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Deanu gielda - Tana kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus 
Dato: 12.12.2019 
Tidspunkt: 10:00 – 18:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Helga Pedersen Ordfører AP 
Odd Erik Solbakk Varaordfører DSL 
Ulf Ballo Medlem AP 
Einar Johansen Medlem AP 
Jon Arild Aslaksen Medlem AP 
Liz Utsi Medlem AP 
Siv Anita Biti-Helander Medlem AP 
Eirin Beate Utsi Medlem AP 
Stian Hansen Medlem AP 
Hartvik Hansen Medlem DSL 
Sigurd Haugen Medlem SV 
Viktoria Nilsen Medlem SP 
Nancy Porsanger Anti Medlem SP 
Jon Erland Balto Medlem SP 
Ellen Kristina Saba Medlem H 
Monica Balto Anti Medlem V 
Børre Steinar Børresen Medlem V 
Morten Blien Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Fred Johnsen Medlem SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tom Eirik Malin Fred Johnsen SP 
   

 
Merknader 
Fra ungdomsrådet møtte Tobias Søderstrøm (fratrådte kl. 14 under sak 92/2019). 
 
Nancy Porsanger Anti (SP) ble under behandling av PS 92/2019 enstemmig innvilget permisjon 
fra kl. 13:30 til 13:55 grunnet legetime. Tiltrådte igjen under behandling av samme sak.  
 
Jon Arild Aslaksen (AP) ble under behandling av PS 92/2019 enstemmig innvilget permisjon 
fra kl. 15:15 og for resten av møte grunnet barnepass. Varamedlem John Øystein Jelti (AP) 
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tiltrådte møte for resten av møte.  
 
Nancy Porsanger Anti (SP) og Monica Balto Anti (V) ble under behandling av 92/2019 
enstemmig innvilget permisjon fra kl. 18:25 og for resten av møte grunnet henting av barn. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jørn Aslaksen Rådmann  
Frode Gundersen Utvalgssekretær  
Anne-Christine Mor Hansen  
 

Tolk  

 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Helga Pedersen (AP)                  Sigurd Haugen (SV)   Liz Utsi (AP) 
Ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 84/2019 Godkjenning av innkalling   
PS 85/2019 Godkjenning av saksliste   
PS 86/2019 Godkjenning av protokoll fra 14.11.2019   
PS 87/2019 Detaljregulering for Tanabru sentrum: Sluttbehandling  2012/1800 
PS 88/2019 Beregning av tilskuddssats til private barnehager for 

2020 
 2019/2410 

PS 89/2019 Valg av klagenemd for perioden 2019-2023  2019/2459 
PS 90/2019 Budsjettregulering 3 - 2019  2018/1863 
PS 91/2019 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 TKE KF  2019/2603 
PS 92/2019 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023  2019/2042 
PS 93/2019 Referatsaker/Orienteringer KST 121219  2016/357 
PS 94/2019 Invitasjon til å gi innspill til fylkeskommunens 

behandling av Nasjonal Transportplan 2022-33 
 2019/2792 

RS 18/2019 Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2020  2019/2580 
RS 19/2019 Forskrift om rettigheter for folkevalgte, Tana 

kommune - Lovdata 
 2019/299 
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PS 84/2019 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll saksnr. 84/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Innkalling godkjennes. 
  
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Innkalling godkjennes.  
 
 

PS 85/2019 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll saksnr. 85/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Morten Blien (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra FrP og Sigurd Haugen (SV): 
 
Tana kommunestyre ber administrasjon starter jobben med å søke om midler til turløype fra 
Tana bru til seida, som legges oppe i lia å ikke med veien, tilpasset handicap brukere, denne 
trase kan da brøytes om vinteren å benyttes som gang og sykkelsti, samt at kommunen inviterer 
til forsøk til å benytte denne til lysløype til tana bru, da vil dem kunne søke midler til å belyses 
løypa. 
 
 
Morten Blien (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Tana kommunestyre viser til kravet fra Austertana helt siden 1986 om å få bygget ferdig en 
småbåthavn. Planene om en slik havn ved utløpet av Cammajokka gjennomføres ved at det 
utarbeides en reguleringsplan for området. Kommunestyret vil bidra til at det fysiske arbeidet 
kan starte våren 2020." 
 
 
Forslagene fra Frp og SV tas opp i budsjettsaken i dagens møte.  
 
 
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak: 
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PS 94/2019 Invitasjon til å gi innspill til fylkeskommunens behandling av Nasjonal 
Transportplan 2022-33 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak: 
 
PS 94/2019 Invitasjon til å gi innspill til fylkeskommunens behandling av Nasjonal 

Transportplan 2022-33 
 
 

PS 86/2019 Godkjenning av protokoll fra 14.11.2019 

Saksprotokoll saksnr. 86/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Protokoll fra 14.11.2019 godkjennes. 
  
Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Sigurd Haugen og Liz Utsi (ble vedtatt 
under PS 93/2019) 
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Protokoll fra 14.11.2019 godkjennes. 
  
Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Sigurd Haugen og Liz Utsi  
 
 

PS 87/2019 Detaljregulering for Tanabru sentrum: Sluttbehandling 

Saksprotokoll saksnr. 87/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet formannskapets innstilling: 
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Tana kommune vedtar Detaljregulering for Tanabru sentrum. Hjemmelen er gitt i plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
Rådmannen får fullmakt til å foreta tekniske endringer i plankartet etter gjeldende standarder i 
samråd med Kartverket. 
 

1) Torghandel flyttes fra område C (utenfor Rema). Plassen skal brukes til sosial møteplass. 
2) Det settes av et nytt areal til skatepark innenfor områdene som er omtalt som 

«hengeområde» for ungdom i sentrumsplanen 
 
 
Børre St. Børresen (V) fremmet følgende forslag:  
 
Kommunestyret viser formannskapets vedtak om tildeling av tomt til Barents Seaweed as, jfr 
saksprotokoll saksnr. 60/2018 i Formannskapet - 07.06.2018 
  
Vedtak  
Rådmannen bes om å finne tomt til Barents Seaweed AS innenfor regulert område nord for 
StyroNor isporkassefabrikk på øst siden av FV98/Tanafjordveien.  
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre tomtetilsagnet, hvis tildelingen må gjøres før neste 
formannskapsmøte i august 2018.  
Begrunnelse: Søker ønsker å blant annet etablere «veksthus» for dyrking av micro- og 
macroalger og samarbeide om å utnytte overskuddsvarme fra isporkassefabrikken. 
 
Kommunestyret tiltrer formannskapets vedtak av hensyn til å sikre fremtidige arbeidsplasser 
innen biomarin næring. 
 
 
Børre St. Børresen (V) trakk forslaget.  
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Tana kommune vedtar Detaljregulering for Tanabru sentrum. Hjemmelen er gitt i plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
Rådmannen får fullmakt til å foreta tekniske endringer i plankartet etter gjeldende standarder i 
samråd med Kartverket. 
 
1) Torghandel flyttes fra område C (utenfor Rema). Plassen skal brukes til sosial møteplass. 
2) Det settes av et nytt areal til skatepark innenfor områdene som er omtalt som 
«hengeområde» for ungdom i sentrumsplanen 
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PS 88/2019 Beregning av tilskuddssats til private barnehager for 2020 

Saksprotokoll saksnr. 88/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Ellen K. Saba (H) erklærte seg inhabil da hun er eier av Giellavealgu mánáidgárdi. Saba 
fratrådte møte. Kommunestyret erklærte enstemmig Saba som inhabil, jf. forvaltningsloven 6 a).  
 
 
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur sin 
innstilling: 
 
For 2020 fastsettes det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager slik:  

1. Driftstilskudd  

Tilskuddet settes til 100 % av driftskostnadene for en kommunal plass.  

Dette gir følgende tilskuddssatser:  

a) Pr heltidsplass for barn under 3 år:  

  Kr. 249 246 i perioden 01.01.2020-31.12.2020   

b) Pr heltidsplass for barn over 3 år:  

 Kr. 121 835 i perioden 01.01.2020-31.12.2020    

 

2. Kapitaltilskudd  

Kommunen utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra 

barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. Nasjonale satsen for 2020 pr. heltidsplass er følgende etter byggeår:  

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 

Godkjenningsår Kroner per heltidsplass 

Til og med 2011   9 300 

2012 – 2014 16 400 

2015- - 2017 20 200 

2018 – 2020 23 900 

 

Begge private barnehagene er bygd før 2011. Det vil si tilskuddssatsen for begge barnehagene er 9 

300 kr./plass for år 2020.  

 

3. Utbetaling 

Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal.  
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Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
For 2020 fastsettes det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager slik:  

1. Driftstilskudd  

Tilskuddet settes til 100 % av driftskostnadene for en kommunal plass.  

Dette gir følgende tilskuddssatser:  

b) Pr heltidsplass for barn under 3 år:  

  Kr. 249 246 i perioden 01.01.2020-31.12.2020   

c) Pr heltidsplass for barn over 3 år:  

 Kr. 121 835 i perioden 01.01.2020-31.12.2020    

 

2. Kapitaltilskudd  

Kommunen utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra 

barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. Nasjonale satsen for 2020 pr. heltidsplass er følgende etter byggeår:  

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 

Godkjenningsår Kroner per heltidsplass 

Til og med 2011   9 300 

2012 – 2014 16 400 

2015- - 2017 20 200 

2018 – 2020 23 900 

 

Begge private barnehagene er bygd før 2011. Det vil si tilskuddssatsen for begge barnehagene er 9 

300 kr./plass for år 2020.  

