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Høring. Forslag til endring i forskrift av 04.02.2011 nr. 119 om lokal
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.
Saksprotokoll saksnr. 16/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 01.04.2014
Behandling
Ulf Ballo (AP) ba utvalget vurdere han habilitet i saken grunnet at han er styremedlem i Tana
Fiskeforvalting (TF). Ballo fratrådte mens utvalget vurderte hans habilitet. Utvalget erklærte
enstemmig Ballo som habil i saken.
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Miljø-, landbruks- og
utmarksutvalgets innstilling:
Tana kommune støtter Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i forskrift fra 2011
om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Kommunen legger til grunn at forslaget
vil gi klarere rammebetingelser for framtidig forvaltning av fisk og fisket i vassdraget.

Deanu gielda doarju Dálkkádat- ja birasdepartemeantta rievdadusevttohusa láhkaásahussii
2011:s mii guoská Deanu čázádaga guliid ja guolásteami báikkálaš hálddašeapmái. Gielda
vuođušta ahte evttohus bidjá čielgasat rámmaeavttuid guliid ja guolásteami hálddašeapmái
čázádagas boahtteáiggis.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune støtter Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i forskrift fra 2011
om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Kommunen legger til grunn at forslaget
vil gi klarere rammebetingelser for framtidig forvaltning av fisk og fisket i vassdraget.

Deanu gielda doarju Dálkkádat- ja birasdepartemeantta rievdadusevttohusa láhkaásahussii
2011:s mii guoská Deanu čázádaga guliid ja guolásteami báikkálaš hálddašeapmái. Gielda
vuođušta ahte evttohus bidjá čielgasat rámmaeavttuid guliid ja guolásteami hálddašeapmái
čázádagas boahtteáiggis.

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune støtter Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i forskrift fra 2011
om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Kommunen legger til grunn at forslaget
vil gi klarere rammebetingelser for framtidig forvaltning av fisk og fisket i vassdraget.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Deanu gielda doarju Dálkkádat- ja birasdepartemeantta rievdadusevttohusa láhkaásahussii
2011:s mii guoská Deanu čázádaga guliid ja guolásteami báikkálaš hálddašeapmái. Gielda
vuođušta ahte evttohus bidjá čielgasat rámmaeavttuid guliid ja guolásteami hálddašeapmái
čázádagas boahtteáiggis.

Saksopplysninger
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i forskriften om lokal
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.
Forskriften regulerer arbeidet til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Dette organet ble
opprettet i 2011, samtidig med at forskriften trådte i verk, og fikk overført en rekke oppgaver
som tidligere var lagt til ulike statlige organer. Etter opprettelsen av TF har det vært uklarheter
omkring tolkningen av flere bestemmelser i forskriften. Uklarheten har dreiet seg om adgangen
til å skifte ut medlemmer av TF i valgperioden (§ 6), fellesmøtets funksjon (§ 8) og enkelte
aspekter tilknyttet avsetningsfondet (§ 11). Med bakgrunn i disse uklarhetene har departementet
fremmet et forslag til endringer i gjeldende forslag.
Høringsfristen er satt til 31. april 2014. Kommunestyret i Tana har i møte den 27.02.2014 bedt
om forlenget høringsfrist. Departementet har i e-post den 14.03.2014 svart at man «ikke finner å
kunne imøtekomme forespørselen om fristforlengelse til 30.juni. Det vises til
utredningsinstruksens punkt 5.2., som angir at den alminnelige høringsfrist er 3 måneder.
Departementet skriver videre at de kan «forlenge høringsfrister noe etter konkret forespørsel av
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vel begrunnede årsaker. En slik grunn kunne for eksempel være at første mulig
kommunestyremøte skulle holdes rett etter høringsfristen den 30. april. Noen slik begrunnelse
synes ikke å foreligge her, da kommunestyret møtes i april».
Saken fremmes derfor for behandling.
Lokale foreninger og bygdelag er høringsparter i saken på lik linje med kommunen. Høringssvar
fra disse sendes derfor direkte til departementet.
Nedenfor følger en gjennomgang av endringsforslagene:
§ 6 – Tanavassdragets fiskeforvaltning
I dagens forskrift heter det i § 6 tredje ledd at medlemmene «kan skiftes ut i funksjonsperioden».
Forarbeidene presiserer at dette gjelder når «særlige grunner» tilsier det, men dette er ikke tatt
inn i gjeldende forskrift. Departementet foreslår at presiseringen («særlige grunner») tas inn i
forskriften, og at det forskriftsfestes eksempler på hva som menes med dette.
Det foreslås videre et nytt femte ledd i § 6 med krav om avholdelse av årlige møter (laksemøter) for
alle med fiskerett i vassdraget. I møtene skal Tanavassdragets fiskeforvaltning informere om drift i
året som gikk og planer fremover. Møtet vil ha rådgivende karakter, og skal varsles i god tid. Saker i
tilknytning til forvaltningen, som ønskes behandlet, skal meldes inn til TF innen en oppgitt frist.
Møtene kan holdes samlet eller adskilt for de to kommunene, avhengig av hva praktiske hensyn
tilsier, men de skal avholdes nær hverandre i tid og ha samme dagsorden.

Ny § 6 blir dermed følgende:
«.. (3. ledd) Medlemmene skal oppnevnes innen utgangen av november i valgåret.
Enkeltmedlemmer, og stedfortredere, kan skiftes ut i funksjonsperioden når det
foreligger særlige grunner. Med særlige grunner menes personlige forhold, som sykdom,
flytting, sterke familiære hensyn og lignende, eller mangelfull oppfølging av vervets
oppgaver. Tanavassdragets fiskeforvaltning avgjør om særlige grunner foreligger.
.. (5. ledd) Det skal etter fiskesesongen holdes årlige, rådgivende møter (laksemøter) for
alle med fiskerett i Tanavassdraget, hvor Tanavassdragets fiskeforvaltning redegjør for
drift foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av
betydning for fisk og fisket. Varsel om laksemøtet skal kunngjøres i god tid før møtet».
§ 8- Fellesmøte for de fiskeberettigede
Det er i gjeldende forskrift regulert et eget fellesmøte for de fiskeberettigete (tidligere kalt
«lakseting»). Departementet foreslår å ta inn en presisering om dette fellesmøtets «rådgivende
funksjon» i forhold til det lokale forvaltningsorganet. TF skal ha ansvar for både å innkalle til
fellesmøter og for å lede disse møtene.
Det fremmes også forslag om en tilleggsbestemmelse om at det kan kalles inn til ekstraordinært
fellsmøte i løpet av perioden «dersom det skal foretas nyvalg av enkeltmedlemmer eller
stedfortredere etter § 6-3».

Ny § 8 blir dermed følgende:
«..(3. ledd) Medlemmene skal oppnevnes innen utgangen av november i valgåret.
Enkeltmedlemmer, og stedfortredere, kan skiftes ut i funksjonsperioden når det
foreligger særlige grunner. Med særlige grunner menes personlige forhold, som sykdom,
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flytting, sterke familiære hensyn og lignende, eller mangelfull oppfølging av vervets
oppgaver. Tanavassdragets fiskeforvaltning avgjør om særlige grunner foreligger.
.. (5. ledd)Det skal etter fiskesesongen holdes årlige, rådgivende møter (laksemøter) for
alle med fiskerett i Tanavassdraget, hvor Tanavassdragets fiskeforvaltning redegjør for
drift foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av
betydning for fisk og fisket. Varsel om laksemøtet skal kungjøres i god tid før møtet».
§ 11 – Inntekter og oppgaver
I § 11 tredje ledd foreslås det at midler skal settes av til avsetningsfondet som sikkerhet for
forvaltning og drift i ”minst to år fremover”. Videre foreslås det at en eventuell utdeling til de
fiskeberettigete ikke nødvendigvis må skje hvert år, men minst hvert annet år.

Vurdering
Rådmannen vurderer det som positivt at departementet tar initiativ til en klargjøring av de
bestemmelsene i forskriften som det har vært uklarheter rundt. Endringsforslaget som nå
fremmes vil gi klarere rammebetingelser for den framtidige forvaltningen av Tanavassdraget,
noe som er viktig for hele Tanasamfunnet. En presisering av forskriften vil gi forvaltningen
nødvendig forutsigbarthet i sitt arbeid.
Departementet legger til grunn at endringsforslagene i all hovedsak er presiseringer av
intensjonen bak de aktuelle bestemmelsene slik de ble fremmet av Tanautvalget. Unntaket er det
årlige møte for alle med fiskerett (garnfiskere og stangfiskere). Rådmannen vurderer at et slikt
møte vil styrke demokrati og åpenhet i fiskeforvaltningen. Møtet sikrer innflytelse også for de
innbyggerne som ikke har garnfiskerett, samtidig som garnfiskerne får flere møtepunkt med
fiskeforvaltningen.
Rådmannen vil understreke hvor viktig det er at det tilrettelegges for åpenhet omkring
fiskeforvaltningens drift og virke. Det er særlig viktig i et vassdrag som har en så kompleks
sammensetning av forvaltning og fiskerettsgrupper som Tanavassdraget. Åpenhet hindrer
misforståelser og bidrar til bedre fellesskapsløsninger.
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Ifølge adr.liste

Deres ref

Vår ref

Dato

12/4408-

31.01.2014

Høring. Forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av
fisk og fisket i Tanavassdraget
1.Innledning
Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 4.
februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.
Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF) ble opprettet i 2011 for å ivareta den lokale
forvaltningen av fisk og fisket i vassdraget. I forbindelse med opprettelsen ble en rekke
oppgaver, som tidligere var lagt til ulike statlige organer, overført til TF. Bakgrunnen for at
det var nødvendig med et eget forvaltningsorgan for Tanavassdraget er de spesielle
rettighetsforholdene i vassdraget. Disse skiller seg fra alle andre vassdrag i Norge fordi det er
to grupper rettighetshavere i elva, laksebreveierne, som har rett til å fiske med alle lovlige
redskaper, og øvrige innbyggere i Tana og Karasjok kommuner, som har rett til å fiske med
stang. Stangfiskerett har også bosatte langs sideelvene til Tana i Kautokeino kommune, samt
reindriftsutøvere under reindrift i elvedistriktet. TF skal forvalte fisken og fisket i elva på
vegne av begge disse rettighetshavergruppene i tråd med prinsippene for slik forvaltning som
er nedfelt i lakse- og innlandsfiskloven, naturmangfoldloven og retningslinjer gitt av offentlig
forvaltning.
Det foreslås mindre endringer i §§ 6, 8 og 11 i forskriften, da det i tiden etter vedtakelsen har
vist seg å være uklarheter omkring tolkningen av disse bestemmelsene. Uklarhetene har dreiet
seg om adgangen til å skifte ut medlemmer av Tanavassdragets fiskeforvaltning i
valgperioden jf. § 6, fellesmøtets funksjon jf. § 8 og enkelte aspekter knyttet til
avsetningsfondet jf. § 11. Endringsforslagene er i all hovedsak presiseringer av intensjonen
bak de aktuelle bestemmelsene, og innebærer etter departementets vurdering ingen vesentlige
realitetsendringer. Endringer i forskriften vil skje av regjeringen, gjennom en kongelig
resolusjon.

