbruk på kr 98.000,-. 

Avviket skyldes i hovedsak økte lønns- og 
pensjonsutgifter. Den generelle lønnsøkningen er 
større enn budsjettert, i tillegg særskilte tiltak 
overfor brukere har medført økte lønnsutgifter. Også 
dette året har institusjonen hatt overbelegg noe som 
vises i liggedøgnstatistikk og innbetalt vederlag for 
opphold (kr 164.000).   

Liggedøgnsstatistikk for 2008 er på 118.58 %. 

 

Sone 2 – Polmak 

Regnskap viser et merforbruk på ca. 200.000,-. 

 
Underskudd lønn inkl sosiale utgifter ca. kr 
145 000,- skyldes økte lønn- og pensjonutgifter,samt  
overtid (pga overbooking/krevende brukere). 
Utgifter til korttidssykefavær  (utover refusjon) er kr 
174 000,-. 

Tilsvarende overskudd på salgsintekter og 
refusjoner. Dette sskyldes overbooking og økte 
salgtjenester utenom institusjon (matombringing). 
 
I liggedøgnsstatistikken 2008 for Polmak sykehjem 
fremkommer et belegg på 99,81 %  
 
Sone 3 – Tana omsorgsone 

Regnskapet viser et overforbruk på ca. 175.000,-. 

1.3667 Hjemmetjeneste avvik kr -154.000; 
Avviket i virksomheten skyldes stortsett økte 
driftsutgifter for leie/leasing av tjenestebiler samt 
lisenser for data/telefon/linjebruk.  

1.3669  Rehabiliteringstjenste avvik kr -209.000; 
Dette skyldes feilpostering av lønn, hele avviket skal 
posteres på 1.3667.  

Totaltsett er det overskidelse lønn med ca kr 100.000 
som har bakgrunn i økte tjenester for en bruker ute i 
disktriktet. 

 

Tana sykeavdeling 
Regnskapet viser et merforbruk på 560.000,-. 

Avviket skyldes merutgifter for kostnader for 
vaktmester- og kjøkkentjenester.  

Vaktmester betjener hele kommunal virksomhet ved 
Tana helsesenter.  

Utgifter til kjøkkentjenesten innbefatter kjøp av mat 
til 21 plasser og som beregnes etter liggedøgn.   

Liggedøgnsstatistikk for 2008 er på 99.04 %. 

 

 

Rammeområde 4 - Hjelpetjenester 
Regnskapet for 2008 viser et lite overskudd. Ser vi 
på enkeltområdene kommer det fram at botjenesten 
for funksjonshemmede har et overforbruk på lønn på 
vel en million kroner, noe som skyldes for lavt 
lønnsbudsjett. Dette blir kompensert ved at vi har 
fått inn mer refusjon enn budsjettert.  

Psykisk helsevern har et overskudd på vel kr 
800 000, noe som skyldes mer refusjon enn 
budsjettert. De andre områdene; PPT, 
sosialtjenesten, barnevern og rusvern har stort sett 
gått i balanse.  
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Rammeområde 5 og 6 – 
Utviklingsavdelingen 
Utviklingsavdelingen omfatter 1.5 og 1.6 

Utviklingsavdelingen har ansvaret for fag- og 
saksområdene planlegging, arealforvaltning, kart- og 
oppmåling, GAB, byggesak, landbruk og annen 
næringsutvikling, forurensing-, miljø-, utmark-, 
motorferdsel-, vilt- og fiskeforvaltning, kultur og 
idrett, museum, ungdomservicekontoret og 
kulturskolen. De fleste områdene betjenes av én 
saksbehandler. Produksjonen og publikumsservicen 
er derfor svært sårbar.   

Ved utløpet av 2008 hadde avdelingen igjen 
tilnærmet full bemanning etter vakanser i første 
halvår. Avdelingens oppgaver er karakterisert som 
forvaltning, kultur og utvikling.   

Forvaltningsoppgavene består vesentlig av 
saksbehandling for vedtak etter fullmakt i 
avdelingen og saksbehandling for vedtak i politiske 
utvalg. Det er nyttet betydelige ressurser for 
saksbehandlingen av ulovlige byggverk i utmark i 
det forløpne år.  

Tilsvarende har det vært satset betydelige ressurser i 
avdelingen for klargjøring for innføring av ny 
matrikkel idet kommunen nå blir 
matrikkelmyndighet. Avdelingen har også avstått 
personellressurser for tilrettelegging for innføring av 
eiendomsskatt.  

Næringsutviklingsoppgavene er nedprioritert i 
avdelingen som følge av vedtak om Indre Finnmark 
Utviklingsselskap og Gáisá næringshage som begge 
har viktige roller i arbeidet for næringsutvikling i 
kommunen.  

På kultursektoren har det også i år vært høy aktivitet. 
Foruten å være skole for elever så produserer 
kulturskolen kulturtilbud av vital betydning.  

Avdelingen innehar også rollen som 
folkehelsekoordinator i samarbeid med 
fylkeskommunen, egne virksomheter, næringslivet 
og lag og foreninger.  

Tana vintermarked og åpningen av flerbrukshallen 
var sentrale arenaer for presentasjon av 
kulturproduksjonen i 2008.  