 

3. Utbetaling 

Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal.  
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PS 89/2019 Valg av klagenemd for perioden 2019-2023 

Saksprotokoll saksnr. 89/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Valget ble gjennomført som avtalevalg.  
 
 
Ulf Ballo (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP og Hartvik Hansen (DSL): 
 
Fast medlem 
Stian Hansen, nestleder  
Oskar Trosten 
Morten Varsi Tobiassen (vara) 
 
 
Jon Erland Balto (SP) fremmet følgende fellesforslag fra SP, Sigurd Haugen (SV), Ellen K. 
Saba (H), Morten Blien (FrP) og Børre St. Børresen (V): 
 
Ellen K. Saba, leder  
Fred Johnsen (vara) 
Ann Magritt Børresen (vara) 
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Kommunestyret velger følgende til klagenemnda for valgperioden 2019-2023: 
       
Faste medlemmer Varamedlemmer 
1. Ellen K. Saba (fra KST) 1. Morten Varsi Tobiassen 
2. Stian Hansen (fra KST) 2. Fred Johnsen (fra KST) 
3. Oskar Trosten  3.  Ann-Magritt Børresen (fra KST) 
    
Som leder velges: Ellen K. Saba 
Som nestleder velges:  Stian Hansen 
 
Funksjonstiden er 4 år og følger den kommunale valgperioden.   
 

PS 90/2019 Budsjettregulering 3 - 2019 

Saksprotokoll saksnr. 90/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet formannskapets innstilling:  
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Budsjettet reguleres som tabellen viser 
Ansvar Tiltak/budsjettpost Beløp Kommentar 

9050 Avsetning til dispfond 250 000,00 Tidlig innsats omdisponert  

  
Tidlig innsats omdisp. da pr. er 
avsluttet -250 000,00 da prosjektet er avsluttet 

3010 Endring av ansvar -168 293,00 Prosjekt 315 budsjettert på  
3100   168 293,00 feil ansvar. Flyttes 
2100 Endring av ansvar 839 356,00 Budsjettregulering 1 - 2019  
9050   -838 356,00 ble vedtatt på feil ansvar 
Flere Intern regulering 3 979 000,00 Sykerefusjoner og vikarlønn 

    -3 979 000,00 budsjetteres etter fakt.forbruk 
9080 Avskrivninger 3 619 000,00 Avskrivinger budsjetteres etter 

    -3 619 000,00 faktiske avskrivninger 
9050 Regnskapsvedtak 3 292 748,00 Formalisering av vedtatt 

    -3 292 748,00 disposisjon av regnskap 2018 

2100 
211 - Progr. som valgfag i 
grunnskolen 38 450,00 Bruk av fond avsatt tidligere år 

    -38 450,00   
2140 224 - Skolegamme Skoarrojvri DSS 106 100,00 Deanu Sameskuvla prosjekt 

    -106 100,00 med tilskudd fra sametinget 

2100 
262 - Videreutdanning for 
grunnskole 227 000,00 Prosjekt med tilskudd fra staten 

    -227 000,00 avsettes rest til senere bruk 
2100 263 - Veilederkorpset 372 000,00 Prosjekt med tilskudd fra staten 

    -372 000,00 avsettes rest til senere bruk 
2130 265 - Studietur elever - finsk 2.språk 29 000,00 Finsk som andrespråk Tanabru  

    -29 000,00 skole. Bruk av avsetning 

4040 442 - Tverrfaglig aktivitetstiltak - 870 000,00 
Prosjekt finansiert med 
tilskudd  

  motvirke ensomhet og passivitet -870 000,00 fra staten 
6040 611 - Fisk og viltforvaltning 30 000,00 Inntekt fra Pasvik kraft 

    -30 000,00 avsettes fond 
6040 620 - Informasjon villaks 50 000,00 Tilskudd som settes av på fond 

    -50 000,00   
6040 644 - Skadefelling av rovdyr 111 000,00 Skadefellingslag finansieres av 

    -111 000,00 staten 
6040 667 - Miljøforberedende tiltak  310 000,00 Prosjekt med tilskudd fra staten 

  i Julelvvassdraget -310 000,00 avsettes rest til senere bruk 
      
      
  Investering     

8050 Renovering Tanabru renseanlegg 1 900 000,00 Vedtatt Fsk 74/2019 
  Bruk av ubundet investeringsfond -1 900 000,00   

7055 Spillemidler basseng -6 000 000,00  Dette tilsvarer e.o nedbetaling 

  
Avsetning til ubundet 
investeringsfond 6 000 000,00  Av lån.  

8090 Salg av tomter -1 200 000,00   
  Avsetning til ubundet 1 200 000,00   
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investeringsfond 
7020 Ombygging kunnskapens hus 2 700 000,00   

  Bruk av ubundet investeringsfond -2 700 000,00   
Flere Bruk av lån 13 000 000,00   

  Bruk av ubundet investeringsfond 
-13 000 
000,00   

 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Budsjettet reguleres som tabellen viser 
Ansvar Tiltak/budsjettpost Beløp Kommentar 

9050 Avsetning til dispfond 250 000,00 Tidlig innsats omdisponert  

  
Tidlig innsats omdisp. da pr. er 
avsluttet -250 000,00 da prosjektet er avsluttet 

3010 Endring av ansvar -168 293,00 Prosjekt 315 budsjettert på  
3100   168 293,00 feil ansvar. Flyttes 
2100 Endring av ansvar 839 356,00 Budsjettregulering 1 - 2019  
9050   -838 356,00 ble vedtatt på feil ansvar 
Flere Intern regulering 3 979 000,00 Sykerefusjoner og vikarlønn 

    -3 979 000,00 budsjetteres etter fakt.forbruk 
9080 Avskrivninger 3 619 000,00 Avskrivinger budsjetteres etter 

    -3 619 000,00 faktiske avskrivninger 
9050 Regnskapsvedtak 3 292 748,00 Formalisering av vedtatt 

    -3 292 748,00 disposisjon av regnskap 2018 

2100 
211 - Progr. som valgfag i 
grunnskolen 38 450,00 Bruk av fond avsatt tidligere år 

    -38 450,00   
2140 224 - Skolegamme Skoarrojvri DSS 106 100,00 Deanu Sameskuvla prosjekt 

    -106 100,00 med tilskudd fra sametinget 

2100 
262 - Videreutdanning for 
grunnskole 227 000,00 Prosjekt med tilskudd fra staten 

    -227 000,00 avsettes rest til senere bruk 
2100 263 - Veilederkorpset 372 000,00 Prosjekt med tilskudd fra staten 

    -372 000,00 avsettes rest til senere bruk 
2130 265 - Studietur elever - finsk 2.språk 29 000,00 Finsk som andrespråk Tanabru  

    -29 000,00 skole. Bruk av avsetning 

4040 442 - Tverrfaglig aktivitetstiltak - 870 000,00 
Prosjekt finansiert med 
tilskudd  

  motvirke ensomhet og passivitet -870 000,00 fra staten 
6040 611 - Fisk og viltforvaltning 30 000,00 Inntekt fra Pasvik kraft 

    -30 000,00 avsettes fond 
6040 620 - Informasjon villaks 50 000,00 Tilskudd som settes av på fond 
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    -50 000,00   
6040 644 - Skadefelling av rovdyr 111 000,00 Skadefellingslag finansieres av 

    -111 000,00 staten 
6040 667 - Miljøforberedende tiltak  310 000,00 Prosjekt med tilskudd fra staten 

  i Julelvvassdraget -310 000,00 avsettes rest til senere bruk 
      
      
  Investering     

8050 Renovering Tanabru renseanlegg 1 900 000,00 Vedtatt Fsk 74/2019 
  Bruk av ubundet investeringsfond -1 900 000,00   

7055 Spillemidler basseng -6 000 000,00  Dette tilsvarer e.o nedbetaling 

  
Avsetning til ubundet 
investeringsfond 6 000 000,00  Av lån.  

8090 Salg av tomter -1 200 000,00   

  
Avsetning til ubundet 
investeringsfond 1 200 000,00   

7020 Ombygging kunnskapens hus 2 700 000,00   
  Bruk av ubundet investeringsfond -2 700 000,00   
Flere Bruk av lån 13 000 000,00   

  Bruk av ubundet investeringsfond 
-13 000 
000,00   

 
 

PS 91/2019 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 TKE KF 

Saksprotokoll saksnr. 91/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Jon Arild Aslaksen (AP) ba kommunestyret vurdere hans habilitet da han er daglig leder i TKE 
og har saksbehandlet saken. Aslaksen fratrådte. Kommunestyret erklærte enstemmig Aslaksen 
som inhabil i saken, jf. kommunelovens § 11-10. 
 
 
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet styret i TKE sin innstilling: 
 
Forslaget til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 innebærer følgende for Tana kommunale 
eiendomsselskap KF: Vedlagte økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtas. 
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Forslaget til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 innebærer følgende for Tana kommunale 
eiendomsselskap KF: Vedlagte økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtas. 
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PS 92/2019 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

Saksprotokoll saksnr. 92/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Nancy Porsanger Anti (SP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon fra kl. 
13:30 til 13:55 grunnet legetime. Tiltrådte igjen under behandling av samme sak.  
 
