
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen
Dato: 07.11.2011
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Følgende saker ettersendes:
PS 53/2011 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

PS 54/2011 Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalgene

31.10.2011

Solbjørg Ravna (sign.)
Leder 
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PS 51/2011 Tildeling av stipend til personer fra Tana som tar 
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2011/2093

PS 52/2011 Samarbeidsavtale mellom Tana kommune og 
Sametinget om bruken av tospråklighetsmudlene -
kriterier for måloppnåelse

2011/2514

PS 53/2011 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-
2015

PS 54/2011 Delegasjonsreglement og reglement for 
hovedutvalgene

PS 55/2011 Referatsaker/Orienteringer 2011/6
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B38

Arkivsaksnr: 2011/2093-2

Saksbehandler: Geir Tvare

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 51/2011 07.11.2011

Tildeling av stipend til personer fra Tana som tar lærerutdanning

Rådmannens forslag til vedtak

For 2011 tildeles følgende personer hver kr 15.000 i stipend:

May–Synnøve Trosten
Hilde Bach
Camilla Samuelsen

Personene binder seg til å starte sin lærergjerning i Tana.

Saksopplysninger
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok på møte 30.08.2011 følgende retningslinjer for tildeling av 
stipend til personer fra Tana som tar lærerutdanning:

- Det lyses for årene 2011-2013 stipend for kr. 60.000,- pr. år til personer fra Tana som 
tar lærerutdanning.

- Det utbetales max kr. 15.000,- pr. år pr. person.
- Søknadsfristen settes til 1. oktober.
- Personene som mottar stipend binder seg til å starte sin lærergjerning i Tana etter endt

utdanning.
- Endelig tildeling på neste OKU møte etter søknadsfrist.

Stipendordningen ble lyst ut på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 1.oktober.
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Det har kommet inn 6 søknader. 

Vurdering
Stipendordningen gjelder lærerutdanning, og ble opprettet for å bedre rekrutteringen til 
grunnskolen i Tana. En av søkerne holder på med førskolelærerutdanning og en annen 
sosionomutdanning. Disse faller derfor utenom ordningen.

En tredje søker holder på med praktisk pedagogisk utdanning, yrkespedagogikk og vil etter endt 
utdanning ha kompetanse til å undervise i duodji fra 5-10.trinn og design og håndverk, tekstil på 
videregående. Denne utdanningen antas her for smal til at denne personen kan ansettes i en 
større stilling i grunnskolen i Tana, og rådmannen vil derfor innstille på at det i dette tilfellet 
ikke gis stipend.

Av de tre gjenstående søkerne er den ene ute i svangerskapspermisjon skoleåret 2011/12. 
Rådmannen velger likevel å foreslå at denne personen utbetales stipend for 2011.

Av de tre søkerne som innstilles på stipend, har to samisk som førstespråk. Dette er positivt med 
tanke på at det i alle år har vært vanskelig å rekruttere samisktalende lærere. Det tredje søkeren 
hvil ha fordypning i matematikk og naturfag, og også dette er kompetanse kommunen i dag har 
mangel på.

Det vil bli tegnet avtale med hver av søkerne som mottar stipend, der de binder seg til å betale 
tilbake stipendet dersom de ikke starter opp sin lærergjerning etter endt utdanning i Tana, 
forutsatt at det da er jobb til dem her.

Søknadene er vedlagt saken.
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May-Synnøve Trosten

Hillágurra

9845 Deatnu

Deanu gielda, Geir Tvare

9845 Deatnu

Stipeanda ohcan

Čujuhan telefonsagastallamii Geir Tvaren gos hálaime stipeandda ohcama birra. Lean 23 
jahkásaš nieida deanus eret. Dán jagi 2010/2011 lean studeantta Sámi Allaskuvlas, 
Guovdageainnus, gos logan dábálaš oahpaheaddjiohppui. Dát jahki lea mu nubbi jahki, mii 
sisttisdoallá ahte mus leat golbma jagi vel ovdal go lean geargan dáinna oahppun. Sámi 
allaskuvllas lea sámegiella mu váldogiella, ja buot fágain lea stuorra fokus sámi kultuvrii ja 
sámegilli. Go lean geargan de lean váldán oahpaheaddjioahppu mas lea sámi perspektiiva ja 
sámi pedagogihkka, ja maiddái guovttegielatvuođa dehálašvuođa.