Postadresse
Postboks 8013 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kld.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 20
http://www.kld.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 882
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Naturforvaltningsavdelingen

Saksbehandler
Heidi Ekstrøm
22245892

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for forslagene. Eventuell uttalelse til forslagene bes
sendt til Klima- og miljødepartementet, Avdeling for naturforvaltning, postboks 8013 Dep,
0030 Oslo innen 31. april 2014. I tillegg bes uttalelsene sendt pr. e-post til
heidi.ekstrom@kld.dep.no. Liste over høringsinstansene ligger ved.
2. Bosettingskravet i §§ 3 og 4
Departementet vil presisere at kravet til bosted i § 3 for de fiskeberettigede, og i § 4 for
personer med stangfiskerett innebærer at rettighetshaver må være registrert i Folkeregisteret
på den adressen som er utgangspunktet for rettigheten. Dette fremgår allerede av forarbeidene
til forskriften § 3 når det gjelder de fiskeberettigede, men er ikke nevnt spesielt for personer
med stangfiskerett etter § 4. Presiseringen innebærer ingen endring av de aktuelle
bestemmelsene.
3. § 6. Tanavassdragets fiskeforvaltning
3.1. Innledning
Det har oppstått sterk uenighet mellom rettighetshavere og TF omkring adgangen til å skifte
ut medlemmer av Tanavassdragets fiskeforvaltning i funksjonsperioden. Det er helt
nødvendig at regelverket på området blir presisert slik at lignende situasjoner kan unngås i
fremtiden. Departementet understreker at Tanavassdraget er et av verdens viktigste vassdrag
for atlantisk laks, både med hensyn til produksjon og fordi vassdraget har mer enn 30 genetisk
forskjellige bestander av laks. Tanavassdraget er i tillegg et grensevassdrag hvor de viktigste
beslutningene for forvaltningen av vassdraget treffes av Finland og Norge i fellesskap. TF
har, i tillegg til den privatrettslige forvaltningen av vassdraget, en sentral rolle i denne
prosessen gjennom sin rett til deltagelse i den norske delegasjonen i bilaterale forhandlinger
med Finland. TF har dessuten andre oppgaver og virkemidler av mer offentligrettslig karakter
jf. § 12 (oppsyn), § 14 (utestenging) og § 15 (saksbehandling og klage). Det er derfor ekstra
viktig med faste og forutsigbare rammer for TF som forvaltningsorgan.
3.2 Gjeldende rett
I dagens forskrift heter det i § 6 tredje ledd at medlemmene ”..kan skiftes ut i
funksjonsperioden”. Forarbeidene presiserer at dette gjelder når ”særlige grunner” tilsier det,
og departementet har i etterfølgende brev klarlagt hva ”særlige grunner”, etter departementets
oppfatning, innebærer.
3.3 Departementets forslag
Departementet foreslår at det i § 6 tredje ledd presiseres av at det kreves ”særlige grunner” for
at medlemmer i Tanavassdragets fiskeforvaltning skal kunne skiftes ut i løpet av
funksjonsperioden på fire år. Dette fremgår av forskriftens forarbeider, men ble ikke tatt inn i
forskriftsteksten ved vedtakelsen. Departementet finner det riktig å foreta denne presiseringen
i forskriften, for å hindre misforståelser i fremtiden.
Det anses videre nødvendig å forskriftsfeste eksempler på hva som menes med ”særlige
grunner”. Departementet har tidligere gjort dette i brevs form, som etterarbeider til forskriften,
men foreslår nå å innta eksempler direkte i forskriften. Med ”særlige grunner” menes
personlige forhold hos enkeltmedlemmet; som sykdom, flytting, sterke familiære hensyn og
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lignende. Det kan også gjelde mangelfull oppfølging av vervets oppgaver fra det enkelte
medlem, som gjentatt utelatelse av å stille på møter uten gyldig grunn, sterk illojalitet overfor
flertallets avgjørelser mv. Kommunene og de fiskeberettigete, samt medlemmet selv, kan
komme med innspill angående utskifting av enkeltmedlemmer, dersom de mener slike særlige
grunner for fratredelse foreligger. Tanavassdragets fiskeforvaltning avgjør om ”særlige
grunner” foreligger.
Det presiseres videre at adgangen til å skifte ut medlemmer av Tanavassdragets
fiskeforvaltning i funksjonsperioden gjelder enkeltmedlemmer. Tana og Karasjok kommuner
og de fiskeberettigete er gjennom forskriften gitt myndighet til å oppnevne medlemmene av
TF. Når medlemmene er oppnevnt, skal de representere TF i valgperioden, og ikke den
rettighetsgruppen de er utpekt fra. TF skal forvalte fisken og fisket i tråd med forskriftens
intensjoner, og ha et helhetlig utgangspunkt for de vedtak organet treffer. Medlemmer kan
ikke fjernes vilkårlig i funksjonsperioden, men skal sitte i de fire årene de er valgt for, dersom
ikke sterke personlige grunner mv. tilsier utskifting. TF må selv avgjøre om det foreligger
slike særlige grunner. Kommunenes og de fiskeberettigedes myndighet er i utgangpunktet
begrenset til å oppnevne representanter og eventuelt skifte dem ut ved neste valg. Noe annet
vil gjøre det svært vanskelig å drive en forsvarlig lokal forvaltning av fisken og fisket i
Tanavassdraget.
Det foreslås videre et nytt femte ledd i § 6 med krav om avholdelse av årlige møter
(laksemøter) for alle med fiskerett i vassdraget. I møtene skal Tanavassdragets
fiskeforvaltning informere om drift i året som gikk og planer fremover. Møtet vil ha
rådgivende karakter, og skal varsles i god tid. Saker i tilknytning til forvaltningen, som ønskes
behandlet, skal meldes inn til TF innen en oppgitt frist. Møtene kan holdes samlet eller adskilt
for de to kommunene, avhengig av hva praktiske hensyn tilsier, men de skal avholdes nær
hverandre i tid og ha samme dagsorden.. Begge grupper rettighetshavere er selvfølgelig fri til
å avholde egne møter når de måtte ønske, men da uten at det er regulert i forskrift.
4. § 8 Fellesmøte for de fiskeberettigede
4.1. Innledning
Etter opprettelsen av TF har det vært uenighet mellom TF og de fiskeberettigede om
fellesmøtets mandat og funksjon. Det er nødvendig med en presisering av disse forholdene for
å unngå uklarhet og konflikter om disse spørsmålene i fremtiden.
4.2. Gjeldende rett
Fellesmøte for de fiskeberettigede, jf § 3, er en delvis videreføring av det som ble kalt
”lakseting” før det ble etablert lokal forvaltning av Tanavassdraget. Laksetinget var et møte
hvor denne rettighetshavergruppen kunne ta opp forhold som spesielt angikk de
fiskeberettigede, for eksempel soneinndelingen. I tillegg kunne laksetinget uttale seg om alle
saker som angikk forvaltningen av fisk og fisket i vassdraget. Det meste av dette er videreført
i det som nå kalles ”fellesmøtet” i forskriften. I tillegg har fellesmøtet en sentral rolle fordi det
er på dette møtet de fiskeberettigedes velger medlemmer til 4.3. Departementets forslag
Det er nødvendig å presisere at i likhet med ”laksetinget”, som hadde en rådgivende funksjon
overfor statlige myndigheter, har fellesmøtet i all hovedsak en rådgivende funksjon i forhold
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til det lokale forvaltningsorganet. Det eneste unntaket er at fellesmøte velger medlemmer til
TF hvert fjerde år. Etter departementets vurdering er det nødvendig å understreke fellesmøtets
rådgivende funksjon gjennom å forskriftsfeste at TF både skal ha ansvaret for å innkalle til
fellesmøter og for å lede disse møtene.
Fellesmøtenes funksjon ble endret med vedtakelsen av det lokale forvaltningsorganet.
Fellesmøtet fungerer nå i hovedsak som valgmøter. I tillegg behandler fellesmøtet saker som
kun angår de fiskeberettigete etter § 3, som soneinndeling og utvisning jf § 7. Det er viktig at
alle vesentlige spørsmål vedrørende fisk og fisket i vassdraget drøftes av alle rettighetshavere,
og ikke bare av de fiskeberettigete. Samlende ”laksemøter” avholdes derfor hvert år, etter § 6.
Suppleringsvalg av enkeltmedlemmer kan foretas i funksjonsperioden ved at det innkalles til
ekstraordinært fellesmøte, jf § 8 siste ledd. Dette kan skje dersom det er behov for nyvalg av
enkeltmedlemmer eller stedfortredere etter § 6, 3. ledd.
5. § 11 inntekter og oppgaver
5.1.Innledning
Det har vært en del uro omkring TF sin budsjettering og bruk av midler, blant annet gjelder
dette forholdet mellom avsetting av midler til avsettingsfondet og utdeling av midler til de
fiskeberettigede. Midler på avsettingsfondet er først og fremst ment å være en sikkerhet for
fremtidig drift av TF, og for gjennomføring av de oppgavene TF har ansvar for.
5.2. Gjeldende rett
Paragraf 11 inneholder blant annet regler om hvordan TF skal benytte inntekter fra salg av
fiskekort og annet. Tredje ledd regulerer tilføring av midler til et avsetningsfond, og fordeling
av ubrukte midler mellom dette fondet og de fiskeberettigete.
5.3. Departementets forslag
I § 11 tredje ledd foreslås det at midler skal settes av til avsetningsfondet som sikkerhet for
forvaltning og drift i ”minst to år fremover”. Avsetningsfondet må bygges opp til et nivå som
gir slik sikkerhet før det er aktuelt med fordeling av et eventuelt overskudd. Det er viktig at
Tanavassdragets fiskeforvaltning setter av midler til år med dårlig inntjening, for eksempel
som følge av lavt fiskekortsalg.
Videre foreslås det at en eventuell utdeling til de fiskeberettigete ikke nødvendigvis må skje
hvert år, men minst hvert annet år. Dette for at TF skal slippe å måtte sende ut lave beløp til
rettighetshaverne hvert år, med de omkostninger dette har i form av porto, saksbehandlingstid
med videre.
6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet kan ikke se at forslaget til forskriftsendringer vil ha økonomiske eller
administrative konsekvenser av betydning, utover å sikre Tanavassdragets fiskeforvaltning
bedre mulighet til forsvarlig forvaltning og drift.
7. Forslag til forskriftsendringer
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§ 6. Tanavassdragets fiskeforvaltning
Tredje ledd skal lyde:
Medlemmene skal oppnevnes innen utgangen av november i valgåret. Enkeltmedlemmer, og
stedfortredere, kan skiftes ut i funksjonsperioden når det foreligger særlige grunner. Med
særlige grunner menes personlige forhold, som sykdom, flytting, sterke familiære hensyn og
lignende, eller mangelfull oppfølging av vervets oppgaver. Tanavassdragets fiskeforvaltning
avgjør om særlige grunner foreligger.
Nytt femte ledd skal lyde:
Det skal etter fiskesesongen holdes årlige, rådgivende møter (laksemøter) for alle med
fiskerett i Tanavassdraget, hvor Tanavassdragets fiskeforvaltning redegjør for drift
foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning
for fisk og fisket. Varsel om laksemøte skal kunngjøres i god tid før møtet.
Dagens femte og sjette ledd blir sjette og syvende ledd.
§ 8. Fellesmøte for fiskeberettigede
Bestemmelsen skal lyde:
Fellesmøte for fiskeberettigete jf. § 3, holdes samlet for Tana og Karasjok soner hvert fjerde
år etter innkalling av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Fellesmøtet velger de
fiskeberettigedes medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning,. Møtet ledes av
Tanavassdragets fiskeforvaltning.
Fellesmøte i forbindelse med valg av representanter til Tanavassdragets fiskeforvaltning
avholdes innen utgangen av november i året for kommunevalg.
Fellesmøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket.
Det kan ved behov innkalles til ekstraordinært fellesmøte i perioden, dersom det skal foretas
nyvalg av enkeltmedlemmer eller stedfortredere etter § 6, 3. ledd.