Jon Arild Aslaksen (AP) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon fra kl. 
15:15 og for resten av møte grunnet barnepass. Varamedlem John Øystein Jelti (AP) tiltrådte 
møte for resten av møte.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Formannskapet fremmer rådmannens forslag som innstilling til Kommunestyret som budsjett 
2020 og økonomiplan 2020-2023. 
  
Formannskapet vil dog signalisere en del endringsforslag som utarbeides til budsjettbehandlinga 
i kommunestyret fra de forskjellige grupper og partier. 
 
Budsjettarbeidet i denne valgperioden legges opp som et prosjektarbeid, et samarbeid mellom 
FSK og administrasjonen. Da oppnås det er mest mulig gjennomarbeidet politisk dokument som 
oversendes til kommunestyret for behandling.  
 
Trepartssamarbeidet må styrkes og vi må jobbe målrettet med å få ned sykefraværet i 
organisasjonen. 
 
------------------- 
 
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. 
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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. 



Side 15 av 54 

 
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 
 

14.  Retningslinjer for seniorpolitikken i Tana kommune 
Nye retningslinjer for seniorpolitikken vedtas som foreslått, med virkning ut 
budsjettåret 2023. 
 

 
Forslag nr. 10 - Ulf Ballo (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP og Hartvik Hansen 
(DSL): 
 
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 kr 2 736 479 
Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat 
slik at budsjettet balanserer.  
 
Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 66 173 650 inklusiv momskompensasjon. Til 
finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 60 215 150. 
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.  
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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. Rådmannen bes vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang 
for å se om stillingen skal holdes vakant, inndras eller omorganiseres. Opprettelse av nye 
stillinger skal vurderes strengt. Kommunestyret ber rådmannen bestrebe seg på at ansatte som 
rammes av årsverksreduksjoner blir tildelt andre arbeidsoppgaver slik at oppsigelser som 
hovedregel kan unngås. 
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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 økes med kr 0,25 til kr 1,05 per BT. Ny avgift trer i kraft 01.03.2020 
 
11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med aktuelle idrettslag på minimum 30 år for 
BMX-banen og servicebygget på kunstgressbanen.  
 
12. Det opprettes ikke tildelingskontor. Kommunestyret ber HOOK utarbeide tildelingsrutiner 
som sikrer forutsigbarhet, likebehandling og effektiv ressursbruk.  
 
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 2 466 479  
2021: Mindreforbruk kr 4 564 721 
2022: Mindreforbruk kr 4 948 670 
2023: Mindreforbruk kr 6 296 703 

 
14. Tana kommune har som mål å redusere sykefraværet blant de ansatte til 5 % innen utgangen 
av 2021.  
 
15. Det er et mål å etablere heltidskultur i alle kommunale tjenester. Ved utlysning av 
deltidsstillinger skal alternativer drøftes med de tillitsvalgte.  
 
16. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at alle ansatte har minst en 
medarbeidersamtale i året med sin nærmeste leder. 
 
17. Kommunestyret forventer at AMU møtes jevnlig, og at sykefravær og oppfølging av avvik 
må være faste punkter på dagsorden. 
 
18. Med utgangspunkt i at budsjettet prioriterer en rekke tiltak for vekst, verdiskaping og flere 
innbyggere har kommunestyret en forventning om at Tana får minst 20 nye innbyggere i 2021. 
 
19. Det settes av kr 60 000 til utbedring av løypetraseer (sommer og vinter). Kommunestyret ber 
rådmannen utrede innføring av løypeavgift for bruk av scooter og ATV. En sak legges fram for 
HUN med sikte på snarest mulig innføring. 
 
20. Kommunestyret viser til at Sametinget vil igangsette forsøk vedrørende motorisert ferdsel i 
utmark, og oppfordrer kommuner til å søke Sametinget om støtte til deltakelse. Kommunestyret 
ber HUN følge opp saka overfor Sametinget og søke om penger til støtte 
 
21. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak for havneutvalget om status og videre 
framdrift for småbåthavna i Austertana. 
 
22. Disse kuttene gjennomføres ikke: 

 Reduksjon halv stilling sentralbord/disputvalgssekretær og reduksjon arkivarstilling. 
Resepsjonen på Tana rådhus skal bemannes og være åpen alle ukedager mellom kl 10-
14, og det skal legges til rette for god tilgjengelighet for besøkende også utover dette. 

 Reduksjon halv ressurs språkkonsulent 
 Reduksjon tospråklighetspedagog. Tiltakene rettes mot samisk som andrespråk 
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 Holde helsesekretærstilling vakant 
 Nedleggelse av frisklivssentral 
 Kutt av stilling i rustjenesten 
 Samisk aktivitør 

 
Kuttene på rammeområde 12 Opplæring og barnehage reduseres med kr 800 000. 
Kommunestyret ber HOOK fordele midlene til Tanabru skole og Deanu sámeskuvla. 
 
Det foreslåtte kuttet til kirkelig fellesråd reduseres til kr 11 000. 
 
 
23. Kommunestyret viser til målene for læringskultur, læringsmiljø, skole-hjem-samarbeid og 
utvikling basert på forskningbasert metodikk og pedagogikk i vedtatt utviklingsplan for 
tanaskolen. For å nå målene må undervisningen gjennomføres med kvalifiserte lærere og tidlig 
innsats må prioriteres. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en kompetanseplan for de 
ansatte i barnehagene og skolene.  Etter- og viderutdanning av lærere må prioriteres utfra 
kravene i de nye læreplanene og skolenes behov, herunder undervisningskompetanse og digitale 
metoder. Kompetansearbeidet må styres for å unngå at kvalifiserte lærere erstattes av en høyere 
andel ufaglærte. 
 
Kommunestyret ber rådmannen vurdere om innføring av nye læreplaner fører til nye kostnader i 
løpet av året, og evt komme tilbake til kommunestyret i forbindelse med budsjettreguleringen. 
 
24. Det settes av midler i investeringsbudsjettet til å oppgradere uteområdene ved Tanabru skole 
og Deanu sámeskuvla. I forbindelse med rulleringen av handlingsplanen for idrettsanlegg i 2020 
tas felles ballbinge for de to skolene opp til vurdering. 
 
25. Oppstart av utbygging av barnehagen i Tana bru fremskyndes til 2020, og det settes av kr 1 
mill i investeringsbudsjettet for 2020 til dette 
 
26. Det settes ikke av midler til revurdering og dimensjonering av tjenestetilbud, men det 
forventes at rådmannen gjennom dialog med de tillitsvalgte vurderer dette. 
 
27. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som viser hvordan Tana kommune ligger 
an i forhold til Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenestene: 
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-
omsorgstjenester 
 
28. Kommunestyret ber rådmannen vurdere felles forvaltning av bilparken. Kommunestyret 
forventer at maskinparken forvaltes på en kostnadseffektiv måte. 
 
29. Stillingen som koordinator for lindrende omsorg og demens kuttes ikke, men holdes vakant i 
2020 
 
30. Det settes av kr 100 000 til idrettslag som kjører skiløyper/drifter lysløyper.  
 
31. Det settes av kr 30 000 til tidlig åpning av isveiene 
 
32. Det settes av kr 20 000 til drift av ridehallen 
 
33. Det bevilges kr 50 000 til Tana kvenforening i støtte til båtbyggerkurs. Kommunestyret 
vedtar at det skal flagges med kvenflagget utenfor rådhuset på Kvenfolkets dag. 
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34. Primærnæringsfondet tilføres kr 350.000- som tas fra det kommunale næringsfondet. 
 
35. Kommunestyret forventer at utestående fordringer kreves inn, og at endringer i 
finansreglementet legges fram for politisk behandling dersom det er til hinder for effektiv 
innkreving 
 
36. Kommunestyret ønsker at Tana kommune inngår en partnerskapsavtale med Tana 
videregående skole, og ber HOOK følge opp dette 
 
 
Tabell - endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 
     

Endringer 2020 2021   
1860: Reduksjon av tospråklighetspedagog -200 122     
1860: Reduksjon av en halv ressurs språkkonsulent -200 000     
1100: Sterkt redusert overføring til kirkelig fellesråd -300 000     
1200: Reduksjon halv stilling sentralbord/disputvalgssekretær -270 231     
1202: Reduksjon arkivarstilling -440 268  

  
 

  
  

2xxx Midler til HOOK, styrking av undervisnignssektoren -800 000  
  

 
     

3000: Holde helsesekretær stilling vakant -293 512     
3100: Nedleggelse av frisklivssentral  -250 000  

  
3200: kutt av stilling i rustjenesten -558 339  

  
 

     
4000: Revurdering og dimensjonering av tjenestetilbudet 300 000     
4040 Samisk aktivitør: -305 859  

  
Koordinator lindrende omsorg  -398 910   
Tilskudd- Tana kvenforening, båtbygger kurs -50000  

  
Løypekjøring- Skiløyper -100000  

  
utbedring av løypetraseer -60 000     
Tidlig åpning av isveiene -30 000     
Tiskudd til drift av ridehallen -20 000     
 

  
  

Næringsfond 350 000  
  

Primærnæringsfond -350 000  
  

 
  

  
Renter og avdrag, som følge av økt invistering -100 000  

  
 

  
  

Befolkningsøkning 53 000 pr innbygger 1 060 000  
  

Lavere sykefravær, 1,5 % 1 500 000 1 500 000   
9040: Minimumsavdrag 1 000 000  

  
 

  
  

Sum endringer -118 331 1 101 090   
 

  
  

Nytt netto driftsresultat -2 736 479 -4 165 811   
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Tabell - endringer i investeringsbudsjettet    
Endringer 2020   
  

  
8095: Tilrettelegging Torhop 1 000 000,0   

7020: Tiltak uteområdet Deanu sameskuvla/Tanabru skole 1 250 000,0 
  

8080: Tiltak kommunale veier 1 060 000,0   
7023: Utvidelse av Tanabru barnehage 1 000 000,0   
Sum endringer 4 310 000,0   
    
 
 
Forslag nr. 5 - Jon Erland Balto (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Budsjett 2020:  

1. Det utredes eventuelle fordeler/bakdeler ved å legge de fleste/alle kommunale bygg inn under 
Tana Kommunale Eiendomsselskap KF. Vurderingen må også gjøres i forhold til statlige eller 
andre tilskuddsordninger. Eventuell overføring av eiendommer til eget selskap skal 
salgssummen benyttes til nedbetaling av gjeld. 