Mu mihttu lea ahte go lean geargan de áiggun fas máhccat Detnui bargat. Ja doaivvun ahte 
gielda oaidná mu resursan go lean válljen oahppu váldit sámi allaskuvllas inge dáža 
allaskuvllas, gos lea dáža pedagogihkka, perspektiiva ja sámegiella lea dušše giellafága. Mu 
dieđuid mielde ii leat oktage eará studeanta allaskuvllas dál, gii lea eret deanus. 

Mus lea miell`oahppi gii lea eret Unjárggas, ja son lea ožžon fálaldaga Unjárgga gielddas, gos 
fállet stipeandda mii gokčá olu su olggosgoluid oahppu oktavuođas. Unjárggas fállet 15 000 
jahkái gitta son lea geargan oahppun.

Dáid dieđuid dihte ozan mun stipeandda Deanu giellas. Stipeanda galgá leat munnje 
veahkkin gokčat olggosgoluid oahppu oktavuođas. Dieđán ahte dii lehpet hállan 
stipeanddaid birra, ja ahte lea sáhka fállat dan ođđajagimánu rájes. In hálit bidjat rájá man 
olu stipeandda mun ozan. Háliidan oaidnit man olu gielda sáhttá fállat sámegielat 
oahpaheaddjistudentii gii áiggošii fas máhccat Detnui bargat.
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Doaivvun ahte gielda oaidná ahte lean stuorra resursa boahtteáiggis, ja ahte oažžun positiiva 
vástádusa ruovttoluotta.

Dearvuođat 

May-Synnøve Trosten 

Hillagurra

9845 Tana

Tlf 41418450
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Henviser til kommunens vedtak om å gi lærerstudenter stipend. Da jeg nå er student ved Høgskolen i 
Finnmark, Alta. 2PPU/Y (praktisk pedagogisk utdanning, yrkespedagogikk) ønsker jeg å søke om 
dette stipendet. Min yrkesbakgrun er kjole og draktsyer. Ved endt utdanning til våren har jeg 
kompetanse til å undervise i doudji fra 5-10 trinn, og design og handverk, tekstil, på videregående.
 
Vennlig hilsen Olga Linjord Johnsen.

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System.
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________

Page 1 of 1

16.09.2011file://\\ephorteweb\DokumentLager\Prod\2011\09\16\66659.HTML
Side 9



Undervisningsavdelingen i Tana

v/ Geir Tvare

Søknad om stipend til personer fra Tana som tar lærerutdanning.

MOTTATT
22SEPT2011

Mitt navn er Camilla Samuelsen, jeg viser til artikkel på Tana kommune sine hjemmesider. Vil

med dette søke om stipend fra Tana kommune på kr. 15000 for skoleåret 2011/2012. Jeg er
lærerskolestudent på Universitetet i Tromsø hvor jeg våren 2011 fullførte mitt tredje år på
allmennlærerutdanningen. Av fag har jeg fordypet meg i realfagene matematikk og naturfag.
Jeg ønsker etter endt utdanning å flytte sammen med samboeren min og vår datter tilbake til
Tana for å arbeide.

Skoleåret 2011/2012 har jeg fødselspermisjon. (Se vedlegg 1) Etter endt permisjon vil jeg
fortsette på utdannelsen og være ferdig utdannet våren 2013. Er forstått med at om jeg mottar
stipend så binder jeg meg til å starte min lærergjerning i Tana etter endt utdanning.

Kontakt meg gjerne på mobiltelefon: 45 47 19 06 eller epost camilla samuelsen hotmail no
om det skulle være noen spørsmål.

Jeg håper dere vil se positivt på min søknad og at jeg kan komme i betraktning ved tildeling
av stipend.