§ 11 Inntekter og oppgaver
Tredje ledd skal lyde:
Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for
fremtidig forvaltning og drift, i minst to år fremover. Fondet kan også benyttes til
ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig.
Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigede, jf. § 3, og
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25 % til avsetningsfondet. Eventuell fordeling til de fiskeberettigete skal skje minst hvert
annet år.

Med hilsen

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør
Heidi Ekstrøm
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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Justis- og politidepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sametinget
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Karasjok kommune
Tana kommune
Kautokeino kommune
Øst-Finnmark politidistrikt post.ostfinnmark@politiet.no
Lensmannen i Tana Postboks 127, 9845 Tana
Lensmannen i Karasjok Fitnodatgeaidnu 12, 9730 Karasjok
Samisk høyskole
Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier postmottak@sami.uit.no
Tanavassdragets fiskeforvaltning post@tanafisk.no
Laksebreveiere i Tanavassdraget SA, v/Jorunn Sottinen, Alleknjarg – 9845 Tana
sottinen@gmail.com
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges jeger- og fiskerforbund Finnmark
Tana jeger- og fiskerforening
Karasjok jeger- og fiskerforening
Tana næringsforening
Tana bondelag
Tana bonde- og småbrukarlag Bivdi Smørfjord, 9713 RUSSENES
Gáldu galdu@galdu.org
Goahtegearret
Postboks 11, 9735 Karasjok
Deanučázádaga luossabivdosearvi DLBS, v/Hartvik Hansen, Fanasgietti – 9845 Tana
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Samenes Folkeforbund pepper@trollnet.no
Samenes Landsforbund
Sámi bivdo- ja meachástansearvi
Badje Deanu Siida
Fanasgietti Badjosiida
Reinbeitedistrikt 7/8
Reinbeitedistrikt 9
Reindriftsforvaltningen
Alleknjarg bygdelag
Algasvarre bygdelag
Austertana bygdelag
Birkestrand bygdelag
Båteng og omegn bygdelag
Holmesund og Gardak bygdelag
Holmfjell og Gulbojok bygdelag
Lavonjarg vel
Masjok bygdelag
Polmak bygdelag
Rustefjelbma og Boftsa bygdelag
Sandlia og omegn bygdelag
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Seida og Luftjok bygdelag
Sirbmá gilisearvi/Sirma bygdelag
Skipagurra bygdelag
Tana bru vel
Torhop og Tarmfjord bygdelag
Vestertana kapell og bygdelag
Vestre Skiippagurra bygdelag
Valjok Biras
Bieskenjárga grendelag
Rája Gilisearvi
Anárjogaleagi biras/Anarjokdalens velforening
Dalabogi guovlu
Njáhkajávri hytteforening
Deanu Instituhtta Org., Fanasgieddi – 9845 Deatnu - Tana
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

L32

Arkivsaksnr:

2012/848-7

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget
Kommunestyret

Utvalgssak
14/2014
22/2014

Møtedato
25.03.2014
10.04.2014

Veinavn på hovedveistrekningene i Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 14/2014 i Oppvekst- og kulturutvalget - 25.03.2014
Behandling
Fellesforslag fra leder Solbjørg Ravna(SFP/NSR), Olaf Trosten (SP), Cathrine Erke (FE/OL) og
Ellen Kristina Saba (H):
Vei
Del av E6
Del av E6
FV 890
FV 98
FV 895
Del av E6

FV 281

Strekning
Fra Deanušaldi / Tana Bru til Levajok
fjellstue
Fra kommunegrensa mot Karasjok til
Levajok Fjellstue
Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Berlevåg kommune
(Geadnjá / Gednje)
Fra Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Gamvik kommune
Fra Skiippagurra til riksgrensa mot
Finland
Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Unjárgga gielda/
Nesseby kommune
Ruostafielbmá / Rustefjelbma til
Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/
Kaldbakknes
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Badje Deanu
Deanugeaidnu
Gednje
Idjávvoungeaidnu
Gollevárri
Várjjatgeaidnu

Gávesluokta

Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Vei
Del av E6
Del av E6
FV 890
FV 98
FV 895
Del av E6

FV 281

Strekning
Fra Deanušaldi / Tana Bru til Levajok
fjellstue
Fra kommunegrensa mot Karasjok til
Levajok Fjellstue
Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Berlevåg kommune
(Geadnjá / Gednje)
Fra Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Gamvik kommune
Fra Skiippagurra til riksgrensa mot
Finland
Deanušaldi / Tana Bru til
kommunegrensa mot Unjárgga gielda/
Nesseby kommune
Ruostafielbmá / Rustefjelbma til
Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/
Kaldbakknes

Badje Deanu
Deanugeaidnu
Gednje
Idjávvoungeaidnu
Gollevárri
Várjjatgeaidnu

Gávesluokta

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget fremmer selv innstillingen til kommunestyret.

Saksopplysninger
På bakgrunn av at kommunestyret (KST) i møtet 27.02. besluttet at Oppvekst og kulturutvalget
(OKU) skal fremme saken om fastsetting av adressenavn for hovedveistrekningene til neste
KST den 10. april, fremmes saken for utvalget på nytt, for at OKU kan komme med en
innstilling til KST. Vedtaket i OKU var:
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Rådmannen mener at navnene som vedtas på hovedveistrekningene, bør være enkle og lette å
uttale for alle, ut fra hensynet til rask responstid ved utrykninger. På bakgrunn av dette har
saksbehandler vært i kontakt med den samiske stedsnavntjenesten på Sametinget, for å få en
avklaring av enkelte spørsmål.
På konkret spørsmål om det er mulig å bruke samiske stedsnavn som adressenavn, var svaret
bekreftende. Det innebærer at navnene Geadnjá, Nuorggán osv. kan brukes som veiadressenavn.
Det ble imidlertid påpekt at en ut i fra slike navn ikke lenger kan se at det dreier seg om en vei.
En kan anta at det dreier seg om et sted. Navnet kan derfor være misvisende. Som alternativ til
endelsen ”-geaidnu” kan ”-luodda” brukes.
Når det gjelder bruk av sammensatte navn, eks. samisk forstavelse og norsk etterledd, som
Skaidiveien og Maskevarreveien, er dette noe som sterkt frarådes, selv om det ikke uttrykkelig
er forbud mot det i stedsnavnloven eller matrikkelloven. Fram til utvalgsmøtet vil rådmannen ta
problemstillingen med sammensatte navn opp med Kartverket og stedsnavntjenestene for
samiske og norske navn, for å få belyst om slike navn kan anbefales i Tana.
Vurdering
OKU vurderer saken på selvstendig grunnlag.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

M00

Arkivsaksnr:

2014/647-1

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
34/2014
23/2014

Møtedato
27.03.2014
10.04.2014

Vei, vann og avløp til Sieddáguolbanat industriområde
Vedlegg
1 Forprosjekt
2 Plan spillvann
3 Plan vannledning
4 Situasjonsplan vei
Saksprotokoll saksnr. 34/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag som formannskapets innstilling:
Infrastruktur til Sieddaguolbanat Industriområde utbygges etter følgende modell:
Alternativ I:
Arbeidet kan gjennomføres i sin helhet i løpet av siste halvår i 2014 og første halvår 2015. For å
gjennomføre etter dette alternativet må det bevilges penger allerede i år slik at hele arbeidet kan
konkurranseutsettes i sommer.