2. Maskiner og utstyr innenfor teknisk etat skal vurderes avhendet og leies inn ved behov ved at 
det gjøres rammeavtaler med entreprenørene i Tana på mindre vedlikeholdsoppdrag. Det må 
også foretas en gjennomgang og evaluering av kommunens innkjøpsordninger.  

3. Kommunestyret viser til vedtak i desember 2014 om å gjennomgå ledelsesstrukturen i 
kommunen må iverksettes.  

4. Trepartssamarbeidet må styrkes og det må jobbes målrettet med å få ned sykefraværet i 
organisasjonen.   

5. Budsjettarbeidet i denne valgperioden legges opp som et prosjektarbeid, et samarbeid mellom 
FSK og administrasjonen. Da oppnås det er mest mulig gjennomarbeidet politisk dokument som 
oversendes til kommunestyret for behandling.    

6. Budsjettmessige endringer i tillegg til SP fremlagte budsjett: 

6.1 Låneopptak: I tillegg til oppgradering av Masjokveien gjøres det låneopptak i årsskiftet 
2020/21 for utbedring av veien til Luftjok og Søndre Luftjok. Opptak kr 5 mill. 

6.2 HOOK gis fullmakt til å fordele av mindre forbruk til hovedområdene 13-15 i for de mest 
kritiske tjenestene.   

6.3 I budsjettet for 2020 reduseres politikernes godtgjørelse med 25%, unntatt ordførerens 
godtgjørelse.  

 

Forslag nr. 6 - Jon Erland Balto (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Budsjettversjonsrapport: SP forslag 
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---- ---- 
 

 - 
2020 2021 2022 2023 

- 

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett  17 866 596 17 496 596 16 316 596 15 046 596 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  0 0 0 0 

Valgte driftstiltak  -20 545 060 -21 602 785 -22 289 845 -22 955 905 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon  -2 678 464 -4 106 189 -5 973 249 -7 909 309 

- 

Valgte tiltak 

- 

11 Politisk-adm ledelse  -2 848 272 -3 208 490 -3 208 490 -3 185 490 

    Reduserte godtgjørelser  -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

        Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)  -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

    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: 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 

    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  -4 286 246 -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 
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        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)  -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: Fremmedspråk Tanabru skole høst 2020  192 854 0 0 0 

        Tanabru skole (2130)  192 854 0 0 0 

    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 - utstyr og inventar  50 000 0 0 0 

        Tanabru barnehage (2460)  50 000 0 0 0 

    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  -1 823 334 -1 660 215 -1 650 203 -1 642 191 

    3000: Ikke bruk av vikar- legestasjonen  -126 829 0 0 0 
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        Legestasjon (3000)  -126 829 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: 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 

    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. til 140% red. aktivitør): Samisk aktivitør: kutt 100%  -305 859 -305 859 -305 859 -305 859 

        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 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 
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        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 

        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  -5 910 000 -5 637 072 -6 334 144 -7 031 216 

    Økte antall fødsler og tilflytting  -2 600 000 -2 600 000 -2 600 000 -2 600 000 

        Rammetilskudd og skatteinntekter (9000)  -2 600 000 -2 600 000 -2 600 000 -2 600 000 

    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 



Side 25 av 54 

    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 
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Forslag nr. 9 - Børre St. Børresen (V) fremmet følgende fellesforslag fra V, Ellen K. Saba (H), 
Morten Blien (FrP) og Sigurd Haugen (SV): 
 
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 kr. 930 282 i 2020. Det vedtatte mindreforbruket 
budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer.  
 
Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 35 697 500 inklusiv momskompensasjon for 
planperioden. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til 
sammen kr 35 697 500. 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 120 % av 

driftsinntekter for å sikre lønnsmidler til viktige tjenestetilbud innen helse, 
pleie/omsorg og oppvekst de kommende 10 år. 

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 max 3 %.  
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e. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og 
andre objekter de forvalter. 
 

4. a) Ordførers godtgjørelse fastsettes til minst 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige 
godtgjørelse for gjeldende budsjettår. For 2020: Se pkt 15 B. 
  
b) Kommunestyret mener prinsipielt at den øverste lederen i kommunen er 
ordføreren, og at ordførerens godtgjørelse derfor skal være kr. 1 mer enn rådmannens 
lønn. Kommunestyret ber arbeidsgruppa som skal gjennomgå 
godtgjørelsesreglementet vurdere dette nærmere. 
 

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 boligeiendom er 

eiendomsskattesatsen 3,25‰ 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 enighet 
med tillitsvalgte. Ved uenighet avgjør formannskapet. 
 

8. Det kan tas opp startlån på inntil 4 mill i løpet av året. 
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9. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 5 000 000 ved behov.  
 

10. Anløpsavgiften kan økes til kr. 1,01  pr. BT, og da som delfinanisering av 
reguleringsplan for småbåthavn tilgjengelig for næringslivet i Austertana.  
 

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 foreslås organisert av rådmannen. Formannskapet gjør vedtak innenfor 
eksisterende budsjettrammer. 
  

13. Det utredes evt. gevinster ved å legge de fleste/alle kommunale bygg inn under Tana 
Eiendomsselskap KF. 

 
14. Maskiner og utstyr innenfor teknisk etat skal som hovedregel avhendes og leies inn ved 

behov. Det utredes også hvilke oppgaver som kommunen skal kunne kjøpe inn fra 
eksterne for å sikre lønnsmidler til de viktigste kommunale tjenester innen helse, 
pleie, omsorg og oppvekst fram mot 2030. 

 
15. a) Kommunestyret viser til vedtak i desember 2014 om å gjennomgå ledelsesstrukturen i 

kommunen. Dette må nå gjennomføres med sikte på å redusere antallet ledere for å 
ha økonomi til å finansiere nødvendige tjenester innen oppvekstområdet og 
pleie/omsorg. Kommunen skal gå over til en ren to-nivåkommune hvor enhetsledere 
står direkte under rådmannen. Kommunalsjef-stillingene avvikles så snart det er 
praktisk mulig. 
- I tillegg innføres nullvekst i lederlønninger i 2020, med unntak for ledere i 
oppvekstsektoren hvor det er vanskelig å rekruttere og viktig å beholde 
lederkompetanse 
 
b) Det foretas besparelser i godtgjørelser, lønn o.l. slik; 
- godtgjørelse for ledere av utvalg settes til max 3,5 % av ordførerens godtgjørelse 
- godtgjørelse for folkevalgte reduseres med 30 % 
- ordførerens godtgjørelse reduseres i 2020 med 20 % 
- rådmannens lønnsnivå reduseres i 2020 med 20 % 
- politiske møter skal som hovedregel avholdes etter kl. 16 (sterk reduksjon av 
kostnader til tapt arb.fortjeneste) 
- de folkevalgte må sjøl smøre matpakke til møtene. Kommunen spanderer kun et 
måltid ved årets siste kommunestyremøte. 

 
16. Kommunestyret er enig om å prioritere årsverk innen oppvekst, helse og pleie-/omsorg. 

Derfor velger vi å ikke redusere nødvendige stillinger her. Færre stillinger vil bety 
økt belastning på de gjenværende og risiko for enda høyere sykefravær. 
Kommunestyret vil at trepartsamarbeidet skal fungere bedre enn hittil, og har derfor i 
den vedlagte talldelen en forventet mindreutgift de kommende år. 
 

17. Økonomiplanvedtak  

Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i forslag til drifts- 
og investeringsbudsjett og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert 



Side 29 av 54 

mindreforbruk for årene: 
 
2020: Mindreforbruk kr 930 282  
2021: Mindreforbruk kr 615 791 
2022: Mindreforbruk kr 416 449 
2023: Mindreforbruk kr 670 531 
 

18. HOOK gis fullmakt til å fordele av mindreforbruk til hovedområdene 12-15 for de mest 
kritiske tjenestene. 

 

Budsjettversjonsrapport H, FrP, V og SV 
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Tiltak H, FrP, V og SV 
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Forslag nr. 4 - Morten Blien (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra FrP og Sigurd Haugen (SV):  
Tana kommunestyre ber administrasjon starter jobben med å søke om midler til turløype fra Tana bru til seida, som 
legges oppe i lia å ikke med veien, tilpasset handicap brukere, denne trase kan da brøytes om vinteren å benyttes 
som gang og sykkelsti, samt at kommunen inviterer til forsøk til å benytte denne til lysløype til tana bru, da vil dem 
kunne søke midler til å belyses løypa. 
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Forslag nr. 2 - Morten Blien (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Tana kommunestyre viser til kravet fra Austertana helt siden 1986 om å få bygget ferdig en 
småbåthavn. Planene om en slik havn ved utløpet av Cammajokka gjennomføres ved at det 
utarbeides en reguleringsplan for området. Kommunestyret vil bidra til at det fysiske arbeidet 
kan starte våren 2020." 
 
