
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 24.11.2011
Tidspunkt: 08:30

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

Tana 15.11.2011 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2011 Godkjenning av innkalling
PS 2/2011 Godkjenning av saksliste

PS 3/2011 Godkjenning av protokoll fra siste møte
PS 4/2011 Årsbudsjett 2012 og økonomisplan 2012-2013 Tana 

kommune
2010/135

PS 5/2011 Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet 2011/2370

PS 6/2011 Skoleanlegg i Tana 2010/135
PS 7/2011 Etablering av sykkelbane - område for sykling 2010/135

PS 8/2011 Ungdomsrepresentant til rusteamet i Tana 2010/135
PS 9/2011 Åpent flerbrukshall 2010/135

PS 10/2011 Referatsaker/Orienteringer

Side 3



Side 4

PS 1/2011 Godkjenning av innkalling

PS 2/2011 Godkjenning av saksliste

PS 3/2011 Godkjenning av protokoll fra siste møte



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2010/135-12

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 4/2011 24.11.2011

Årsbudsjett 2012 og økonomisplan 2012-2013 Tana kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Saken ettersendes

Saksopplysninger
Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 -2013 er ikke klargjort fra rådmannen.

Dokumentene ettersendes så snart de foreligger. Vi tar et forbehold om at dokumentene kan bli 
utlevert på møtet.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 145

Arkivsaksnr: 2011/2370-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 5/2011 24.11.2011
Formannskapet 01.12.2011
Kommunestyret 15.12.2011

Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet

Vedlegg
1 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009 - 2012
Vedlegg: 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009 – 2012 (rev desember 2010)

Rådmannens forslag til vedtak
a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 
aktivitet. 
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2012:
1. Lysløype Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Ridehall i Holmfjell, Tanahall AS (fornyet søknad)
3. Utvidelse av skiskytterbanen, Tana skiskytterlag (ny søknad)
4. Skytebane i Tana flerbrukshall, Tana kommune (ny søknad)
5. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)
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Saksopplysninger
Handlingsprogram 2012 for idrett og fysisk aktivitet med prioriteringer

Innledning

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan 
drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger for 
vårt tilfelle på lokalt nivå. Staten fremhever at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler 
er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år). Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og 
tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former, prioriteres 
særskilt. 

Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for 
utfordringer og variasjoner. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg. 
Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i et lokalsamfunn.

Kriterier for anlegg
Anlegg som blir prioritert i handlingsprogrammet skal være også prioritert i kommunedelplan 
for idrett og fysisk aktivitet Tana 2009 – 2012. Alle anlegg som det søkes om spillemidler er 
med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 

Anlegg

Ordinære anlegg
a) Lyseløype, Tana bru: 

Rehabilitering ble sluttført i 2009. Lysløypa ved Tana bru er et kommunalt anlegg 
      Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2009, 2010 og 2011 med avslag på 
       grunn av manglende finansiering.
       Fornyet søknad

b) Ridehall i Holmfjell: 

Id.funk 
forhånds-
godkj

 Anleggsstart – finansiering 

Total

Prio Anleggsoppgaver,
tilrettelegging og 
tiltak

Ansvarlig,
søker

Invest.
kostnad

Driftsutg
Pr. år

Kommune Stat/fylke Privat/egne
Ordinære anlegg

 1 Lysløype, Tana bru Tana kommune 08.12.2008      538 750         251 875     269 000     20 000

 2 Ridehall i Holmfjell Tanahall as 07.01.2010   1 484 000      80 000     206 000     618 000   660 000

 3 Skiskytterbane Tana skiskytterlag 08.09.2011      717 593    102 060       60 000     299 000   358 595

 4 Miniatyrskytebane Tana kommune Sendt fylke   1 721 250            2 500     724 750     717 000   279 500

 5 Kunstgressbane Tana kommune Sendt fylke  6  600 000    200 000  3 850 000  2 750 000

Sum prioriterte tiltak  11 061 593    384 560   5 092 625  4 653 000 1 318 095

Side 7



Ridehall i Holmfjell eies av Tanahall as.
Byggeprosjektet er i sluttfase. Det som gjenstår er å få garderobefasiliteter på plass.

      Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2010 og 2011 med avslag på grunn av
      manglende finansiering.
      Fornyet søknad

c) Skiskytterbane, Tana bru:
Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012. 
Idrettslaget fikk forhåndsgodkjent prosjektet sitt i 2011.

      Tiltaket er en utvidelse av eksisterende skiskytteranlegg med 10 nye skiver, og  
      rehabilitering av eksisterende 20 skiver.  Tana Skiskytterlag har ambisjoner om å påta
      seg større idrettsarrangement, og kravet fra Norges Skiskytterforbund (NSSF) er 
      minimum 30 skiver for NM og NM-junior.
     Anlegger skal brukes til idrettsformål.

      Ny søknad

d) Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall: 
Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012. 
Miniatyrskytebane i Tana flerbrukshall er et kommunalt anlegg.

            Tana kommune skal i samarbeid med Tana skytterlag etablere miniatyrskytebane i 
            disponibelt rom i andre etasje i Flerbrukshallen. Tiltaket er med å øke breddetilbud i   
            kommunen. For skyttermiljøet er tiltaket viktig for å ha et sentrumsnært tilbud med 
            tanke på økt rekruttering. 

      Ny søknad. 

e) Kunstgressbane, Tana bru: 
Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012. 
Kunstgressbane er et kommunalt anlegg.
For å opprettholde breddeaktivitet er kunstgressbane et viktig tiltak i kommunen.

            Beliggenhet til kunstgressbanen vil kunne bidra til økt fysisk aktivitet blant annet i 
            skoletiden. Det betyr at skolen og barnehage kan bruke området på dagtid. 
            Utover det vil kunstgressbane tiltrekke også ungdomsgrupper som ikke med i organisert 
            idrett. Tiltaket kan gi en god effekt innen fysisk aktivitet og folkehelse forebyggende
            tiltak i kommunen.     
            Ny søknad.

Vurdering

Handlingsprogrammet 2012 for anlegg bygger på tiltak som er beskrevet og prioritert i 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2009 - 2012. De anlegg og tiltak som ikke er 
tatt med i handlingsprogrammet for 2012 er ikke prioritert i denne omgang. Viser for øvrig til 
innstillingen. 

Jørn Aslaksen
rådmann
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Kommunedelplan for

Idrett og fysisk aktivitet
   Tana 2009 - 2012

Revidert desember 2010
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Forord

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en 4-års
rullering av tidligere kommunedel for anlegg og områder
for idrett og friluftsliv 2009 - 2012

I denne planen har vi vektlagt den generelle fysisk aktivitet
blant kommunens innbyggere og folkehelsebegrepet, som
viktige innsatsområder i arbeidet med idrett og fysisk
aktivitet. Dette er også i tråd med sentrale føringer.

Handlingsprogrammet i planen er en forutsetning for å få
statlige spillemidler til bygging av anlegg i kommunen.

Planen er utarbeidet i Utviklingsavdelingen hvor idrett og
fysisk aktivitet inngår som del av kulturarbeidet.

Jørn Aslaksen
   rådmann
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn
Denne planen erstatter kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2004 – 2008. Planen skal ha
en hovedrullering hvert 4. år. Kulturdepartementet forutsetter at alle kommuner skal ha en slik
kommunedelplan med prioritert tiltaksplan for å få støtte i form av spillemiddeltilskudd. Tiltaksplanen
fremmes som egen sak i forbindelse med budsjettbehandling. Kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven med blant annet medvirkning gjennom
annonsering i lokalpresse, folkemøte og høring. De siste årene har tilskuddsordningen inkludert og
fokusert på aktivitetsdelen og dermed også med i planen for aktivitetsfremmende tiltak. Som følge av
dette stilles det større forventninger for ressursbruken sett i forhold til befolkningens behov for kultur
og helse gjennom idrett og fysisk aktivitet.

1.2 Formål
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er et strategisk plandokument som skal ligge til grunn for planlegging av 
idretts og friluftsanlegg og prioritering av disse. Planen skal også synliggjøre tiltak for tilrettelegging av fysisk aktivitet.