Mvh,

Camilla Samuelsen
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UNIVERS1TETET I TROMSØLfila
FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMEUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING
INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG PEDAGOGIKK

Til den det måtte angå

Bekreftelse på studieforhold - Camilla Mathisen Samuelsen
Det bekreftes med dette at Camilla Mathisen Samuelsen (f.20.4.1988) er student på
allmennlærerutdanningen og har full permisjon studieåret 2011/2012 på grunn av fødsel.

Vennlig hilsen

Cathrin Carlyle
kontorsJef  

Crister Haug \
førstekonsulent

NO-9037 Tromsø • postmottakeuit.no • http://uit.no • Sentralbord: 77 64 40 00 Faks: 77 64 49 00
førstekonsulent Crister Haug • Tlf: 77 66 02 43 • Faks: 77 68 81 18•crister.haug@uit.no

Deres ref.:
Vår ref.: 2011/2099 CHA008/515
Dato: 12.09.2011
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v dkcyj

Hilde Sabbasen Bach
Bonakas
9845 Tana 27.9.2011

Tana Kommune
Undervisningsavdelingen i Tana
Rådhusveien 3
9845 Tana

M OTTATT

28 SEPT 2011

Søknad om stipend til personer fra Tana som tar lærerutdannelse

Jeg viser til utlysning av stipend til personer fra Tana som tar lærerutdannelse på
kommunens hjemme side 7.9.2011.

Søker herved på stipendet.
Jeg tar Grunnskolelærerutdanning 1-7 desentralisert (H11) gjennom Høgskolen i
Telemark.
Utdannelsen gis ved Tana Studiesenter. Dette er mitt 2. år i utdannelsen.
Jeg er bosatt i Bonakas.

Med vennlig Hilsen

Hilde

L.

 S. Bach
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Euemavn: Bach

Høgskolen i Telemark
SEMESTERKORT - Høst 2011

Gyldig t.o.m. 31.01.2012

"mayn:  Hilde Sabbasen

Fodi' 03.04.1978
Opplan til Jblgende studier:
551

Studentnr: 106709

Høgskolen i Telemark

STUDENT
Fødselsdato/Date of birth
03.04.1978
Fornavn/Forename
Hilde Sabbasen
Etternavn/Surname
Bach
Studentnr/Student n umber
106709

Ugyldig uten semesterkortfirwalid without termcard
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Sølvi Persen
Holmesund
9845 Tana

Tana Kommune
Undervisningsavdelingen
9845 Tana

M OTTATT

9 SEPT 2011

Søknad om stipend

Viser til Deres utlysning om stipend for lærerstudenter og søker herved på stipendet.

Gjennomfører nå 3 året på heltid som førskolelærerstudent og er tilknyttet Høgskolen i
Finnmark (Hifin). Er ferdig med bachelor forskolelærer våren 2012.

Fom høsten 2012 skal jeg ta GLSM for forskolelærere. Studiet er desentralisert studium over
2 år ved Hifin. Min plan er å kombinere dette studiet med jobb.

Håper på et postivt svar og er klar over bindingstiden som inngår i stipendiet.

Tana 25.9.2011

Med vennlig hilsen

Sølvi Persen
Mail: solvi w ersen.as
Tlf: 419 33342
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Utdanningsavdelingen i Tana

Rådhusvn 3

9845 Tana

Regine Berg

Rustefjelbma

9845 Tana

Til den det måtte angå.

Søker med dette om stipend for skoleåret 2011-2012.

Jeg går mitt siste år ved sosionomutdanningen ved høgskolen i Finnmark. Har ikke søkt om stipend

fra kommunen tidligere.

Jeg er gravid og venter barn i oktober, men skal fortsette min utdanning, uten permisjon.

Mitt mål er å bosette meg og jobbe i Tana kommune når jeg er ferdig utdannet våren 2012. Jeg har

nylig investert i eiendom i Rustefjelbma. Her bor også min familie, far og søsken.