 
Ellen K. Saba (H) fremmet følgende fellesforslag fra H og Morten Blien (FrP): 
 
Kommunestyret fjerner sone C, slik at Tana kommune blir inndelt inn i 2 soner; A og B. 
Sone A: markesverdi x 1,00 – bunnfradrag kr. 50 000 = skattegrunnlag  
Sone B: markesverdi x 0,75 – bunnfradrag kr. 50 000 = skattegrunnlag  
 
Eiendomsskatten vedtas i 2020 slik; 
Sone A: markesverdi x 1,00 – bunnfradrag kr. 50 000 = skattegrunnlag  
Sone B: markesverdi x 0,80 – bunnfradrag kr. 50 000 = skattegrunnlag  
 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen foreslås vedtatt  4,75 ‰ 
Næring= 4,75‰  
Bolig = 4,5 ‰  
Fritidsbolig= 4,75‰  
 
Ellen K. Saba (H) trakk forslaget. 
 
 
Forslag nr. 1 - Sigurd Haugen (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Kommunestyret ber om at administrasjonen utreder om det skal opprettes et kommunalt 
turistkontor som samarbeider tett med de ulike næringene som retter seg mot turisme. Her kan 
også nye næringer også skapes, eksempelvis en nordlysbuss lik det har i Tromsø. 
 
 
Forslag nr. 7 - Nancy Porsanger Anti (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til budsjettvedtak: 
 
Flerspråkligheten i Deanu/Tana er en styrke og rikdom for kommunen. Flerspråklige 
Deanu/Tana skal ikke ensidig synliggjøres som en ekstrakostnad i kommunen budsjett- og 
økonomiplanarbeid fremover.   
 
 
Forslag nr. 3 - Ellen K. Saba (H) fremmet nytt fellesforslag fra H og Morten Blien (FrP): 
 
Kommunestyret oversender ønsket fjerning av sone C til takstnemda, slik at Tana kommune blir 
inndelt inn i 2 soner; A og B. 
Sone A: markesverdi x 1,00 – bunnfradrag kr. 50 000 = skattegrunnlag  
Sone B: markesverdi x 0,80– bunnfradrag kr. 50 000 = skattegrunnlag  
Nye soneinndelinger og faktorendringer oversendes til Takstnemda for videre behandling før det 
kan sluttbehandles i kommunestyret. 
 
Eiendomsskatten vedtas i 2020 slik; 
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Sone A: markesverdi x 1,00 – bunnfradrag kr. 50 000 = skattegrunnlag  
Sone B: markesverdi x 0,80 – bunnfradrag kr. 50 000 = skattegrunnlag  
Den alminnelige eiendomsskattesatsen foreslås vedtatt  4,75 ‰ 
Næring= 4,75‰  
Bolig = 4,5 ‰  
Fritidsbolig= 4,75‰  
 
 
Forslag nr. 8 - Viktoria Nilsen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Tilleggspunkt til SP fremlagte forslag: 
Primærnæringsfondet økes med 300 000,- fra mindreforbruk. 
 
 

Votering 
Formannskapets innstilling: Vedtatt med 10 mot 9 stemmer 
Forslag nr. 1: Enstemmig vedtatt.  
Forslag nr. 2:  Enstemmig vedtatt.  
Forslag nr. 3:  første avsnitt: Falt med 9 mot 10 stemmer 
             andre avsnitt: Falt med 4 mot 15 stemmer  
Forslag nr. 4:  Enstemmig vedtatt.  
Forslag nr. 5:  pkt. 1-3: Falt med 9 mot 10 stemmer 
             pkt. 4-5: Enstemmig vedtatt.  
  pkt. 6-6.3: Falt med 9 mot 10 stemmer 
Forslag nr. 6: Falt med 4 mot 15 stemmer 
Forslag nr. 7: Falt med 9 mot 10 stemmer 
Forslag nr. 8: Falt med 9 mot 10 stemmer 
Forslag nr. 9: Falt med 5 mot 14 stemmer 
Forslag nr. 10: Vedtatt med 10 mot 9 stemmer  
 
 

Vedtak 
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 
 
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 kr 2 736 479 
Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat 
slik at budsjettet balanserer.  
 
Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 66 173 650 inklusiv momskompensasjon. Til 
finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 60 215 150. 
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.  
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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. Rådmannen bes vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang 
for å se om stillingen skal holdes vakant, inndras eller omorganiseres. Opprettelse av nye 
stillinger skal vurderes strengt. Kommunestyret ber rådmannen bestrebe seg på at ansatte som 
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rammes av årsverksreduksjoner blir tildelt andre arbeidsoppgaver slik at oppsigelser som 
hovedregel kan unngås. 
 
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 økes med kr 0,25 til kr 1,05 per BT. Ny avgift trer i kraft 01.03.2020 
 
11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med aktuelle idrettslag på minimum 30 år for 
BMX-banen og servicebygget på kunstgressbanen.  
 
12. Det opprettes ikke tildelingskontor. Kommunestyret ber HOOK utarbeide tildelingsrutiner 
som sikrer forutsigbarhet, likebehandling og effektiv ressursbruk.  
 
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 2 466 479  
2021: Mindreforbruk kr 4 564 721 
2022: Mindreforbruk kr 4 948 670 
2023: Mindreforbruk kr 6 296 703 

 
14. Tana kommune har som mål å redusere sykefraværet blant de ansatte til 5 % innen utgangen 
av 2021.  
 
15. Det er et mål å etablere heltidskultur i alle kommunale tjenester. Ved utlysning av 
deltidsstillinger skal alternativer drøftes med de tillitsvalgte.  
 
16. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at alle ansatte har minst en 
medarbeidersamtale i året med sin nærmeste leder. 
 
17. Kommunestyret forventer at AMU møtes jevnlig, og at sykefravær og oppfølging av avvik 
må være faste punkter på dagsorden. 
 
18. Med utgangspunkt i at budsjettet prioriterer en rekke tiltak for vekst, verdiskaping og flere 
innbyggere har kommunestyret en forventning om at Tana får minst 20 nye innbyggere i 2021. 
 
19. Det settes av kr 60 000 til utbedring av løypetraseer (sommer og vinter). Kommunestyret ber 
rådmannen utrede innføring av løypeavgift for bruk av scooter og ATV. En sak legges fram for 
HUN med sikte på snarest mulig innføring. 
 
20. Kommunestyret viser til at Sametinget vil igangsette forsøk vedrørende motorisert ferdsel i 
utmark, og oppfordrer kommuner til å søke Sametinget om støtte til deltakelse. Kommunestyret 
ber HUN følge opp saka overfor Sametinget og søke om penger til støtte 
 
21. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak for havneutvalget om status og videre 
framdrift for småbåthavna i Austertana. 
 
22. Disse kuttene gjennomføres ikke: 
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 Reduksjon halv stilling sentralbord/disputvalgssekretær og reduksjon arkivarstilling. 
Resepsjonen på Tana rådhus skal bemannes og være åpen alle ukedager mellom kl 10-
14, og det skal legges til rette for god tilgjengelighet for besøkende også utover dette. 

 Reduksjon halv ressurs språkkonsulent 
 Reduksjon tospråklighetspedagog. Tiltakene rettes mot samisk som andrespråk 
 Holde helsesekretærstilling vakant 
 Nedleggelse av frisklivssentral 
 Kutt av stilling i rustjenesten 
 Samisk aktivitør 

 
Kuttene på rammeområde 12 Opplæring og barnehage reduseres med kr 800 000. 
Kommunestyret ber HOOK fordele midlene til Tanabru skole og Deanu sámeskuvla. 
 
Det foreslåtte kuttet til kirkelig fellesråd reduseres til kr 11 000. 
 
 
23. Kommunestyret viser til målene for læringskultur, læringsmiljø, skole-hjem-samarbeid og 
utvikling basert på forskningbasert metodikk og pedagogikk i vedtatt utviklingsplan for 
tanaskolen. For å nå målene må undervisningen gjennomføres med kvalifiserte lærere og tidlig 
innsats må prioriteres. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en kompetanseplan for de 
ansatte i barnehagene og skolene.  Etter- og viderutdanning av lærere må prioriteres utfra 
kravene i de nye læreplanene og skolenes behov, herunder undervisningskompetanse og digitale 
metoder. Kompetansearbeidet må styres for å unngå at kvalifiserte lærere erstattes av en høyere 
andel ufaglærte. 
 
Kommunestyret ber rådmannen vurdere om innføring av nye læreplaner fører til nye kostnader i 
løpet av året, og evt komme tilbake til kommunestyret i forbindelse med budsjettreguleringen. 
 