Planen skal bidra til:
     Å gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for
       idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som sikrer et bredt og helsefremmende tilbud
     Å synliggjøre tiltak for fysisk aktivitet
     Å synliggjøre fagsamarbeidet mellom det offentlige og frivillige organisasjoner om tiltak for
       fysisk aktivitet
     Å synliggjøre fagsamarbeid mellom avdelingene
     Et bredt samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner for å sikre arealer for friluftsliv,
       idrett og fysisk aktivitet i nærmiljøet
     Å følge opp behovet for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
     En oversikt over kostnader ved bygging av idretts- og friluftsanlegg og synliggjøre av behovet
       for ressurser til drift og vedlikehold av anlegg
     Synliggjøre behovet for å utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold av anlegg
     Synliggjøre betydning av fysisk aktivitet for grupper som ikke i dag får tilbud på lik linje med
       andre
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2 Utviklingstrekk i kommunen

Utviklingstrekk i Tana
Over tid har det vært en betydelig befolkningsvekst i det som i dag er Tana kommune. Befolkningen er fordoblet i løpet 
av de siste hundre år. I perioden 1946-2006 har det derimot vært en forholdsvis stabil
utvikling, mens utviklingen siste 10 år viser en nedadgående trend. Innflyttings- og utflyttingstallene har vært nokså 
stabile men vært noe lavt siste tre år. Innflyttingen viser en svak nedadgående trend
siste 10 år. Fødselsoverskuddet har ikke hatt noen større betydning for folketallsutviklingen siden
1973. Siden 1951 har inn- og utflytting i lange perioder har hatt mest betydning for
folketallsutviklingen i kommunen. For å opprettholde befolkningsstrukturen og antall innbyggere, er
det først og fremst forhold knyttet til flytting det er viktig å gjøre noe med.

Folketallsutviklingen i Tana viser sammenfallende tendens med utviklingen ellers i fylket. I
oppgangstider øker flyttestrømmen fra distriktene mot de sentrale strøk i Norge. Siden 1992 har
befolkningsutviklingen gjennomgående vært negativ. Dette faller sammen med en vedvarende
nasjonal oppgangstid.

De største endringene over tid finner vi i nedre del av kommunen. Her har det siden 1960 vært en
samlet folketallsnedgang på hele 35 %. I øvre del av kommunen, gamle Polmak kommune, har
derimot folketallet vært mer stabilt med en reduksjon på 10 % siden 1960. Viktigere er det at det skjer
en endring av bosettingsmønsteret ved at flere og flere bosetter seg på kommunesenteret eller i
nærområdene til kommunesenteret fremfor områdene utenfor. Sentrumsnære områder har en økning
på 730 personer siden 1960. Dette veier imidlertid ikke opp for befolkningsnedgangen i øvrige kretser
hvor nedgangen var på 1.006 personer. Tana kommune ikke har et så sterkt sentrumsområde som kan
veie opp for befolkningsnedgang i omlandet til kommunesenteret. Pr 1.april 2008 bodde det 2953
personer i Tana kommune.

Levekårsindikator

Indeks Indeks Sosial- Døde- Uføre- Attførings-

2006

Hele landet
2 000 - 4 999
Finnmark-Finnmárku

Deatnu-Tana

5,4
5,4
8,2

8,9

2000

5,4
5,2
8,6

8,6

hjelp

5,5
5,3
9,3

9,0

lighet trygd

5,6
5,8
9,1

10,0

5,8
5,8
6,1

6,0

penger

5,4
5,3
8,4

9,0

5,2
4,8
8,8

10,0

Vold Arbeids- Overgangs-

ledige

5,2
4,9
9,4

9,0

stønad

5,6
5,7
7,2

9,0

Lav

utdanning

5,6
5,4
8,8

9,0
Tabell 5: Levekårsindikator 2006. Kilde: Sosial- og helsedirektoratet & SSB. Lavere poengsum
indikerer bedre levekår. Poengskala fra 1 til 10, hvor 1 er best og 10 dårligst.