Jeg kommer tilbake til Tana kommune med mann og barn, utdannelse og nye ressurser. I tillegg til
dette har jeg barne- og ungdomsarbeider i grunn, mange helsefaglige kurs, ett år medisin grunnfag

og medisinkurs som tilfredsstiller kommunens krav. Dette gjør meg-fleksibel på arbeidsmarkedet.

Søker om stipend pga min situasjon som snart småbarnsmamma, som gjerne vil ha mulighet til å

fortsette på skolen og å få min utdannelse, uten å måtte ta opphold og slutte pga eksempel stram

økonomi.

Med vennelig hilsen

Regine Rødland Berg

c- 1\) c

MOTTATT

30 SEPT 2011
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 233

Arkivsaksnr: 2011/2514-2

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 52/2011 07.11.2011

Samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Sametinget om bruken av 
tospråklighetsmidlene - kriterier for måloppnåelse

Vedlegg
1 Forslag  til samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Sametinget om bruk 

av tospråklighetsmidlene

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Sametinget vedtok i Sametingets plenum sak Sp 011/11 nye tildelingskriterier for tildeling av 
tospråklighetsmidlene.
Vedtaket i sin helhet lyder slik: 
” Utviklingsdelen av tilskuddet skal tilpasses de ulike forutsetningene og utfordringene som 
kommunene har. Utviklingsarbeidet må sees i et langsiktig perspektiv og foreslår at avtaler med 
tiltak inngås for en 3 års periode, og at de nyeste samiske språkforvaltningskommunene prioriteres. 
Sør- og lulesamisk språk er spesielt sårbar og må prioriteres i denne delen. Komiteens medlemmer 
følger Sametingsrådets forslaget videre om at tildelingskriteriene evalueres etter 3 år. På grunn av 
de ulike utfordringene for kommunene, bør nye kommuner få styrket sitt oppstartsarbeid i en 
overgangsperiode.
De kommunene der samisk språk står svakest sikres best ved at basistilskuddet settes til 35 % og
betjeningsdelen til 40 % i stedet for 25/50 %.

1. Beregningsregler for tospråklighetstilskuddet
Tospråklighetstilskuddet går fra å være kostnadsstyrt til å bli en målstyrt modell med tredelt
beregningsgrunnlag  for fordeling av tilskuddet til kommunene i forvaltningsområdet for samisk 
språk.
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Modellen består av én basisdel, én betjeningsdel samt én utviklingsdel for forvaltningskommunene.
For fylkeskommunene i forvaltningsområdet for samisk språk er fordelingsmodellen todelt og består
av én Basis- og betjeningsdel samt én utviklingsdel.

1.1 Forvaltningskommuner
Basisdel:
Basistilskuddet utgjør på 35 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles likt
mellom forvaltningskommunene.
Betjeningsdel:
Betjeningsdelen utgjør av 40 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles til
forvaltningskommunene basert på følgende måleenheter:

 Antall elever med samisk som førstespråk i grunnskolen (vektlegges 44 %)
 Antall elever med samisk som andrespråk i grunnskolen (vektlegges 25 %)
 Antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i kommunen (vektlegges 31 %)

Utviklingsdel:
Utviklingsdelen utgjør 25 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene. Utviklingsdelen
reguleres i henhold til aktivitet og gjennomførte tiltak fra år til år, og i henhold til 
samarbeidsavtaler
mellom den enkelte kommune og Sametinget.

1.2 Forvaltningsfylkeskommuner
Basis- og betjeningsdel:
Basis- og betjeningsdelen utgjør 75 % av den totale tospråklighetsrammen for fylkeskommuner og
fordeles likt mellom fylkeskommunene.
Utviklingsdel:
Utviklingsdelen utgjør 25 % den totale tospråklighetsrammen for fylkeskommuner. Utviklingsdelen
reguleres i henhold til aktivitet og gjennomførte tiltak fra år til år, og i henhold til 
samarbeidsavtaler
mellom den enkelte fylkeskommune og Sametinget.