Votering
Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Infrastruktur til Sieddaguolbanat Industriområde utbygges etter følgende modell:
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Alternativ I:
Arbeidet kan gjennomføres i sin helhet i løpet av siste halvår i 2014 og første halvår 2015. For å
gjennomføre etter dette alternativet må det bevilges penger allerede i år slik at hele arbeidet kan
konkurranseutsettes i sommer.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Infrastruktur til Sieddaguolbanat Industriområde utbygges etter følgende modell:
2014:
Framføring av vannledning
Utbedring av eksisterende avløpspumpestajon i Grenveien
2015:
Ny pumpestasjon i industriområdet
Avløpspumpeledning til eksisterende pumopestasjopn
Del av vei i industriområdet
Påfølgende år:
Videre utbygging av vei, vann og avløp i resterende industriområde i takt med
tomteetterspørselen.
Asfaltering av veier, gatelys etc
2. Utbyggingskostnaden i 2014 på kr 3 390 000,- finansieres ved låneopptak.
3. Kostnaden for 2015 og senere år innarbeides i budsjett 2015 og økonomiplanen.

Saksopplysninger
Kommunen er i gang med regulering av industriområde nord for Tana bru. Planarbeidet vil være
ferdig i løpet av 2014, slik at det vil være klart for salg av tomter fra årsskiftet.
Parallelt med planarbeidet har BA-avdelingen fått utarbeidet et forprosjekt for fremføring av
VA-anlegg til området. Totalkostnaden vil i henhold til forprosjektet beløpe seg til kr
8 720 000,- eks mva. Inkludert i prosjektet er vannledning fra området ved flerbrukshallen,
avløpsledning fra eksisterende pumpestasjon ved Fv98 i Grenveien (vis á vis Styro-Nor AS), ny
pumpestasjon i industriområdet og hovedveier i området inkludert asfalt.
Samlet kostnad er litt høyere enn antydet i forbindelse med årsbudsjettet. Det skyldes at det
legges opp til å grave to forskjellige grøftetraéer for vann og spillvann. Det kommer av at
vannledningen må tilknyttes et punkt der det er tilstrekkelig kapasitet. Den vannledningen som
føres fram til industriområdet må også ha kapasitet til å dekke behovet ved videre utbygging for
sammenkobling mot Vestre- og Østre Seida vannverk. På vannledningen vil det bli montert kum
hvor tilkobling til fremtidig boligområde nord for Flerbrukssenteret kan finne sted.
Alternativet til denne traseen er å grave grøft langs Per Fokstad geaidnu og Meieriveien, krysse
Ringveien og videre mot Fv98 og deretter gå i samme trase som avløpsledningen fram til
industriområdet. Ulempene ved å gå gjennom trafikkerte boligområder er større enn å grave
utenom foreslåtte trase. Kostnadsbildet vil også ha større usikkerhet når det gjelder graving i

Side 21

asfalterte veier, avdekking og kryssing av kabler, kryssing av eksisterende vann- og
avløpsledninger og reasfaltering. Ved å etablere denne traseen vil det være en tilleggsgevinst at
kommunen får ringforbindelse for vannledningen i Tana bru.
På grunn av merarbeidet og usikkerheten med hensyn til kostnader og framdrift er dette
alternativet likevel ikke vurdert nærmere.
Kostnader til trafo i området er ikke inkludert i forprosjektet.
Den nye avløpsledningen skal ende opp i en eksisterende pumpestasjon. For å redusere faren for
tilbakeslag i spillvannsledningen til abonnentene i området bør eksisterende pumpestasjon
senkes. Et grovt anslag viser at kostnaden for dette arbeidet kan være opp mot 250 000,-.
Utbygging av området kan skje etter flere alternativer. De to mest aktuelle vil være:
Alternativ I:
Arbeidet kan gjennomføres i sin helhet i løpet av siste halvår i 2014 og første halvår 2015. For å
gjennomføre etter dette alternativet må det bevilges penger allerede i år slik at hele arbeidet kan
konkurranseutsettes i sommer.
Alternativ II:
Kun vannledningen føres fram til næringsområdet i 2014, arbeidet gjennomføres i egenregi.
Avløpspumpestasjon, avløpsledning og del av veien i området bygges i 2015. Sluttutbygging av
feltet deretter gjennomføres i takt med tomteetterspørselen. I dette alternativet kan etablering av
bygninger pågå samtidig som avløpsanlegget bygges, men ikke tas i bruk før avløpsledningen er
etablert.
Vurdering
Alle kapitalkostnader i forbindelse med investeringer i vann og avløp blir belastet
selvkostområdet. For å holde kostnadene for de eksisterende abonnentene på samme nivå som
tidligere må tomter selges slik at refusjon for vann og avløp kommer til fradrag i
avskrivningsgrunnlaget. Ved å investere nå og først få refusjonene og inntektene om mange år
vil øvrige abonnenter få høyere avgift enn nødvendig.
Rådmannen mener en trinnvis utbygging vil være å foretrekke. En trinnvis utbygging gjør at
kommunen kan utføre en del av anleggsarbeidet i egenregi, låneopptaket blir lavere og jevnes ut,
og avgiftsgrunnlaget for vann- og avløpsavgiften holdes nede.
Det er viktig at vannledningsarbeidet starter inneværende år slik at påtenkt sammenkobling
mellom Vestre Seida vannverk og Lismajævre vannverk kan skje i 2015. En slik
sammenkobling vil utløse mulighet for boligbygging i Vestre Seida.
Rådmannen anbefaler trinnvis utbygging i henhold til alternativ II ovenfor.
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1.

SAMMENDRAG

Tana kommune planlegger et nytt industriområde Sieddàguolbanat og i den forbindelsen ønsker de en
vurdering av kostnader for tilknytning av VVA-anlegg til det nye industriområdet. Samtidig skal det også
tilrettelegges for videreføring av vannledning til området Østre Seida, og klargjøres for tilknytning til
fremtidig boligfelt på vannledningstraseen mellom Tana bru og industriområdet.
Dette forprosjektet omfatter en teknisk/økonomisk vurdering av tiltaket med å tilrettelegge for VVAanlegg for industriområdet.

Arbeidene er kostnadsberegnet til:

x

Rammekostnader for tilknytning av VVA-anlegg til Sieddàguolbanat industriområde:
ca. kr 8 720 000,- eks mva.

l:\oppdrag 2013\1350001327 skisseprosjekt nytt va-anlegg sieiddàguolbanat, tana kommune\7-prod\k-var\dok\forprosjekt\forprosjekt
va_anlegg.docx
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2.

ORIENTERING

2.1

Beliggenhet
Området ligger nord for Tana bru langs RV98 ca. 2,0 km fra krysset E6/RV98 ved Tanabru.

2.2

Prosjektets omfang
Dette forprosjektet omfatter kostnader og tekniske løsninger for fremføring av vei, vann- og
avløpsanlegg til Sieddàguolbanat industriområde, herunder også pumpestasjon for spillvann.

2.3

Dagens situasjon
Industriområdet fremstår som er urørt terreng, og er relativt flatt. Det er ikke vann- eller
spillvannledninger som er tett opp til området. Slik som det fremkommer på figur 1 så er det noen
stier/terreng veier i området, disse er ikke tatt hensyn til i videre forprosjekt.
Området ligger på motsatt side av veien av Tana vassdraget.

Figur 1 dagens situasjon
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2.4

Fremtidig situasjon
Slik som det fremkommer av de mottatte planforslag, så er det et nytt industriområde som skal
etableres. Det er også tatt hensyn til et fremtidig boligfelt i nærheten, og ved fremføring av
vannledningen, er dette boligfeltet tatt med i planene.

Tilkopling
spillvann

Spillvannledning
Tilkopling vann

Pumpestasjon

Vannledning

Figur 2 Fiolett er industri, gult er fremtidig boligfelt
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3.

VA – ANLEGG

3.1

Eksisterende VA – nett
Tilkoblingspunktet for vann og spillvann er angitt av Tana kommune. Vi har ikke vurdert om anleggene
forut har tilstrekkelige kapasiteter for videre utbygning.

Figur 3 Fremtidige løsninger

3.2

Planlagte VA – ledninger
Vannledningstraseen er planlagt og tilrettelagt for fremtidig boligfelt via industriområdet og klargjort for
fremtidig videreføring til Østre Seida.
Vannledningstrase fra industriområdet til Østre Seida er ikke vurdert i dette forprosjektet.
Det må etableres en spillvannspumpestasjon i industriområdet som pumper spillvannet til eksisterende
spillvannsnett i Tana bru. Det er tatt hensyn til at det fremtidige boligfeltet skal tilknyttes
spillvannstraseen mellom industriområdet og eksisterende anlegg.
Oppdragsgiveren ønsker ikke overvannsanlegg tilknyttet industriområdet.
Vei, vann- og avløpsanlegg i industriområdet, samt pumpeledningstraseen er medtatt i
kostnadsoverslaget, men det er kun hovedledninger som er medtatt ikke stikkledninger.