24. Det settes av midler i investeringsbudsjettet til å oppgradere uteområdene ved Tanabru skole 
og Deanu sámeskuvla. I forbindelse med rulleringen av handlingsplanen for idrettsanlegg i 2020 
tas felles ballbinge for de to skolene opp til vurdering. 
 
25. Oppstart av utbygging av barnehagen i Tana bru fremskyndes til 2020, og det settes av kr 1 
mill i investeringsbudsjettet for 2020 til dette 
 
26. Det settes ikke av midler til revurdering og dimensjonering av tjenestetilbud, men det 
forventes at rådmannen gjennom dialog med de tillitsvalgte vurderer dette. 
 
27. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som viser hvordan Tana kommune ligger 
an i forhold til Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenestene: 
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-
omsorgstjenester 
 
28. Kommunestyret ber rådmannen vurdere felles forvaltning av bilparken. Kommunestyret 
forventer at maskinparken forvaltes på en kostnadseffektiv måte. 
 
29. Stillingen som koordinator for lindrende omsorg og demens kuttes ikke, men holdes vakant i 
2020 
 
30. Det settes av kr 100 000 til idrettslag som kjører skiløyper/drifter lysløyper.  
 
31. Det settes av kr 30 000 til tidlig åpning av isveiene 
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32. Det settes av kr 20 000 til drift av ridehallen 
 
33. Det bevilges kr 50 000 til Tana kvenforening i støtte til båtbyggerkurs. Kommunestyret 
vedtar at det skal flagges med kvenflagget utenfor rådhuset på Kvenfolkets dag. 
 
34. Primærnæringsfondet tilføres kr 350.000- som tas fra det kommunale næringsfondet. 
 
35. Kommunestyret forventer at utestående fordringer kreves inn, og at endringer i 
finansreglementet legges fram for politisk behandling dersom det er til hinder for effektiv 
innkreving 
 
36. Kommunestyret ønsker at Tana kommune inngår en partnerskapsavtale med Tana 
videregående skole, og ber HOOK følge opp dette 
 
 
Tabell - endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 
     

Endringer 2020 2021   
1860: Reduksjon av tospråklighetspedagog -200 122     
1860: Reduksjon av en halv ressurs språkkonsulent -200 000     
1100: Sterkt redusert overføring til kirkelig fellesråd -300 000     
1200: Reduksjon halv stilling sentralbord/disputvalgssekretær -270 231     
1202: Reduksjon arkivarstilling -440 268  

  
 

  
  

2xxx Midler til HOOK, styrking av undervisnignssektoren -800 000  
  

 
     

3000: Holde helsesekretær stilling vakant -293 512     
3100: Nedleggelse av frisklivssentral  -250 000  

  
3200: kutt av stilling i rustjenesten -558 339  

  
 

     
4000: Revurdering og dimensjonering av tjenestetilbudet 300 000     
4040 Samisk aktivitør: -305 859  

  
Koordinator lindrende omsorg  -398 910   
Tilskudd- Tana kvenforening, båtbygger kurs -50000  

  
Løypekjøring- Skiløyper -100000  

  
utbedring av løypetraseer -60 000     
Tidlig åpning av isveiene -30 000     
Tiskudd til drift av ridehallen -20 000     
 

  
  

Næringsfond 350 000  
  

Primærnæringsfond -350 000  
  

 
  

  
Renter og avdrag, som følge av økt invistering -100 000  

  
 

  
  

Befolkningsøkning 53 000 pr innbygger 1 060 000  
  

Lavere sykefravær, 1,5 % 1 500 000 1 101 090   
9040: Minimumsavdrag 1 000 000  
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Sum endringer -118 331 1 500 000   
 

  
  

Nytt netto driftsresultat -2 736 479 -4 165 811   
     
 
 
Tabell - endringer i investeringsbudsjettet    
Endringer 2020   
  

  
8095: Tilrettelegging Torhop 1 000 000,0   

7020: Tiltak uteområdet Deanu sameskuvla/Tanabru skole 1 250 000,0 
  

8080: Tiltak kommunale veier 1 060 000,0   
7023: Utvidelse av Tanabru barnehage 1 000 000,0   
Sum endringer 4 310 000,0   
    
 
--------------- 
Trepartssamarbeidet må styrkes og det må jobbes målrettet med å få ned sykefraværet i 
organisasjonen.   

Budsjettarbeidet i denne valgperioden legges opp som et prosjektarbeid, et samarbeid mellom 
FSK og administrasjonen. Da oppnås det er mest mulig gjennomarbeidet politisk dokument som 
oversendes til kommunestyret for behandling.    

---------------- 
 
Kommunestyret ber om at administrasjonen utreder om det skal opprettes et kommunalt 
turistkontor som samarbeider tett med de ulike næringene som retter seg mot turisme. Her kan 
også nye næringer også skapes, eksempelvis en nordlysbuss lik det har i Tromsø. 
 
(forslaget kommer opp til behandling i forbindelse med reiselivsstrategien)  
 
---------------- 
 
Tana kommunestyre viser til kravet fra Austertana helt siden 1986 om å få bygget ferdig en 
småbåthavn. Planene om en slik havn ved utløpet av Cammajokka gjennomføres ved at det 
utarbeides en reguleringsplan for området. Kommunestyret vil bidra til at det fysiske arbeidet 
kan starte våren 2020." 
 
(forslaget oversendes havneutvalget for realitetsbehandling) 
 
----------------  
 
Tana kommunestyre ber administrasjon starter jobben med å søke om midler til turløype fra 
Tana bru til seida, som legges oppe i lia å ikke med veien, tilpasset handicap brukere, denne 
trase kan da brøytes om vinteren å benyttes som gang og sykkelsti, samt at kommunen inviterer 
til forsøk til å benytte denne til lysløype til tana bru, da vil dem kunne søke midler til å belyses 
løypa. 
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(forslaget oversendes hovedutvalget for utmark og næring) 
 
 

PS 93/2019 Referatsaker/Orienteringer KST 121219 

Saksprotokoll saksnr. 93/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Det ble i møte gitt følgende referatsaker: 
 
RS 18/2019 Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2020 
RS 19/2019 Forskrift om rettigheter for folkevalgte, Tana kommune - Lovdata 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 

PS 94/2019 Invitasjon til å gi innspill til fylkeskommunens behandling av 
Nasjonal Transportplan 2022-33 

Saksprotokoll saksnr. 94/2019 i Kommunestyret - 12.12.2019  

Behandling 
Nancy Porsanger Anti (SP) og Monica Balto Anti (V) ble under behandling av saken enstemmig 
innvilget permisjon fra kl. 18:25 og for resten av møte grunnet henting av barn. 
 
 
Jon Erland Balto (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Transportkorridor Utsjok – Tanabru 
Vegstrekningen gjennom hele Tanadalen er av slik stand at trailere må kjøre utenfor asfalten nå 
de møtes. Stor del av trailertrafikken til Øst Finnmark kommer over Kivilompola/Kautokeino og 
derfor er hele Tanadalen en viktig transportvei.  
 
 
Hartvik Hansen (DSL) fremmet følgende fellesforslag fra DSL og Ulf Ballo (AP): 
 
Kommunestyret i Tana vedtar følgende prioriteringer for rulleringen av Nasjonal transportplan: 
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1. Gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra. Dette er et helt nødvendig 
trafikksikkerhetstiltak på en veistrekning med stadig mer og tyngre trafikk. I tillegg er 
det et viktig folkehelsetiltak, fordi persontransport kan skje til fots eller på sykkel i stedet 
for i bil. 

2. Gang- og sykkelveier i det øvrige sentrumsområdet, nærmere bestemt Tana bru-Seida, 
Tana bru-Gassanjarga og Tana bru-Vestre Seida. 

3. Utbedring av E6 mellom Tana bru og Karasjok 
4. Mange i vår kommune har og fremtidsønske om bruforbindelse ned i Rustefjelbma-

Boftsa og oppover i dalen i Polmak- Hillagurra området. 

Kommunestyret understreker at det også er behov for en kraftig økning av de 
samferdselsoppgavene fylkeskommunen har ansvar for. Det er behov for en betydelig økning av 
bevilgninger til fylkesveiene. Det samme gjelder midler til fiskerihavner, i tillegg til at det er 
behov for en snarlig avklaring av ansvaret for den maritime infrastrukturen. I Tana er det to 
prosjekter som har behov for finansiering: mudring i Austertana og ny molo i Torhop. 
Kommunestyret i Tana forventer at ny nasjonal transportplan også sikrer en tidsmessig 
utbygging av den digitale infrastrukturen i områder der markedet ikke sørger for dette. 
Førøvrig vises det til tidligere vedtak som er gjort av kommunestyret som del av vedtaket i 
tillegg til punktene ovenfor. 
 