2. Kriterier for måloppnåelse for tospråklighetstilskuddet
Kriterier for måloppnåelse er de samme for både kommuner og fylkeskommuner i
forvaltningsområdet for samisk språk. Kriterier for måloppnåelse skal brukes i rapporteringen over
bruk av midlene til Sametinget.
For basis- og betjeningsdelen av tospråklighetstilskuddet er det følgende kriterier for måloppnåelse:
- Antall ansatte med kompetanse for å betjene befolkningen på samisk muntlig og/eller skriftlig
- Antall ansatte som har fått opplæring i samisk
- Kunngjøringer, informasjon, skjemaer og tekst på hjemmesiden på samisk
- Antall tospråklige dokumenter (samisk/norsk)
Det kreves ikke detaljert regnskapsrapport for basis- og betjeningsdelen av tospråklighetstilskuddet.
Utviklingsdelen reguleres i henhold til aktivitet og gjennomførte tiltak fra år til år, og på bakgrunn 
av samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune/fylkeskommune og Sametinget. Størrelsen på
utviklingsdelen for den enkelte kommune/fylkeskommune fastsettes av sametingsrådet eller det
organet som sametingsrådet delegerer myndigheten til.
Siden språksituasjonen er såpass forskjellig som den er i forvaltningsområdet for samisk språk, skal
det utarbeides individuelle samarbeidsavtaler med hver enkelt kommune og fylkeskommuner.
Samarbeidsavtalene skal blant annet omfatte mål og strategier for hvordan den enkelte
kommune/fylkeskommune skal oppfylle samelovens språkregler, og hvordan den enkelte
kommune/fylkeskommune vil bruke utviklingsdelen.
Det kreves detaljert regnskapsrapport for utviklingsdelen av tospråklighetstilskuddet.

3. Tildelingskriterier og utbetalingsvilkår
Det foreslås følgende tildelingskriterier og utbetalingsvilkår:
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Aktivitetsplan for inneværende år og budsjettbehov for påfølgende år sendes Sametinget innen 1.
mars inneværende år.
Det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom Sametinget og de enkelte forvaltningskommuner og
fylkeskommuner for bruken av tospråklighetstilskuddet.
Rapport for basis- og betjeningsdelen sendes Sametinget innen 1. august påfølgende år.
Rapport og detaljert/beskrivende regnskap for utviklingsdelen i henhold til samarbeidsavtalen
sendes
Sametinget innen 1. august påfølgende år.
50 % utbetales i begynnelsen av budsjettåret. De resterende 50 % utbetales når kriteriene for 
tilskuddet er oppfylt.
Er ikke kriteriene for tilskuddet oppfylt innen 1. august, kan ikke tilskuddsmottaker påregne
tilskudd fra Sametinget i påfølgende år. Tilbakebetaling til Sametinget kan kreves dersom mottaker 
ikke oppfyller kriteriene som forutsatt.
Ordningen evalueres om 3 år

Beregningsgrunnlaget til Tana er på kr. 5 129 000, av dette vil kr. 1 282 250 være avsatt til 
utviklingsdelen.
De tiltakene som det forventes å dekkes under basis og betjeningsdelen er ordinære språktiltak 
som kommunen utfører i dag, det som tolking, oversettelser, samisk undervisning, tospråklig 
sentralbord, etc. 
Når det som vil dekkes under utviklingsdelen bruker vi i dag kr. 1 084 000 til Deanu 
giellagáddi/ Tana samiske språksenter og kr. 700.000 til samisk barneteater (lønn + lokaler, jfr. 
sak 2009/2298), altså noe over de beregningstallene Sametinget bruker.

Samarbeidsavtalen som skal etableres mellom den enkelte kommune og Sametinget skal 
evalueres årlig, og det vil være behov for justeringer ut i fra at prioriteringer/rammebetingelser 
kan endres. Dette er også er en ny måte å samarbeide om bruken av tospråklighetsmidlene på, 
slik at det vil nok være behov for å foreta noen avklaringer underveis mht kriteriene for 
måloppnåelse.