3.3

Vannforsyning del 1
VA - anlegget er delt opp i 2 deler, hvor del 1 omhandler vannforsyning.
For videre vurdering antar vi vannledning Ø200 PE100 SDR11 mellom tilknytningspunkt for kommunalt
vannverk og industriområdet. Dimensjonen bør vurderes i et eventuelt detaljprosjekt når forbruk i
fremtidig boligfelt og området Østre Seida er kjent. Vannledningen tilknyttes eksisterende
vannledningsnett ovenfor eksisterende boligfelt.
Det bør etterstrebes at fremtidige vannledningsanlegg blir utbygd som ringledningsnett. Dette med
bakgrunn i leveringssikkerhet og kapasitet.
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3.4

Spillvannsanlegg del 2
VA - anlegget er delt opp i 2 deler, hvor del 2 omhandler spillvannsanlegget.
Det må etableres en prefabrikkert spillvannspumpestasjon for industriområdet iht. vedlagte skisser.
For uttrekk av spillvann fra industriområdet er det planlagt en pumpeledning Ø110 PE100 SDR11 og en
Ø160 PVC SN8 selvfallsledning som tilknyttes eksisterende anlegg i Tana bru. Rørdimensjon må
vurderes i en eventuell detaljprosjektering for industriområdet. Spillvannet pumpes ca. 600 meter, før
det videreføres til kommunalt nett med selvfall.
Ytterlige detaljering er forutsatt utført i forbindelse med detaljplanlegging av industriområdet.
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4.

VEI-ANLEGG

4.1

Vei-anlegg
Forprosjektet for veianlegg er basert på mottatte reguleringsplan.
Regulert veitrasé er vist på figur under, men noen mindre justeringer kan forekomme.

Figur 4 Industriområdet med veier.

Planområdet ligger helt opp til Riksvei RV98, slik som vist på figur 4. Det skal ikke gjøres noe med
RV98, etter de opplysninger som foreligger hos oss. Men oppbygningen og utformingene av vei/kryss
skal utføres etter vegnormaler.

4.2

Intern vei
Ut fra mottatt tegningsunderlag er asfaltbredden satt til 6,0 meter, og med skulder/grøft blir veibredden
total på 10,0 meter. Dette er lagt til grunne i kostnadsoverslaget.
Grøfter langs veiene er vesentlig, pga. snebrøyting og lede vann.
Avkjørsler er ikke vist på tegninger, men tomtene har direkte avkjørsel til adkomstveien.
Veibanen for veien forutsettes bygd opp av minimum 30 cm tykt forsterkningslag på avrettet
undergrunn av sand og grusmasser, 20 cm bærelag og med 3,5+2,5 cm asfaltdekke. Forsterkningslag
økes der det er bløtere underbygning.
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5.

MENGDEOVERSIKT VVA – ANLEGG

5.1

VA-Anlegg
Omfang av VA-anlegget er vist på vedlagte tegninger K-730-10-001 til 003

Dimensjon

Mengde

Vannledning

PE100 Ø200

1360 lm

Spillvannsledning

Ø 160mm, PVC

490 lm

PE100 Ø110

500 lm

Ø1400

2 stk

Pumpeledning
vann

spill-

Vannkummer

Ø 1000mm, nedstigningkum
Ø 400mm, inspeksjonskum

Avløpskummer

Innløpskum
stasjon

pumpe-

Pumpestasjon
Overløp for pumpestasjon:
Tett tank for overløp

Ø1400mm

5 stk
3 stk
1 stk

1 stk

10 m3

1 stk

5.2

Veianlegg
Omfang av Veianlegget er vist på vedlagte tegning S-761-10-010

Kryss mot RV98

Areal
Renske i grøft

Internvei

6680 m2

Asfaltdekke

3720 m2
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6.

KOSTNADER

6.1

Forutsetninger
Vi har gjort vurderingen ut fra tilsvarende prosjekt i området, justert for lokale forhold, blant annet
Høgtoppen boligfelt i Varangerbotn, der anbudsinnhentingen for prosjektet ble utført i sommeren 2013.
Vi gjør oppmerksom på at kostnadene kan variere fra prosjekt til prosjekt. En rekke variable forhold
påvirker de endelige kostnader, og gir betydelig usikkerhet i beregningen.
Kostnadsoppstillingen er delt i 2 deler + vei:
x
Del 1: Vannledningsanlegg
x
Del 2: Spillvannsanlegg inkl. pumpestasjon m/overløpsløsning
x
Vei internt i industriområdet med kryss
Antatt rammekostnad inkluderer utbygning av begge deler.

Følgende kostnader er ikke tatt med:
1
2
3

Prisstigning, dagens prisnivå er lagt til grunn.
Låneomkostninger, renter i byggetida og andre finansieringskostnader.
Eventuelle grunnerverv

6.2

Avgiftsberegning
Det er ikke medregnet merverdiavgift for utbygging av VA-anlegg for industriområdet, da Tana
kommune vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift når det bygges ut VVA-anlegg til bruk i sin
avgiftspliktige virksomhet.

6.3

Rammekostnader VA – anlegg, oppstilling

Del - 1
Kode Bygningsdel
1 Felleskostnader for VA
73 VA-anlegg
Ledningsanlegg og kummer
76 Vei - anlegg
Entreprisekostnad
Generelle kostnader (prosjektering, bygge8 led.)
Byggekostnad
9 Spes.kostnad, MVA avgift 0%
Prosjektkostnad
Sikkerhetsmargin, reserver, tillegg (ca 10%)
RAMMEKOSTNAD (AVRUNDET)

VVA-anlegg
Del - 2
Vei

240 000

330 000

2 350 000

3 280 000

Ikke medtatt

560 000
5 630 000
904 000
7 094 000
820 000
7 924 000
0
7 924 000
800 000
8 720 000

2 590 000

3 610 000

904 000
904 000

260 000
2 850 000
0
2 850 000
290 000
3 140 000

450 000
4 060 000
0
4 060 000
410 000
4 470 000

110 000
1 014 000
0
1 014 000
100 000
1 110 000
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Med vennlig hilsen

Trond Paulsen
Ingeniør

M +47 91 58 84 71
trond.paulsen@ramboll.no

Vedlegg:
K-730-10-001
K-730-10-002
K-730-10-003
S-761-10-010

Situasjonsplan
Plan og profil, spillvannsledningsanlegg
Plan og profil, vannledningsanlegg
Situasjonsplan for vei
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Dokumentansvarlig

0

Revisjon

K-730-10-001_003.dwg

Filnavn

Målestokk

Prosjektfase

-

Side 36

S1

0

Revisjon
Fase

Skisse

Rettelse

Skisse

14.03.14

Dato

Rambøll Norge AS - Region Nord
Alta - Narvik - Tromsø - Vadsø
Tlf. 78 44 92 22 - 76 95 93 00 - 77 75 20 00 - 78 94 22 42

Etasje

-

System

Type

Løpenummer

S 761 10 010

Fag

Tana kommune
Sieiddaguolbanat industriområde

Bygg

-

Skisseprosjekt for vei
Situasjonsplan

Kompleks

-

TGP

Tegnet

FL

Kontrollert

Tegn: TGPALF

Kontr: FLALF

-

Godkjent

-

Status

Dato: 14.03.2014

1350001327

Oppdragsnummer

TGPALF

Dokumentansvarlig

0

Revisjon

S-761-10-010.dwg

Filnavn

Målestokk

Prosjektfase

-

Side 37

S3
PS-1

S4
S2

V1
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Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/748-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
24/2014

Møtedato
10.04.2014

Kontrollutvalgets årsrapport 2013
Vedlegg
1 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 6/14 - Kontrollutvalgets årsrapport 2013

Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2103 til orientering.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Tana har i møte 25.03.14 behandlet saken.
Det vises til vedlegg i saken.

Vurdering
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Kontrollutvalgan
IS

t; ,

Vårdato: 2. april2014
Vår saksbehandier: Sissel Mietben
Sisselmietinen@ffic.no

Tanakommune
Kommunestyret
Rådhusvn.3
9845 TANA

MELDINGOM VEDTAK—KONTROLLUTVALGETSSAK 6114
Kontrollutvalget
har,i møte25. mars2014, behandletsak6/14 —Kontrollutvalgets
årsrapport
2013, og fattetfølgendeenstemmigevedtak:
Det fremlagteforslagtil kontrollutvalgets
ksrapportfor2013 vedtas.Årsrapporten
oversendeskommunestyretmedfølgendeanbefalingtil vedtak:
Kommunestyret
tarkontrollutvalgets
årsrapport
for2013 til orientering.

KåreBreivik
Kontrollutvalgsleder/sign

VEDLEGG:
Kontrollutvalgets
årsrapport
2013

Adresse
Kontrollulvalgan
1S
HenryKarlsensplass1
9915 Vadse

Telefoo
78 96 30 90

E- postadresse

kontrollutvalgan@fik.ne
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ÅRSRAPPORT
2013

KONTROLLUTVALGET
DEANU
GIELDA/TANAKOMMUNE

Årsrapport 2013 behandlet i kontrollutvalget 25. mars 2014
Side 40

1NNLEDNING
Årsmeldingener kontrollutvalgetsrapport til kommunestyretom kontrollutvalgetsvirksomhet
året som gikk. Årsmeldingentil kontrollutvalgetbehandlerikke den revisjonsmessige
behandlingenav kommunensregnskaper.Dette blir konkluderti revisors beretning.
Kontrollutvalgetsårsmeldinger innretteti tråd med bestemmelseneog forskrift om
kontrollutvalgog er også basert på årsplanen for kontrollutvalget.
Fra og med 2009 følger tilsyns- og rapporteringsåretfor kontrollutvalgetkalenderåret.