Levekårsindikatoren viser at Tana kommune kommer relativt dårlig ut sammenlignet med
landsgjennomsnittet og for kommuner med samme innbyggerstørrelse. Samlet levekårsindikatoren for
Tana er noe dårligere enn gjennomsnittet for fylket, mens den er bedre på områder som
sosialhjelpstilfeller og arbeidsledighet. Innenfor ”voldstilfeller” og ”dødelighet” får kommunen
dårligst resultat på levekårsindikatoren.
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3 Kommunens idretts- friluftspolitikk

Det er naturen og naturopplevelser som er helt sentrale for tanaværingers opplevelser av livskvalitet.
Kvinner og menn trekker dog fram noe forskjellige elementer. Få kvinner trekker fram laksefiske, som
er mange av mennenes klare favoritt. Noen kvinner forteller at de liker å drive med isfiske og ellers
fiske på vannene om høsten. Få menn trekker fram sanking av bær, som er kvinnenes uttalte
favorittaktivitet i naturen. Ellers er det altså naturen som arena for rekreasjon og hvile som trekkes
fram, naturen som arena for fysisk aktivitet samt naturen som arena for bålkos. Andre dimensjoner
som bidrar til tanaværingenes livskvalitet går på frihet fra materielt kjøpepress, muligheter for spredt
bosetning, trygghet, at det er billig å bo, samt muligheter for mobilitet som åpner for kombinering av
rurale og urbane aktiviteter. Disse siste elementene trekkes i større grad frem av kvinner enn av menn.

(utdrag fra prosjektrapporten ”det gode livet i Tana, 2005)

Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv berører de fleste i Tana kommune, og er en viktig del av
vår kultur og vårt samfunnsliv. Utfoldelse, spenning, prestasjoner, opplevelser for den enkelte og
mestring av naturen er en egenverdi i seg selv. Fysisk aktivitet har stor betydning for barns oppvekst
og utvikling, og de positive helsemessige virkninger av det.
Motivene for å drive idrett og friluftsliv vil variere. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilke
motiver og behov hver enkelt har for å kunne øke mengden og bedre kvaliteten på fysisk aktivitet.
Dette gjelder like mye barn i lek som personer med spesielle behov, mosjonister og for
toppidrettsutøvere.

Visjon
Blomstrende idretts- og friluftsliv i Tana

Hovedmål
Alle skal ha muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger

Målgruppe
   1. Personer med spesielle behov (funksjonshemmede)
   2. Barn og ungdom
   3. Inaktive

Delmål for fysisk aktivitet
a. Tana kommune skal motivere til lokal aktivitet hos frivillige lag og foreninger med
      ulike virkemidler
b. Tana kommune skal medvirke til at barn og ungdom motiveres til uteaktiviteter
      fremfor passive inneaktiviter
c. Tana kommune skal medvirke til at det finnes lavterskeltilbud for hele befolkningen
      med spesielt fokus på inaktive grupper.
d. Tana kommune skal arbeide på tvers av sektorene for å fremme fysisk aktivitet og god
      helse
e. Barnehagene og skolene skal øke sin utetid og stimulere barna til variert fysisk
      aktivitet hele året.
f. Tana kommune skal medvirke til at funksjonshemmede får variert tilbud innen fysisk
      aktivitet
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Delmål for anleggsutbygging

1.

2.

Trening og konkurranse
Tana kommune skal tilrettelegge for idrettsutfoldelse – både i bredden og på toppen –
som helsefremmende, trivselsskapende og forebyggende element.

Gode oppvekstvilkår for barn og unge
I skolekretsene skal det sikres arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv som
utfordrer barn og unges kreativitet. Det må tas hensyn til trafikksikkerhet,
tilgjengelighet (også for funksjonshemmede), forurensing og støy. Arealene skal ha
en solrik beliggenhet, være skjermet mot vind og være opplyst i den mørke årstiden.

Uteområder ved skoler og barnehager
Uteområder ved skoler og barnehager skal være tilrettelagt for variert fysisk aktivitet
og læring tilpasset årstidene. Ellers gjelder de samme momentene som i pkt 2.

Gi gode forhold for funksjonshemmede
Alle idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, som blir finansiert av spillemidlene skal være
tilgjengelige for funksjonshemmede. Ved planlegging av lekeplasser må også
prinsippet om universell utforming følges. Funksjonshemmede skal gis gode og
varierte muligheter for friluftsliv.