Økonomi 
Regnskapsmessig har det vært et overforbruk på ca. 
2000 på 1.5 Miljø- og næringstiltak. Dette er 
vesentlig knyttet til engasjement innenfor 
byggekontroll og oppmåling, samt kjøp av tjenester i 
forbindelse med gammesaker. Innenfor landbruk har 
det vært høyere inntekter fra nabokommuner, og 
høyere refusjonsinntekter enn budsjettert knyttet til 
veterinærtjenesten.  

På rammeområde 1.6 Kultur har det vært et 
mindreforbruk på ca. 100.000,-. Mye av dette er 
knyttet til høyere refusjonsinntekter enn budsjettert. 

 

Rammeområde 7 og 8 - Bygg og 
anleggsavdelingen 

1.13 Bygningsdrift  

Under bygningsdrift hører drift og vedlikehold av 
kommunale bygg og eiendommer, inkludert 
vaktmester og renholdstjenesten.  

Avdelingen administrerer utleie av – og utfører 
mindre vedlikeholdsarbeid på utleieboligene som 
eier av Tana kommunale eiendomsselskap. 

Bygg og anleggsavdelingen ble fra 1. oktober 
samlokalisert i eget administrasjonsbygg ved 
brannstasjonen. Deler av arbeidet ble utført i 
egenregi. Samlokaliseringen fører til mer effektiv 
utnyttelse av den samlede bemanningen i BA. 

I 2008 ble Tana flerbrukshall ferdigstilt og tatt i 
bruk. Vaktmestertjenesten i dette bygget ivaretas 
uten bemanningsøkning.  

De fleste større bygg i kommunen følges nøye opp 
når det gjelder energiforbruk, på den måten makter 
vi å redusere strøm- og oljeforbruket som går til 
oppvarming. 

Mindre vedlikeholdsoppgaver og ombyggingsarbeid 
i eksisterende bygg gjøres stort sett i egenregi. 
Bedriftselektrikerordningen er godkjent av det 
stedlige eltilsyn, noe som gjør driften av elanleggene 
mer kostnadseffektivt for kommunen. 

Ved nyansettelse i framtiden bør kommunen 
etterspørre kompetanse som vi ikke innehar fra 
tidligere, eks rørleggerkompetanse. Bemanningen 
synes å være tilpasset de oppgaver som det forventes 
at avdelingen skal gjennomføre. 

Økonomi: 
Regnskapet viser et merforbruk på ca. 1.6 millioner 
kroner. Dette kan knyttes til mindre inntekter i 
eiendomsskatt enn budsjettert (ca. 400.000) og økte 
vedlikeholdskostnader på bygninger/teknisk anlegg 
kap. 1750 og ca. 500.000 i økte husleiekostnader (til 
sammen ca. 1.100.000,-). 

1.14 Anleggsdrift 

Under anleggsdrift hører drift av kommunale veier 
og plasser, drift av vann- og avløpsanlegg, 
renovasjon og utmarksløyper. I tillegg sortere 
brannvesenet under denne avdelingen. 

Når det gjelder veien er det mest ordinært 
vedlikeholdsarbeid som er utført, kun få av veier har 
fått fast dekke dette året. De siste arbeidene i 
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Rådhusveien og miljøgata Rv98 er gjennomført som 
entreprisearbeid, og med det er 
oppgraderingsarbeidet i Tana bru sentrum avsluttet. 
Veiplanen er rullert og ligger til politisk 
sluttbehandling i februar 2009.  

Drift av avløpsrenseanleggene har gått uten større 
problemer i 2008. På Tana bru renseanlegg er nytt 
styringssystem installert. Det er investert i ny 
avløpspumpestasjon ved flerbrukssenteret. Som en 
følge av skjerpede utslippskrav vil det bli etablert 
renseanlegg ved Skiippagurra i 2010/20111. 

For vannverkenes del har det vært en del 
driftsproblemer som har medført iverksettelse av 
spyling av flere strekninger. Mattilsynet var på 
kontroll på høsten. Det er utferdiget noen pålegg 
som er planlagt utbedret i 2009/2010. Det gjelder 
Austertana, Polmak og Lismajævri vannverk.  

Avdelingen foretar merking og vedlikehold av 
utmarksløyper hvert år, en oppgave som er med på å 
opprettholde aktiviteten i vinterhalvåret. 

Renovasjonsforskriften er revidert og kommunen har 
nå likelydende forskrift som de øvrige kommunene 
som eier Øfas.  

Bemanningen i anleggsavdelingen er stabil og 
samlet har avdelingen tilstrekkelig kompetanse 
innenfor arbeidsområdet sitt 

Økonomi: 
Rammeområdet 1.7 Anleggsdrift hadde et 
overforbruk på ca. 1,7 millioner kroner. Halvparten 
av dette (ca. 800.000) kan knyttes til avsetninger til 
driftsfond innen avløp og rensing (kap. 18300). 
Resten kan i stor del knyttes til mer lønnskostnader 
enn i revidert budsjett (ca. 400.000), økt 
veivedlikehold (ca. 400.000) og reduserte inntekter 
fra renovasjon (ca. 200.00). 

 

Rammeområde 10 – Finanser 
Skatteinntekter, rammeoverføringer 
Ingen vesentlige avvik. 

Utlån, samiske midler 
Økt inntekt på ca. 400.000,- mer enn budsjetter. 

Renter og avdrag 
Utgiftene til renter av løpende lån er ca. 723.000 
høyere enn budsjettert, mens avdragene er som 
budsjettert.  

 

Tana, 01.04.2009 

 

Jørn Aslaksen 
rådmann 
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