KONTROLLUTVALGETS
MEDLEMMER
Det er kommunestyretsom selv velger et kontrollutvalgsom skal forestå det løpendetilsyn med
den kommunaleforvaltningpå sine vegne. Kontrollutvalgmå ha minst tre medlemmer,og
kommunestyretvelger selv medlemmer,varamedlemmer,leder og nestleder.
Følgendemedlemmer og varamedlemmerer valgt av kommunestyreti konstituerendemøte etter
valget:
Medlemmer
Kåre Breivik leder
Leif Kristian Sundelin nestleder
An'a Aslaksen medlem

Personli e varamedlemmer
Oddvar Pedersen
He e Persen
Ole Jakob T io

Hvem kan møte 1k ntrollutval ets møter
I tillegg til utvalgets faste medlemmerhar følgendemøte —og talerett i møtene:
Ordfører
Oppdragsansvarligrevisor. Det er selvsagt viktig at revisor er tilstede på møteneslik at
revisor kan delta i drøftingeneog bidra til avklaringav de spørsmålsom kontrollutvalget
stiller.
Kontrollutvalgetkan innkalle administrasjonssjefeneller andre fra administrasjoneni
forbindelsemed utvalgets behandlingav saker i møtet. Det kan også være aktuelt å innkalle
Administrasjonendersom utvalgetønsker større kjennskaptil virksomheten.
I løpet av 2013 har kontrollutvalgethatt 4 møter og behandlet 33 saker. I tillegg ble et av
møtene som var planlagt avlyst.
Hvilke saker som er behandletgår frem av saksoversikteni årsrapporten.Møter har vært
avholdtpå rådhuset i Tana, unntattet som pga ombyggingenpå rådhuset ble holdt på møterom
bygg og anleggsetaten.

3. KONTROLLUTVALGETSSAKER
Oversiktover saker behandleti kontrollutvalgeti 2013 liggeri vedleggtil årsrapporten.

2
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KONTROLLUTVALGETSMØTERMED ADMINISTRASJONEN
VirksomhetslederØystein Somby Solås, bygg og anleggsavdelingenmøtte utvalget3. juni for
å orientereom administrasjonensoppfølgingav saker etterspurt av utvalget
Representanterfra FinnmarkkommunerevisjonIKS har deltatt på alle møtene i 2013.
Innkalling,sakslisteog protokollfra møtet offentliggjørespå kommunenshjemmeside.
Krav om innsyn i utvalgets saker/dokumentermå rettes til sekretariatetskontor i Vadsø.

KONFERANSER
Et medlem av kontrollutvalgetbar deltatt på Norges kommunerevisjonsfagkonferansefor
kontrollutvalgpå Gardermoeni februar 2013, Forum for kontrollog tilsyns konferanse
Trondheimjuni 2013 og alle tre på KontrollutvalganIS's konferansei Tana februar2013 for
alle kontrollutvalgenei eierkommunene.

Tana den 25.mars 2014
Kåre Breivik/sign.
Kontrollutvalgsleder

Leif K. Sundelin/sign.
medlem

VEDLEGG
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Anja Aslaksen/sign.
medlem

Sak Sak th-tel
Dato nr
12.04 01/13 Godkjenningav

Vedtak

Sendt

Protokollfra møte 20.11.13
Enstemmigvedtatt

03/13

Referater

Tatt til orientering enstemmig

04/13

Henvendelsefra
innbygger

KU ber avsendersender sin
henvendelsetil kommunens
klageorgan.

05/13

Orienteringfra
revisor -regnskaps
revis'onen 2012
rsmelding
kontrollutvalget
2013

Orienteringentatt til etterretning.

06/13

07/13

Ferdig

ingen

Ok

Med1Jvara/ord i.ngen
fører,
rådmann,
revisor og
web-redaktør
ingen

Ok

Godkjentenstemmig

innkallingog
saksliste
Godkjenning
protokoll

02/13

Behandling/
o fol 'n

rapportenoversendes
kommunestyretfor endelig
behandling.Kontrollutvalget
anbefalerkommunestyretå gjøre
følgendevedtak:
Kontrollutvalgetsårsrapportfor 2013
tas til orienterin
Bestilling av
Eierskapskontrolli ØFAS ANS
elerskapskontroll
bestillesgjennomførtav Finntnark
kommunerevis'onIKS
Plan for
Kommunestyretslutterseg til det
forvaltningsrevisjon
fremlagteforslagtil plan for
2013 -2016
forvaltningsrevisjonfor perioden
2013 - 2016.
Kommunestyretvedtarslik
prioriteringav
forvaltningsrevisjonsprosjekter
for perioden2013 —2016:
-Elevenespsykososialemiljø,
grunnskolen

Ok

avsender

Revisjonenbes
Jf. sak
om å gjennomgå
beregningsgnm
nlaget i
forbindelsemed
årso *ørsrev.
ingen
OK

KOS i brev av

KOS i møte

Revisjonen i
brev av

Jf. sak

Ok

Ok

•

08/13

KOS i brev av

KOSimøte

OK

Webredaktør

ingen

OK

ingen

ok

-Institusjonsbasert
omsorg
(avviksmelding
oginternkontroll)
- Offentligeanskaffelser
-Samhandlingsreformen,
rekrutteringfagpersonell

-Bygg og anlegg,

09/13

Eventuelt

03.06 10/13 Godkjenningav
innkalling og
saksliste
11/13 Godkjenningav
protokol! 12.04.13

utviklingsavdelingen(bygge- og
prosjekt regnskap)
Kommunestyretgir
kontrollutvalgetmyndighettil å
foretaendringerog
omprioriteringeri planen i
lan rioden.
Revideringav KU's møteplan
enstemmi vedtatt
Godkjentenstemmig
Protokollfra mene12.04.13
Enstemmigvedtatt
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Med1Jvara/ord ingen
fører,
rådmann

OK

12/13

rsregnskap2012
Tanakommune

Kontrolhttvalgets
uttalelsetil
regnskapetenstemmigvedtatt.Ingen
merknader
13113
rsregnskap2012
Kontrollutvalgets
uttalelsetil
Tanakommunale
regnskapetutenmerknader
elendomsselska
enstemmi vedtatt.
14/13 Bestillingav
Bestillingav prosjektnr. 1 i planen
forvaltningsrevisjon vedtatt.
28.10

15113 Eventuelt
16/13 Godkjenningav
innkallingog
saksliste
17113 Godkjenningav
protokoll

18/13
19/13

Referater
Rapportom
elerskapskontroll
ØFASANS

20/13

Statusbarnevern

21/13

Tilleggsbevilgning
FKrevIKS

22/13

Budsjett2014
kontrollog tilsyn

revisorog
web-redaktør
KOS brevav

KOSi møte

OK

KOS brevav

KOS møte

OK

in en
Ingen

OK
ok

Revisjonen
brevav
21.06.13

In en saker
Enstemmiggodkjent

Protokollav 03.06.13enstemmig

godkjent

Tatttil orienterin.
KU anbefalerat KOStarrapportom
elerskapskontroll
i ØFASANS til
orientering.
Kontrollutvalget
understreker
atdet
erkommunestyret
som erden
formelleeterog atdet ikkeer
formannskapet
menkommunestyret
som erriktigmottakerav informasjon
omkommunaleselskaper,jf. KS's
anbefalingernr, 1og 2,
Kontrollutvalget
forutsetterat
årsmeldingerog årsregnskap
referereskommunestyret
foralle
selskaperderkommunener hel-eller
deleier
Utvalgetgir lederog sekretaer
fullmakttil å be om møtemed
fylkesmannensom tilsynsorganforå
bedresamordningog koordineringav
kontrollvirksomheten.
Selv om statligtilsynog
forvaltningsrevisjon
kanhamange
fetlestrekker detviktigeforskjeller
mellomde to kontrollformer.
ForvaIntingsrevisjoner
skaltilpasses
denenkeltekommunesbehovog
byggerpåregelverk,samtkvalitet,
ressursbruk,
effektivitetog lokale
mål.Statligetilsynharetterlevelseav
lov o forskrittsommål.
Kontrollutvalget
berom at Tana
kommunesandelkr.53.371 ,- av
merutgittenei prosessenmed
ornstillingi Finnmaik
kommunerevisjon
IKSreguleresinni
budsjettetfor2013 på området
kontrollog tilsyn
1. Detforeslåttebudsjettfor
kontrollog tilsynsordningenfor
Tanakommunevedtasog
oversendeskommunensom
kontrollutvalets forsla for
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Medlivara/ord Ingen
fører,
rådmann,
revisorog
web-redaktør
en
KOS brevav KOS møte

Sekretaterhar Følgesopp i
gjortfiere
2014
henvendelser
påtelefonog e
—postmenhar
ikkeklartå få
til et møte
medFM

Kommuneni
brevav

KOS brevav

KOS møte

OK

OK
OK

16.12

23/13

Kontrollutvalgets
årsplen2014

24/12

Bestillingav
eierskapskontroll

25/12

Eventuelt
Oppfølging
KOSsak
72/2010
KU sak23112
KU—sak4/l 3
4, Notatvedr.
1KTanskaff
Godkjenningav
innkallingog
saksisite
Godkjenningav
protokoll

26/13

27/13

28/13
29/13
30/13

31/13

2014.
Fotslagetfølgerformannskapets
innstillingtil kommunestyret
vedrørendebudsjettetforTana
kommune2014.
Swrutskrift
av kommunestyrets
behandling,medspesifiseringav
bevilgedebeløp forkontrollog
tilsynsarbeidetsendes
kontrollutvalget,
Finnmark
kommunerevisjon
IKSog
Kontrollutvalan 1S
Det fremlagteforsiagtil
kontrollutvalgets
årsplanfor2014
vedtas,
Kontrollutvalgets
årsplanfor2014
refereresforkommunes et
Bestillingav eierskapskontroll
i SEG
enstemmigvedtatt Kontrollen
gjennomføresav FKrev.IKS

Revisjoneni
brevav
06.11.13

Revisjonenbes følge oppsakene
Sekretterbestillerpristilbudpå nytt
forv.rev.prosjekt
- Off. Anskaffelser

Revisjoneni
brevav
06.11.13

Enstemmiggodkjent

Protokollav 28.10.13.13enstemmig
godkjent
Da utvalgetharinnførtat varamenn
kanmøte,mådet ved avsternming
passespå at baremøtende
medlemmerav ir stemmer
Tatttif orienterin
Tatttil orientering