Allsidig friluftsliv og rik mulighet til rekreasjon
Tilrettelegging for friluftsliv skal stimulere til et enkelt og lite ressurskrevende
friluftsliv.

Variert og trafikktrygt turvei-/løypenett
Turveier, -stier og -løyper skal utgjøre et sammenhengende nett hvor natur- og
kulturverdiene er viktige element. Nettet bør, sammen med gang-/sykkelveinettet, gi
god og trafikktrygg adkomst til utmark, sjø og vassdrag og binde sammen
boligområder med idrettsanlegg, skoler og barnehager.

Miljøtilpasset anlegg
Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv skal det
legges vekt på klimatilpassing, landskapsvern, kulturlandskap, lokal byggeskikk,
ENØK og andre miljømessige og estetiske forhold ved anlegget.

3.

4.

5.

6.

7.
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4 Resultatvurdering av forrige plan

Statusutvikling
Evaluering av forrige plan periode 2004 - 2008

Nye idrettsanlegg
Big jumpe m/lys
Klatrevegg, flerbrukshall
Sosiale rom, flerbrukshall
Annet, flerbrukshall
Flerbrukshall

Rehabilitering av idrettsanlegg
Klubbhus
Lysløype
O-Kart, Alleknjarg

Nærmiljøanlegg
Turløype, Mohkkeveaiden
Skateboardanlegg, Seida skole
Ballebinge m/lys, Austertana skole
Ball-løkke
Flerbruksflate, Boftsa skole

Anleggseier
Tana kommune
Tana kommune
Tana kommune
Tana kommune
Tana kommune

Anleggseier
IL Forsøk
Tana IF
IL Forsøk

Anleggseier
IL Forsøk
Tana kommune
Tana kommune
Tanabru ballklubb
Tana kommune

Byggeår
2007
2008
2008
2008
2008

Byggeår
2008

2007

Byggeår
2008
2006
2008
2008
2008

kostnader
80 000

400 000
900 000
320 000
317 000

kostnader
697 000

spillemidler
289 000
 76 000
500 000
875 000
0

spillemidler
  555 000
   65 000
   54 000

spillemidler
40 000

200 000
152 000
0
0

30 000 000

kostnader
1 700 000
  157 000

Anlegg i den forrige planen som ikke ble gjennomført
   Bassenget, Seida skole – manglende finansiering
   Rulleski/rullestolløype, Tana skiskytterlag – ikke realisert
   Lysløype, Sirma IL – ikke realisert
   Kunstsnøproduksjon, IL Forsøk – ikke realisert
   Samisk idrettsanlegg, Deanu Searat – ikke realisert
   Kunstgressbane, Tana Ballklubb – manglende finansiering
   Ridehall, Tana kjøre- og rideklubb – under prosjektering
   Utstyrlager, Tana IF – ikke aktuelt
   Fotballbane, IL Forsøk, ikke aktuelt
   Alpinbakke, Austertana IL – ikke realisert
   Klubbhus, Tana ballklubb – ikke realisert
   Crossanlegg/klubbhus, Tana Motorklubb – under prosjektering
   Rehabilitering av lysløypene – anleggene er under vurdering

Nærmiljøanleggene fra forrige planen vil bli realisert i den nye planperioden.
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5 Forhold til andre planer

Følgende nasjonale planer er lagt til grunn for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
2009 – 2012 er:
Overordnede dokumenter som ligger til grunn for planen







St.meld. nr 14 (1999 – 2000) ”Idrett i endring”
St.meld. nr 39 (2000-2001) ”Friluftsliv – en veg til høgare livskvalitet”
St.meld. nr 16 (2002-2003) ”Resept for et sunnere Norge”
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 – 2009 ”Sammen for fysisk aktivitet”
NOU 2001:22 ”Fra bruker til borger” og St. meld. Nr 40 (2002 – 2003)
”Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”

Kommunale føringer
  Kommuneplanens Samfunnsdel 2008-2019






Kommuneplanens arealdel 2002 – 2013
Økonomiplan 2005 – 2008
Flerbruksplan for Tanavassdrag
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2004 - 2008

Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2019 ble vedtatt i juni 2008, som er kommunens
viktigste strategidokument. Det kommuneplanens samfunnsdel legger de politiske føringene
for Tana kommune.
Noen av de mest sentrale trekkene i kommuneplanens samfunnsdel som også berører kommunedelplan
for idrett og fysisk aktivitet:

Barn og unge
Alle barn og unge skal ha en trygg oppvekst med god kulturskole, barnehage, skole- og fritidstilbud.