 
Børre St. Børresen (V) fremmet følgende forslag: 
 
Innspill på tiltak til fylkeskommunens behandling av Nasjonal Transportplan 2022‐33 Tana 
kommune NTP 2022-33: 
 
Tiltak Rangering av tiltak Begrunnelse for tiltak 
Riksveg (store tiltak)  1. Utrede ny bru i nedre 

Tana 
1. I løpet av NTP 
planperioden 2022-33 må det 
utredes mulighet for 
bruforbindelse over Tanaelva 
i nedre Tana, noe som vil gi 
bedre muligheter for 
samhandling mellom for kyst 
og fjordområdene i Øst-
Finnmark. Internasjonal 
eksport av sjømat med fly fra 
Banak i Porsanger vil også 
kunne nyte godt av dette. Man 
vil også få muligheter for 
større tjenestesamarbeid 
mellom kommunene i samme 
området. Oppgraderingen av 
veien over Ifjordfjellet samt 
utbedring av FV98 henger 
sammen med en slik 
infrastruktur satsing. Dessuten 
vil intern kommunikasjon i 
Tana kommune kunne bli 
betydelig enklere da 
reiseavstander vil kunne 
forkortes med 50 km i de 7-8 
månedene i året hvor isvei 
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ikke kan benyttes. 
FSK 13.04.2016 

Riksveg (mindre tiltak)  1. Gang- og sykkelvei fra 
Tana bru til Skiippagurra 

1. Gang- og sykkelveier er 
ikke egne tiltak i Nasjonal 
transportplan. Men Tana 
kommune signaliserer med 
dette viktigheten av at det 
etableres gang- og sykkelvei 
fra Tana bru og til 
Skiippagurra. Strekningen 
Tana bru til Skiippagurra er 
den mest trafikkerte i 
kommunen. Økende 
vogntogtrafikk og 
trafikksikkerhet utgjør en 
utfordring, spesielt på 
vinterføre på denne 
strekningen. 
 
Langs veien ferdes myke 
trafikanter. På strekningen er 
det farlige svinger og 
uoversiktlige strekninger. 
Ny Tana bru medfører 
endret plassering og bedre 
tilrettelegging for myke 
trafikanter over brua. I 
forbindelse med ny Tana bru 
ferdigstilles i 2020, må 
gang- og sykkelvei forlenges 
fra brua og til Skiippagurra.  
 
En gang og sykkelvei vil ha 
positiv folkehelse- og 
miljøgevinst da flere vil ta 
seg frem uten motor. 
FSK 13.04.2016 

 1. Transportkorridor E6 
Utsjok - Tanabru. 

1. Tanabru er et geografisk 
knutepunkt i Øst-Finnmark. 
Alle sentrale landbaserte 
ferdselsårer går via Tanabru 
fra Båtsfjord, Berlevåg til 
Karasjok og Utsjok i nord-
syd retning og i øst-vest 
retning mellom Varanger og 
Kirkenes og til vestfylket. 
Som følge av globalisering 
og internasjonalisering er 
transportsektoren i kraftig 
vekst. 

 
FV98 og FV890 er 
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tilførselsveier til E6 og svært 
viktige næringsveier i Øst-
Finnmark, hvor 
sjømatnæringene 
transporterer høykvalitets 
produkter som representerer 
store nasjonale verdier til 
markedene i hele verden. 
FSK 13.04.2016 

Kyst (Farled og sikkerhet)  1. Farleden inn til 
leirpollen 

1. Finansieringen av sikring 
og utdypingen må 
videreføres. 
 

 2. Fiskerihavn i Torhop 
 

2. Havn i Torhop må 
oppgraderes med molo og 
gjøres dypere. Prosjektet har 
stoppet opp som følge av 
regionreformen og oppgaver 
skal overføres til 
fylkeskommunen. 
FSK 13.04.2016 

Lufthavner (terminal, 
rullebane, sikkerhet)  

1 1 

Jernbane (store tiltak)  1. Jernbane fra Rovaniemi 
til Øst-Finnmark 

1 Tana kommune støtter 
tanken om å få på plass 
jernbane fra Rovaniemi til 
Kirkenes. En jernbane vil 
kunne bidra til å videreutvikle 
næringslivet på Nordkalotten 
over landegrensene. Det gir 
mulighet for transport av 
varer og kortere transport til 
og fra det fjerne Østen via den 
nordlige sjørute. Øst-
Finnmark synes å være det 
beste alternativet som 
vurderes med tanke på 
avstander og topografi for en 
jernbanetrase. 
FSK 2.11.2018 

 
Mobiloperatørene må pålegges å sørge for at det er god mobildekning langs stamveiene, 
fylkesveinettet og langs sjøsiden. Spesielt i Finnmark hvor man har lange avstander med 
værharde fjelloverganger og ekstrem kulde om vinteren må dekningen forbedres betydelig. 
Dette er helt nødvendig både fordi dagens moderne transport er man avhengig av å ha gode 
mobildata forbindelser og ikke minst av sikkerhetsmessige grunner. (FSK 13.04.2016) 
 
 
 
Børre St. Børresen (V) fremmet følgende fellesforslag fra V, Morten Blien (FrP), Jon Erland 
Balto (SP), Sigurd Haugen (SV), Ellen K. Saba (H), Hartvik Hansen (DSL) og Ulf Ballo (AP): 
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Innspill på tiltak til fylkeskommunens behandling av Nasjonal Transportplan 2022‐33 Tana 
kommune NTP 2022-33: 
 
Kommunestyret i Tana vedtar følgende tiltak for rulleringen av Nasjonal transportplan: 

 Gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra. Dette er et helt nødvendig 
trafikksikkerhetstiltak på en veistrekning med stadig mer og tyngre trafikk. I tillegg er 
det et viktig folkehelsetiltak, fordi persontransport kan skje til fots eller på sykkel i stedet 
for i bil. 

 Gang- og sykkelveier i det øvrige sentrumsområdet, nærmere bestemt Tana bru-Seida, 
Tana bru-Gassanjarga og Tana bru-Vestre Seida. 

 Transportkorridor E6 gjennom Tanadalen. Vegstrekningen gjennom hele Tanadalen er 
av en slik stand at trailere må kjøre utenfor asfaltkant når de møtes. Veien er i tillegg av 
meget dårlig standard. En stor del av tungtransport til og fra Øst-Finnmark kommer over 
Kivilompolo/Kautokeino. Derfor er E6 gjennom hele Tanadalen en viktig transportåre. I 
tillegg må det sikres både døgnhvileplass for yrkessjåfører og siktrydding langs veien 
grunnet stor viltstamme.. 

 Bruforbindelse  i nedre Tana og i Polmak- Hillagurra-området. 

 
Kommunestyret understreker at det også er behov for en kraftig økning av de 
samferdselsoppgavene fylkeskommunen har ansvar for. Det er behov for en betydelig økning av 
bevilgninger til fylkesveiene. Det samme gjelder midler både til kommunale og statlige 
fiskerihavner. I tillegg til at det er behov for en snarlig avklaring av ansvaret for den maritime 
infrastrukturen. I Tana er det to prosjekter som har behov for finansiering: mudring i Austertana 
og ny molo i Torhop, samt mudring. 
 
Kommunestyret i Tana forventer at ny nasjonal transportplan også sikrer en tidsmessig 
utbygging av den digitale infrastrukturen i områder der markedet ikke sørger for dette. 
Førøvrig vises det til tidligere vedtak som er gjort av kommunestyret som del av vedtaket i 
tillegg til punktene ovenfor: 
 
 
Tiltak Rangering av tiltak Begrunnelse for tiltak 
Riksveg (store tiltak)  1. Utrede ny bru i nedre 

Tana 
1. I løpet av NTP 
planperioden 2022-33 må det 
utredes mulighet for 
bruforbindelse over Tanaelva 
i nedre Tana, noe som vil gi 
bedre muligheter for 
samhandling mellom for kyst 
og fjordområdene i Øst-
Finnmark. Internasjonal 
eksport av sjømat med fly fra 
Banak i Porsanger vil også 
kunne nyte godt av dette. Man 
vil også få muligheter for 
større tjenestesamarbeid 
mellom kommunene i samme 
området. Oppgraderingen av 
veien over Ifjordfjellet samt 
utbedring av FV98 henger 
sammen med en slik 
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infrastruktur satsing. Dessuten 
vil intern kommunikasjon i 
Tana kommune kunne bli 
betydelig enklere da 
reiseavstander vil kunne 
forkortes med 50 km i de 7-8 
månedene i året hvor isvei 
ikke kan benyttes. 
FSK 13.04.2016 

Riksveg (mindre tiltak)  1. Gang- og sykkelvei fra 
Tana bru til Skiippagurra 

1. Gang- og sykkelveier er 
ikke egne tiltak i Nasjonal 
transportplan. Men Tana 
kommune signaliserer med 
dette viktigheten av at det 
etableres gang- og sykkelvei 
fra Tana bru og til 
Skiippagurra. Strekningen 
Tana bru til Skiippagurra er 
den mest trafikkerte i 
kommunen. Økende 
vogntogtrafikk og 
trafikksikkerhet utgjør en 
utfordring, spesielt på 
vinterføre på denne 
strekningen. 
 
Langs veien ferdes myke 
trafikanter. På strekningen er 
det farlige svinger og 
uoversiktlige strekninger. 
Ny Tana bru medfører 
endret plassering og bedre 
tilrettelegging for myke 
trafikanter over brua. I 
forbindelse med ny Tana bru 
ferdigstilles i 2020, må 
gang- og sykkelvei forlenges 
fra brua og til Skiippagurra.  
 
En gang og sykkelvei vil ha 
positiv folkehelse- og 
miljøgevinst da flere vil ta 
seg frem uten motor. 
FSK 13.04.2016 

 1. Transportkorridor E6 
Utsjok - Tanabru. 

1. Tanabru er et geografisk 
knutepunkt i Øst-Finnmark. 
Alle sentrale landbaserte 
ferdselsårer går via Tanabru 
fra Båtsfjord, Berlevåg til 
Karasjok og Utsjok i nord-
syd retning og i øst-vest 
retning mellom Varanger og 
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Kirkenes og til vestfylket. 
Som følge av globalisering 
og internasjonalisering er 
transportsektoren i kraftig 
vekst. 