Referater
Revisjonsstrategi
2013
Revisorenes
Tastil orientering
uavhengighetserkhe
rine
Notaterfra
1. KontrollutvaIget
tarrevisors
revisjonen
orienteringog vannog
avløpsgebyrer2012 til
orienteringog berrevisjonen
følge oppavgittene/
beregningsgrunnlagogski
et
årsoppgjørsrevisjonen
2013
Kontrollutvalget
presisererat
overskuddpåseivkostområder
skal
disponeresi hht.Rundskriv1.1—2140
Retningslinjer
for beregningav
selvkostpåkommunale
betalingstjenester
kap.5.
•2. Kontrollutvalget
tarrevisors
notattil orientering.Fremtidige
notati slike sakermåhamedtall
forå totalkostnader,
tilskuddog
kommunensandel.
3. Kontrollutvalget
tarrevisors
notattil orienterin
6
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KOSIbrevav

KOS møte

OK

Vedr.pkt 4 - Jf.
sak31/13

OK

Ingen

OK

Medl./vara/ord Ingen
fører,
rådrnann,
revisorog
web-redaktør

OK

in en
ingen

OK
OK

ingen

OK

Jf.sak25/13

OK

32/13

Pristilbudfra
revisjonen. nytt
forv.rev.prosjekt
Se sak 25/13

33/12

Eventuelt

Med bakgrunni nytt
anskaffelsesreglement,reglementfor
kjøp og salg av kommunaleeiendom
og ny nye innkjøpsrutinerutsettes
igangsettelseav prosjektet.
Utvalgetdiskuterteandre prosjekter
som kunnevtere aktuelle.Med
bakgrimni note 1til årsregnskapet
2012, hvor det fremkommeren
økning i antall årsverkpå 85 fra 2011
til 2012 og 44 fra 2010 til 2011, får
sekretariateti oppdmg å forbereder
en sak til neste møte ang.
ansettelsesrutineri kommunen. Det
innhentesretningslinjer for
ansettelser,herunder rutiner for
utlysningav stillingerog
dele s'oner området.
Møteplan2014 fastsatt slik:
1. halvår:
Tirsdag 11. februar,tirsdag25. mars,
tirsdag 27. mai
2. halvår:
onsdag24. september,onsdag29.
oktober, onsdag3. desember.
Kommunestyretsvedtattemøteplan
er hensyntatt.
Det tas foti3eholdom at det kan bli
endrin er niet lanen
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Følges opp i
2014

Ingen

Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

212

Arkivsaksnr:

2013/1920-7

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
25/2014

Møtedato
10.04.2014

Skatteoppkreverens årsrapport 2013 / Skatteetatens kontrollrapport 2013
Vedlegg
1 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 5/14 - Skatteoppkreverens årsrapport
2013/Skatteetatens kontrollrapport 2013

Kontrollutvalgets innstilling
Skatteoppkreverens årsrapport 2013/Skatteetatens kontrollrapport vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune tas til orientering.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Tana har i møte 25.03.2014 behandlet saken.
Det vises til vedlegg i saken.

Vurdering
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jpx.
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Kontrollutvalgan
IS

Vår data: 2. april 2014
Yår saksbehandlen SisselMietinen
SisseLmietinen@fficno

Tanakommune
Kommunestyret
Rådhusvn.3
9845 TANA

MELDINGOM VEDTAK KONTROLLUTVALGETSSAK 5/14
Kontrollutvalget
har,i møte25. mars2014 behandletsak 5114—Skatteoppkreverens
årsrapport
2013/SkatteetatensKontrollrapport
2013 vedrørendeskatteoppkreverfunksjonen
for Tanakommune,og fattetfølgendeenstemmigevedtak:
Kontrollutvalget
oversenderrapportentil kommunestyret
medfølgendeanbefalingtil vedtak:
Skatteoppkreverens
årsrapport
2013/ Skatteetatenskontrollrapport
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen
i Tanakommunetastil orientering.

KåreBreivik
Kontrollutvalgsleder/sign

VEDLEGG:
Skatteoppkrevers
årsrapport
2013
Skatteetatenskontrollrapport

Adresse
Konfrollutvalgan
IS
HenryKarisensplassI
9815 Vadsø

E-postadresse
konaollutvalgan@fficno

Telefon
78 96 30 90
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Årsrapport for 2013
Skatteoppkreveren i
Tana kommune

Årsrapport2013/dato: 21.01.2014

Skatteoppkrevereni Deanu/Tana
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1.

Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret
1.1.1 Ressurser
Ressurefordeling

verk

Antallårsverkvedskatteoppkreverkontoret
somkuner benyttet
tilskatt
kreverfunks'onen
I r nska såret
Ressursbruk
vedskatteo kreverkontoret,
fordelin av årsverk
Skatteregnskap
Innfordrinav skatt arbeid iverav ift
Arbeid iverkontroll
Informasjonogveiledningoverforskatte-ogavgiftspliktige
r nska sførereirevisorer
Skatteutval
Administras'on
Andelfordeltskalvære 100 %

1,5

%-andel
fordelt
100 %,

0,7
04
0,1
0,1
01
01
Sum1,5

100 %

1.1.2 Organisering
Skatteoppkreverfunksjonen
er lagttil økonomisjefen.
1.1.3 Ressurserog kompetanse
Det er sattav 1,5stillinger,1 personjobberdagligmed skatteregnskapet
og 0,5jobbermed
tyngreinnfordringog arbeidsgiverkontroll.
Kompetanse:
Skatteregnskap:
Herharvi megetgodkompetanseog tilstrekkeligeressurser.
Innfordring:
Kompetansener god.Noe literessurser.
Arbeidsgiverkontroll:
Kompetansener stigende.Noe lite ressurser.
1.2 Internkontroll
Rutinebeskrivelsforeligger.
e
1.3 VurderIngav skattelnngangen
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngangi regnskapsåret
Totalskatteinfigang
for2013 kr. 189.507.165,skatteinngangen
for 2012 varkr. 169.644.273,det
eren økningpåkr. 19.862.892.

Årsrapport20I3/dato:21.01.2014

Skatteoppkreveren
i Deanu/Tana
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1.3.2 Kommunensandel av skatteinngangen1regnskapsåret
Kommunensandelav skatteinngangfor2013 kr.57.527.959,inngang
for2012 kr.52.740392,sammenlignetmed2012 er deten økningpåkr.4.058.381.

1.4 Skatteutvaig
3 sakerog kr.0 lempet

2.

Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet
Avleggelseav skatteregnskapet
Skatteoppkreveren
i Tanakommunebekrefteratskatteregnskapet
for2013 er ført,avstemtog
avlagti samsvarmedgjeldendeforskrifterog retningslinjer,
jf. Instruksfor skatteoppkrevere
§ 3-1.
Årsregnskapetfor 2013 følgersomvedleggtil årsrapporten,
og er signertav skatteoppkreveren.
2.2 Margin
2.2.1 Marginfor inntektsåret2012
Inneståendemarginfor inntektsåret2012, pr.31.10.2013

kr3.528.744

Formye avsattmarginforinntektsåret2012

kr3.528.744

Marginprosent
Prosentsatsmarginavsetning:4%.Gyldigfra: 01.01.1990
2.2.2 Marginfor inntektsåret2013
Marginavsetning
for inntektsåret2013, pr.31.12. 2013

kr22.093.285,-

Gjeldendeprosentsatsmarginavsetning:14%Gyldigfra:01.01.1990.
2.2.3 Kommentarertil marginavsetningen
Det ble forinntektsåret2012 avsattkr.3.528.744formegeti margin.Det er ikkevurdert
endringavmarginprosenten.

Årsrapport2013/dato:21.01.2014

Skatteoppkreveren
i Deanu/Tana
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3.

Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen
3.1.1 Totale restanser og berostilte krav
Restanse
Herav
berostilt 31.12.2012
restanse
31.12.2013

Restanse
31.12.2013
Skatteart

sum restanse

Herav
berostilt
restanse

EndrIng 1
restanse

Endring1
berostlft
restanse

31.12.2012 Reduksion(-)
Øknin +
7.827.397
-548975

Reduksjon(-)
Øknin +
0

7.278.422

0

73288
0
1006257
3700
1153926

0
0
0
0
0

73288
0
989360
50965
1023627

0
0
0
0
0

0
0
+16897
-47265
+130299

0
0
0
0
0

1153934
1810
148887
0

0
0
0
0

1185740
1810
116707
0

0
0
0
0

+31806
0
+32180
0

0
0
0
0

0
14601
3722019
539147

0
0
0
D

0
48936
4336964
539147

0
0
0

0
-34335
-614945
0

0
0
0
0

539147
7817569

0
0

539147
8366544

0

0

0

r. skatteart
ift
Arbeids ive
Artistakatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskett
Forskuddsskatt
son
Forskuddstrekk
Geb r
Innfordrin Inntekter
1nntektav summansk
felleso er
Kildeskatt
Restskatt
n
Restskett

Sum restanse

0

diverse krav
Diversekrav

Sum rostanse
pr.skatteart
inkl,diverse krav

3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser
Restanse pr. 31/12-2013 kr. 7.278.422,pr, 31/12-2012 kr. 7.827.397,- nedgang kr. 548.975,Det er ingen berostilte kravpr. 31.12.2013. Det er avskrevet kr. 649.186,- pr. 31/12.2013, det
gjelder2 foretak. Utlignet skatt for 2012 165,4 mill, kr for 2011 153,6 mill.kr en økning
III11,8mill.kr.
3.1.3 Restanser eldre år
inntektsår
2011
2010
2009
2008 —19XX

Årsrapport2013/dato:21.01.2014

Herav skatteart
"Restskatt— erson"
373532
302152
25468

Sum restanse
debet
532058
428291
200601
3239575

i Deanu/Tana
Skatteoppkreveren
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3.1.4 Kommentarertil restanser og restanseoppfolgingenfor eldre år
Gi o mentarertil resta ser fo eldr år
Det er 16krav som er foreldet. Det er 1foretak som er konkurs, kravet er forsinkelsesrenter
og gebyr og 1 person med restskatt.
Samlet beløppå krav som var foreldetpr. 31.12.2013kr 243.735,Gi

rnmentarer i r st

eo fol in n f r eldre år:

Kontorethar gjennomgåttrapporten"Restanseliste—foreldakrav"
dato t.o.m. 31.12.2013.Disse vil bli avskrevet.
3.2 Innfordringenseffektivitet
3.2.1 Vurderingav kontorets resultatpr. 31.12.2013
Vi er fornøydmed resultatet.
3.2.2 Vurderingav sammenhengmellom aktivitetog resultat
Har hatt en høyere effektivitet på innfordring.
3.2.3 Omtale av spesielleforhold
Har hatt flere utleggsforretninger.
3.2.4 Kontoretseventuelle tiltak for å bedreeffektiviteteni innfordringen
Fortsetter somfor.