Idrett og kultur
Videreutvikle kommunen gjennom en bevisst satsing på idrett og kultur som gjenspeiler det
flerkulturelle samfunnet vi lever i, og som gir hver enkelt mulighet til opplevelser og utfoldelse.
Kommunens utøvere skal bli gode ambassadører for kommunen.

Videreutvikle kommunen gjennom en bevisst satsing på idrett og kultur som gjenspeiler det
flerkulturelle samfunnet vi lever i, og som gir hver enkelt mulighet til opplevelser og
utfoldelse. Slik at kommunens utøvere blir gode ambassadører for kommunen.

Natur og friluftsliv
Viktige naturområder i kommunen skal ha enkel tilgjengelighet for kommunens befolkning.

Styrke bygdene
Bygdene skal ha et godt og forutsigbart offentlig og privat tjenestetilbud for sine innbyggere, og
innbyggerne skal i større grad få bestemme over sin hverdag. Yngre voksne og barnefamilier skal ha
tilgang på gode og trygge oppvekstmiljøer med tilgang på boligtomter og arbeidsplasser rundt i
kommunen. Et av tiltakene er å styrke det frivillige arbeidet i lag og foreninger.
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6 Planprosessen

Planarbeidet er knyttet til et samarbeid mellom Tana Idrettsråd og Tana kommune. Oppstarten av
planarbeidet ble kunngjort i lokalpressen i henhold til reglene i plan- og bygningsloven. Selve
prosessen har hatt ulike tilknytninger til brukergrupper og statlige, fylkeskommunal og kommunale
planer.
Det ble kjørt en omfattende prosess i forbindelse med utarbeiding av den forrige planen, og de
behovene som ble signalisert da er tatt hensyn til den nye plan for drett og fysisk aktivitet. Etter 2005
er det blitt kjørt ulike prosesser, som for eksempel prosjektet ”Det gode livet i Tana” og omfattende
brukermedvirkning i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2019. Miljø og
kulturkomiteen har kommet med ønske om å bruke det materialet som foreligger allerede. I begge de
nevnte tilfeller hadde idrett og friluftsliv en stor fokus. Med det som bakgrunn har Miljø- og
kulturkomiteen besluttet å bruke allerede eksisterende kartlegginger som grunnlagsmaterial for

planen.

I tillegg er det avholdt et folkemøte hvor det ble åpnet opp syns punkter for anleggsbygging i
kommunen. Det som er behov for er skytebane i hallen, motorsportsanlegg og ridehall. Det
var også stor enighet om at bassenget er noe som bør første prioritet, siden det er også et
anlegg som funksjonshemmede kan ha stor glede av.

7 Økonomi

Tana kommune har følgende tilskuddsordninger for lag og foreninger:
   Drifts- og aktivitetsstøtte til idrettslagene. Det er avsatt kr 200 000 som fordeles mellom
       idrettslag tilsluttet NIF, det frivillige skyttervesen og Samenes Idrettsforbund-Norge
   Kulturmidler

Tana kommune har vedtatt at barn under 19 skal ha gratis adgang til flerbrukshall, gymsaler og
svømmebassenget.
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8 Nåsituasjon

Aktivitet
Tana har ca 1700 personer som er tilknyttet de ulike idrettslag og friluftslivsorganisasjon i kommunen.
Kommunen utmerker seg mest på vinteridretter, og i det senere tid også på innendørsidrett. Det viser
også mediaomtale siste året innen idretter som motorsport, kampidrett, langrenn, skiskyting, friidrett
og fotball.