 
FV98 og FV890 er 
tilførselsveier til E6 og svært 
viktige næringsveier i Øst-
Finnmark, hvor 
sjømatnæringene 
transporterer høykvalitets 
produkter som representerer 
store nasjonale verdier til 
markedene i hele verden. 
FSK 13.04.2016 

Kyst (Farled og sikkerhet)  1. Farleden inn til 
leirpollen 

1. Finansieringen av sikring 
og utdypingen må 
videreføres. 
 

 2. Fiskerihavn i Torhop 
 

2. Havn i Torhop må 
oppgraderes med molo og 
gjøres dypere. Prosjektet har 
stoppet opp som følge av 
regionreformen og oppgaver 
skal overføres til 
fylkeskommunen. 
FSK 13.04.2016 

Lufthavner (terminal, 
rullebane, sikkerhet)  

1 1 

Jernbane (store tiltak)  1. Jernbane fra Rovaniemi 
til Øst-Finnmark 

1 Tana kommune støtter 
tanken om å få på plass 
jernbane fra Rovaniemi til 
Kirkenes. En jernbane vil 
kunne bidra til å videreutvikle 
næringslivet på Nordkalotten 
over landegrensene. Det gir 
mulighet for transport av 
varer og kortere transport til 
og fra det fjerne Østen via den 
nordlige sjørute. Øst-
Finnmark synes å være det 
beste alternativet som 
vurderes med tanke på 
avstander og topografi for en 
jernbanetrase. 
FSK 2.11.2018 

 
Mobiloperatørene må pålegges å sørge for at det er god mobildekning langs stamveiene, 
fylkesveinettet og langs sjøsiden. Spesielt i Finnmark hvor man har lange avstander med 
værharde fjelloverganger og ekstrem kulde om vinteren må dekningen forbedres betydelig. 
Dette er helt nødvendig både fordi dagens moderne transport er man avhengig av å ha gode 
mobildata forbindelser og ikke minst av sikkerhetsmessige grunner. (FSK 13.04.2016) 
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Votering 
Fellesforslaget: Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Innspill på tiltak til fylkeskommunens behandling av Nasjonal Transportplan 2022‐33 Tana 
kommune NTP 2022-33: 
 
Kommunestyret i Tana vedtar følgende tiltak for rulleringen av Nasjonal transportplan: 

 Gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra. Dette er et helt nødvendig 
trafikksikkerhetstiltak på en veistrekning med stadig mer og tyngre trafikk. I tillegg er 
det et viktig folkehelsetiltak, fordi persontransport kan skje til fots eller på sykkel i stedet 
for i bil. 

 Gang- og sykkelveier i det øvrige sentrumsområdet, nærmere bestemt Tana bru-Seida, 
Tana bru-Gassanjarga og Tana bru-Vestre Seida. 

 Transportkorridor E6 gjennom Tanadalen. Vegstrekningen gjennom hele Tanadalen er 
av en slik stand at trailere må kjøre utenfor asfaltkant når de møtes. Veien er i tillegg av 
meget dårlig standard. En stor del av tungtransport til og fra Øst-Finnmark kommer over 
Kivilompolo/Kautokeino. Derfor er E6 gjennom hele Tanadalen en viktig transportåre. I 
tillegg må det sikres både døgnhvileplass for yrkessjåfører og siktrydding langs veien 
grunnet stor viltstamme.. 

 Bruforbindelse  i nedre Tana og i Polmak- Hillagurra-området. 

 
Kommunestyret understreker at det også er behov for en kraftig økning av de 
samferdselsoppgavene fylkeskommunen har ansvar for. Det er behov for en betydelig økning av 
bevilgninger til fylkesveiene. Det samme gjelder midler både til kommunale og statlige 
fiskerihavner. I tillegg til at det er behov for en snarlig avklaring av ansvaret for den maritime 
infrastrukturen. I Tana er det to prosjekter som har behov for finansiering: mudring i Austertana 
og ny molo i Torhop, samt mudring. 
 
Kommunestyret i Tana forventer at ny nasjonal transportplan også sikrer en tidsmessig 
utbygging av den digitale infrastrukturen i områder der markedet ikke sørger for dette. 
Førøvrig vises det til tidligere vedtak som er gjort av kommunestyret som del av vedtaket i 
tillegg til punktene ovenfor: 
 
 
Tiltak Rangering av tiltak Begrunnelse for tiltak 
Riksveg (store tiltak)  1. Utrede ny bru i nedre 

Tana 
1. I løpet av NTP 
planperioden 2022-33 må det 
utredes mulighet for 
bruforbindelse over Tanaelva 
i nedre Tana, noe som vil gi 
bedre muligheter for 
samhandling mellom for kyst 
og fjordområdene i Øst-
Finnmark. Internasjonal 
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eksport av sjømat med fly fra 
Banak i Porsanger vil også 
kunne nyte godt av dette. Man 
vil også få muligheter for 
større tjenestesamarbeid 
mellom kommunene i samme 
området. Oppgraderingen av 
veien over Ifjordfjellet samt 
utbedring av FV98 henger 
sammen med en slik 
infrastruktur satsing. Dessuten 
vil intern kommunikasjon i 
Tana kommune kunne bli 
betydelig enklere da 
reiseavstander vil kunne 
forkortes med 50 km i de 7-8 
månedene i året hvor isvei 
ikke kan benyttes. 
FSK 13.04.2016 

Riksveg (mindre tiltak)  1. Gang- og sykkelvei fra 
Tana bru til Skiippagurra 

1. Gang- og sykkelveier er 
ikke egne tiltak i Nasjonal 
transportplan. Men Tana 
kommune signaliserer med 
dette viktigheten av at det 
etableres gang- og sykkelvei 
fra Tana bru og til 
Skiippagurra. Strekningen 
Tana bru til Skiippagurra er 
den mest trafikkerte i 
kommunen. Økende 
vogntogtrafikk og 
trafikksikkerhet utgjør en 
utfordring, spesielt på 
vinterføre på denne 
strekningen. 
 
Langs veien ferdes myke 
trafikanter. På strekningen er 
det farlige svinger og 
uoversiktlige strekninger. 
Ny Tana bru medfører 
endret plassering og bedre 
tilrettelegging for myke 
trafikanter over brua. I 
forbindelse med ny Tana bru 
ferdigstilles i 2020, må 
gang- og sykkelvei forlenges 
fra brua og til Skiippagurra.  
 
En gang og sykkelvei vil ha 
positiv folkehelse- og 
miljøgevinst da flere vil ta 
seg frem uten motor. 
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FSK 13.04.2016 
 1. Transportkorridor E6 

Utsjok - Tanabru. 
1. Tanabru er et geografisk 
knutepunkt i Øst-Finnmark. 
Alle sentrale landbaserte 
ferdselsårer går via Tanabru 
fra Båtsfjord, Berlevåg til 
Karasjok og Utsjok i nord-
syd retning og i øst-vest 
retning mellom Varanger og 
Kirkenes og til vestfylket. 
Som følge av globalisering 
og internasjonalisering er 
transportsektoren i kraftig 
vekst. 

 
FV98 og FV890 er 
tilførselsveier til E6 og svært 
viktige næringsveier i Øst-
Finnmark, hvor 
sjømatnæringene 
transporterer høykvalitets 
produkter som representerer 
store nasjonale verdier til 
markedene i hele verden. 
FSK 13.04.2016 

Kyst (Farled og sikkerhet)  1. Farleden inn til 
leirpollen 

1. Finansieringen av sikring 
og utdypingen må 
videreføres. 
 

 2. Fiskerihavn i Torhop 
 

2. Havn i Torhop må 
oppgraderes med molo og 
gjøres dypere. Prosjektet har 
stoppet opp som følge av 
regionreformen og oppgaver 
skal overføres til 
fylkeskommunen. 
FSK 13.04.2016 

Lufthavner (terminal, 
rullebane, sikkerhet)  

1 1 

Jernbane (store tiltak)  1. Jernbane fra Rovaniemi 
til Øst-Finnmark 

1 Tana kommune støtter 
tanken om å få på plass 
jernbane fra Rovaniemi til 
Kirkenes. En jernbane vil 
kunne bidra til å videreutvikle 
næringslivet på Nordkalotten 
over landegrensene. Det gir 
mulighet for transport av 
varer og kortere transport til 
og fra det fjerne Østen via den 
nordlige sjørute. Øst-
Finnmark synes å være det 
beste alternativet som 
vurderes med tanke på 



Side 54 av 54 

avstander og topografi for en 
jernbanetrase. 
FSK 2.11.2018 

 
Mobiloperatørene må pålegges å sørge for at det er god mobildekning langs stamveiene, 
fylkesveinettet og langs sjøsiden. Spesielt i Finnmark hvor man har lange avstander med 
værharde fjelloverganger og ekstrem kulde om vinteren må dekningen forbedres betydelig. 
Dette er helt nødvendig både fordi dagens moderne transport er man avhengig av å ha gode 
mobildata forbindelser og ikke minst av sikkerhetsmessige grunner. (FSK 13.04.2016) 
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