3.3 Særnamskompetanse

Kontorethar særnamskompetansogbrukerdet.
e

Arsrapport
2013/dato:21.01.2014

Skatteoppkrevcren
i Deanu/Tana
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4. Arbeidsgiverkontroll
4.1 Organiseringav arbeldsgiverkontrollen
Samarbeidetmed Vardø, Vadsø og Sør-Varangerhar ikke fungerti 2013.
4.2 Planlagte og gjennomførtekontroller

Antall planlagte kontrollerfor 2013: 10
Som utgjør: 3 % av totalt antall leverandørerav LTO i kommunen.
Antall gjennomførtekontroller 2013: 2
Som utgjør:

% av totalt antall leverandørerav LTO i kommunen.

Antall gjennomførtekontroller i 2012: 9
4.3 Resultaterfra arbeidsgiverkontrollen
Vi har hatt to kontroller hvor den ene var uten funn. Den andre er under behandling.
4.4 Vurderingav arbeidsgiverkontrollen
Omstendigheterved kontoret og det at samarbeidetmed de andre kommunenbrøt sammenhar
gjort at det har vært gjennomførtalt for få kontroller.Vi kommertil nå på nyåret sende ut
invitasjontil Berlevåg,Båtsfiordog Nesseby om samarbeidfor å få opp kompetansenog skape
et godt fagmiljø for kontroller. Den modellenmed to samlingeri året der alle kommunenhar
med seg 2-3 regnskap,har vist seg effektivttidligereog vi videreførerden hvis de andre
kommuneneblir med. Hvis ikke, må vi internt organisereoss slik at vi klarer å gjennomføre
tilstrekkeligkontroller.
4.5 Samarbeidmed andre kontrollaktører
Ingen samarbeidi 2013.
4.6 Glennomførteinformasjonstlitak
Nye arbeidsgivereblir informertfortløpende.

Sted/dato:

Tana 21/01-13

Skatteoppkreverens
signatur
Vedkgg:Arsregnskapetfor 2013 - signert av skatteoppkreveren.
Årsrapport 2013/dato: 21.012014

Skatteoppkrevereni Deanurrana
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Saksbehandter

Ird>
Skatteetaten
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EspenNordby
Telefon

Wr dato
1. februar2,;14

Deresreferanse

9186497

Vår referanse
2014/48123
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Kommunestyret i Tana kommune
Rådhusseien 3
9845 Tana

Kontrollrapport2013vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen
for Tanakommune
I.

Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens anssar og myndighet følger av skattehetalingsloven § 2-8, som utfylks av
"Instruks for skatteoppkresere" as. 8. januar 2009.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skaneoppkreveme i saker som
vedrorer skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige sporsmal.
Skattekontoret soker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjonen Grunnlaget for skanekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er
"Instruks for skattekonlorenes styring og oppfolging av skatteoppkreverne" av 1.januar 2014.
Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne" av I. februar 201 I.
Skattekontoret har anssaret for å asklare at skatteoppkreverfunksjonen utoses tilfredsstillende i
henhold til gje1dende regelverk pa folgende områder:
Intern kontroll
kegnskapsforing, rapportenng og asleggeke av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiserkontroll
Riksresisjonen

med kontroll

har anm:aret for resisjon as skaneoppkre erfunksjonen.

Skaueetaten mforer oppgavene

skatteoppkreserfunksjonen.

2.

Om skatteoppkreverkontoret

2.1

Bemanning

Sum årsserk til skatteoppkreserfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapport:
Antall årsterk 2013

Antall årsterk 2012

Antall årtterk 2011

Postadresse

Beseksadresse:

Sentralbord

Postboks6310

Sewww.s.katteetaten.no

800 80 000

4293 Trornse
etter ring 80C80 000
skattnord skatteetaten.no
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Telefaks
Org. nr: 974761076

Måloppnåelse
3.1

Skatte-og avgiftsinngang

Skatteregnskapet
forTanakommuneviserper31,desember2013enskaue-ogavgiftsinngangl
til
forclelingmellomskattekreditorene
(etterfradragforavsemingtilmargin)påkr 189507 165og
uteståenderestanserlpåkr7 817569heravingenberostiltekrav.Skatteregnskapet
craviagtav
kommunensskatteoppkrever
21.januar2014.

3.2

Innkrevingsresullater

Vi hargjennomgått
innkrevingsresultatene
per31.desember2013forTanakommune.
Resultateneviserføl ende:
Totalt
Innbetalt
i MNOK
Restskatt
skatt tere2011
Ar
2012
Forskaddsskett
skat re 2012
Fonkeddstrekk2012
Forskaddsskatt
skat
e 2012
Restskatt
2011
ska
*sone5. totaltinnbetaltkr2509,-

8,93
0.00*
15,05
92,18
9,32
2.70

Innbetalt Resultatav
krav
sunskraw (i %)
%
96,0
96.8
100
99.9
99,6
99,0
1090
1
100,0
99,9
100.0
99.0

Innbetaltav
stankrav (1%)
forrIgeår

Inabetaltav
suntkrav« %)
reglonen

93
100.0
99,6
99,9
100.0
99.4

95.0
99.7
99.2
100.0
99.9
98.8

Skattekontoret
ertilfredsmedmåloppnåelse61skatteoppkreverkontoret
n
påinnkrevingsområdet.

33

Arbeidsgiverkontroll

Resultater
forkommunenper31. desember2013viserfølgendeiht.skatteoppkreverens
resultatrapporteri
ng:
Antal1
Minstekrav
arbeldsgivere antallkon.
troller
224
11

Antallatførte Utført
kontrollerI
kontroll
2013
2013 i%
2
0,9

Utført
kontroll
2012 %
4.5

Utført
kontroll
2011 %
10

Utførtkontroll
2013reglon %)
4,0

Skatteoppkreveren
begrunner
manglendernåloppnåelse
meddeninterneorganiseringen
av
kontrollarbeidet,
samtattidligerekornmunesamarbeid
harbruttsammen.

Kontrollav skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontoret
hari 2013gjennomført
stedligkontrollavskatteoppkreverkontoret
forområdeneintern
kontrollog innkreving.Sistestedligekontrollbleavhoidt18.november2013.
Skattekontoret
hari 2013 i tillegggjennomført
kontorkontroll
avskatteoppkreverkontore
fort
områdeneskatteregnskap,
inakrevingog arbeidsgiverkontroll.
Skatteoppkreverkontoret
harkundelvisgitttilbakemelding
påpå1eggog anbefalinger
somergitt.

1 Suntinobetaltog fordelttilskattekredkorene
2

Sumåpne(ubetalte)forfaltedebetkrav

2
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5.

Resultatav utfort kontroll
Internkontroll

Skattekontormskontrollhandlingerharavdekketfølgendesvakheteri skatteoppkreverensoverordnede
internekontroll, hvor gjeldenderegelverkikke er overholdt:
Skatteoppkretwkontorethar i 2013fått paleggfor hruddpå reglenefor habilitet,jfr "Instruks

for skaneoppkrei.ere" § 2-9.1.jfrforvaltningsloven § 6.

Utover det somer påpekt,er det ikke avdekketandre vesentligessakheteri skatteoppkreverens
overordnedeinternekontroll.

Regnskapsfaring,rapporteringogavleggelseav skatteregnskap
Basertpå de kontrollenesom vi har gjennomført,finner skattekonloretat regnskapsføringen,
rapporteringenog avleggelsenav skatteregnskapeti det alt vesentligeer i samsvarmed gjeldende
regelverkog gir et riktig uttrykk for skatteinngangeni regnskapsåret.

Skatte-og argiftsinnkreving
Basertpa de komrollenesom skattekontorethar gjennomført,finner vi at utførelsenav
innkrevingsarheidetog oppfølgingenav restansenei det alt vesentligeer i samsvarmed gjeldende
regelverk.

Arbeidsgiverkontroll
Basertpå de kontrollenesom skattekontorethar gjennomført,finner vi at utførelsenav
arheidsgiverkontrolleni det alt vesentligeer i samsvarmed gjeldenderegelverk. men er ikke utført i
tilstrekkeligomfangda det er utført 2 kontrollermot et krav på 11.

6.

Ytterligere informasjon

Skattekontorethar gjennomsinekontrollhandlingeri 2013 gitt paleggog anhefalingersom er meddelt
skatteoppkrevereni rapporterav 28. juni og 12. desember2013.

Vennlig hilsen

„

Gøril Heitmann Kristoffer. n

Avdelingsdirektor Innkreving
Skan nord

Kopi
Kontrollutvalgetfor Tana kommune
Skatteoppkreverenfor Tana kommune
Riksrevisjonen
3
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2014/179-11

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
26/2014

Referatsaker/Orienteringer - KST 100414

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering
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Møtedato
10.04.2014

RS 6/2014 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller
16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015
RS 7/2014 Møteprotokoll kontrollutvalget 25.3.2014
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