I forhold til kommunens språkplan vil samarbeidsplanen være på et mer overordnet nivå, slik at 
språkplanen vil gi muligheter for ytterligere konkretiseringer i forhold til krav til måloppnåelse.

Vurdering
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SAMARBEIDSAVTALE mellom Tana kommune og Sametinget - utkast pr 
30.08.2011

Artikkel 1 – Formål
Avtalens formål er å legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom partene i forvaltning 
av samelovens språkregler i Tana kommune. Partene vil legge forholdene til rette for at samene skal 
kunne bevare og utvikle sitt språk i Tana kommune.

Artikkel 2 – Samarbeidets karakter
Samarbeidet gjennom denne avtalen skjer med bakgrunn i Sametingets vedtak i sak 011/11 Nye 
tildelingskriterier for tospråklighetsmidlene. Denne avtalen er ikke til hinder for samarbeid som ikke 
er nevnt i denne avtalen.

Artikkel 3 – Beregningsregler for tospråklighetstilskuddet
Sametinget forplikter seg i å fordele 35 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene likt 
mellom alle kommunene innenfor forvaltningsrområdet for samisk språk. Videre forplikter 
Sametinget seg til å fordele betjeningsdelen ihht beregningsreglene, med utgangspunkt i de siste 
offisielle tall fra GSI og Sametingets valgmanntall.. Sametinget forplikter seg også til å fordele 
utviklingsdelen ihht det man blir enige om med kommunen med bakgrunn i denne avtalen og 
gjennomførte tiltak..

Artikkel 4 – Kriterier for måloppnåelse; Basis- og betjeningsdel
o Opprettholdelse av to-språklig sentralbord og tospråklig menyvalg på telefoniløsningen
o Opprettholde tospråklig web, med informasjon på begge språk så langt som praktisk mulig
o Gi politikere muligheter til å bruke samisk på kommunestyremøtene gjennom å ha fast 

tolking av kommunestyremøter til norsk
o Ha en bevisst holdning til bruk av samisk i andre utvalg 
o Opprettholde tospråklig bibliotektjeneste
o Oversettelse av innkommende og utgående dokumenter som forutsettes at er tospråklig
o Samisk skal være det primære kommunikasjonsspråk  på Deanu sameskuvla 
o Samisk skal være det primære kommunikasjonsspråk  på Sirma skole/Sirpma skuvla 
o Samisk skal være det primære kommunikasjonsspråk  på Sirpma mánáidgárdi 
o Legge forholdene tilrette til tospråklig skilting av kommunale kontorer
o Legge forholdene tilrette til tospråklig skilting av kommunale bygg

Artikkel 5 – Kriterier for måloppnåelse; Utviklingsdel
o Videreføre Tana samiske språksenter som til utvikling og gjennomføring av opplæring, 

språkutviklingsprosjekter
o Videreføre praksis med tildeling av tospråklighets prosjektmidler
o Fortsette utviklingen av Samisk barneteater

Artikkel 6 – Oppfølging og rapportering
Det avholdes årlige møter mellom sametingsrådet og politisk nivå i Tana. Hensikten med møtene er 
rapportering, oppfølging og samordning. Oppfølgingen av denne avtalen skal drøftes på disse 
møtene.

Administrasjonene på ledernivå møtes en gang i året for gjennomgang av oppføling og status for 
avtalen. 

Artikkel 7 – Gyldighet og endring
Denne avtalen ”Avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tana kommune” ble inngått ved vedtak 
i sametingsrådet i sak.......  og i Oppvekst og kulturutvalget i Tana kommune i sak..... .
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Endring av den avtalen ”Avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tana kommune” kan bare 
foretas av partene, og må ha flertall både i Oppvekst og kulturutvalget og i sametingsrådet.

Sametinget forplikter seg til å evaluere ordningen etter tre år.

Sted,  dato

Ellinor Marita Jåma
Sametingsråd ordfører 
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PS 53/2011 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

PS 54/2011 Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalgene



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/6-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 55/2011 07.11.2011

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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