Mai 2008 var det 11 idrettslag som var tilsluttet Norges idrettsforbund, 1 lag som er tilsluttet Det
frivillige skyttervesenet og 1 lag som er tilsluttet Samenes Idrettsforbund-Norge. Til sammen har disse
lagene 1535 medlemmer. Medlemslagene som er tilsluttet NIF hadde en økning med 170 medlemmer
fra 2006 til utgangen av 2007. De andre lagene har ikke vi informasjon om.

Egenorganisert fysisk aktivitet utenfor registrerte lag og foreninger samler største delen av
befolkningen. Denne aktiviteten er i vekst. Bruken av nærmiljøet til aktivitet øker stadig. De mest
populære aktiviteter er skating, snowboard, sykling og nordic walking.

Anlegg
Anleggsdekningen er rimelig god med overvekt på vinteranlegg som lysløyper og skiløyper. Det er
også bra dekning av fotballbaner. Kvaliteten på anleggene varierer, og flere av anleggene vil antakelig
ha behov for oppgradering for å kunne tilfredsstille kravene som idretten stiller. De fleste anlegg eies
og drives av private lag og foreninger.

Tana kommune har etter 20 års ventetid endelig fått bygg flerbrukshall. Det var en kjærkommet anlegg
for innendørsidretter som volleyball, håndball og bryting. Det kan forventes en vekst av ulike
hallidretter i årene fremover. Spesielt gjelder dette ballidretter, innebandy og bueskyting, som ikke har
hatt særlige gode kår.

Av det vi vet i dag så vil det komme nye søknader på anlegg som ridehall, motorsportsanlegg og
rulleski/rullestol løype av d mer kostnadskrevende anleggene. I tillegg er svømmebassenget en liten
utfordring og som sannsynlig vil komme på den kommunale budsjettet i de nærmeste årene.

For de yngre er det behov for å utvikle gode og attraktive nærmiljøanlegg med tilknytting til skole og
boområder. Barnehagene vil være en av de arenaene som bør vurderes i forhold til bedre
tilrettelegging for fysisk aktivitet.

I forhold til friluftsanleggene er det behov for merking og opparbeiding av kartverk for at disse kan bli
mer attraktive både for lokalbefolkning og turisme.

Side 18



9 Analyse av behov for aktivitet og anlegg

Innsatsområder for planperioden 2009 - 2012

Idrettsrådet
Idrettsrådet fungere som et viktig bindeledd mellom idrettslagene i kommunen, og mellom idretten og
kommunen. Det som savnes er et organ for friluftslivet. Alternativt bør en se på om dagens form for
idrettsrådet også skal kunne ivareta saker som angår friluftslivet eller om en bør utrede behovet om
opprettelse av et eget råd for friluftslivsorganisasjoner. Dette gjelder spesielt i forhold til behandling
og uttalelser av saker om anlegg og områder for friluftsliv. Målet er at kommunens tiltak for idrett og
fysisk aktivitet samles under et felles organ slik at det oppnås bedre samarbeid om anleggene og felles
prioritering av virkemidlene.
I tillegg må det tas en gjennomgang av Idrettsrådet’s status i kommunen. Det vil være behov for å øke
statusen til idrettsrådet, spesielt i forhold til idrettspolitiske saker. I det ligger også behovet for
gjennomgang av idrettsrådets mandat og funksjon i forhold til kommunen.

Kommunen
Utfordring for kommunen er drift, vedlikehold og opprustning av skolegårdene og uteareal for
barnehagene. I planperioden vil opprustingen av uteareal være et satsingsområde. Målet er å få
attraktive og funksjonelle uteareal for alle skolene og barnehagene i kommunen. Dette innebærer blant
annet at skolene bør jobbe for å øke antall timer til fysisk aktivitet for alle elever, i tråd med sentrale
føringer.
Barnehagene bør igangsette planlegging av utearealene for barnehagen i planperioden. På lik linje med
skolene i kommunen må barnehagene også få økt fysisk aktivitet i barnehagen.
Kommunen har allerede tiltak som lunsjtrim, gymsal og svømmebassenget for ansatte. Pr i dag brukes
dette ikke i ønsket omfang. Med tanke på velværet til de ansatte, rehabilitering og forebygging av
eventuelle sykdommer bør de ansatte motiveres til å benytte seg av tilbudet i mye større grad enn det
gjøres nå.

Fysisk aktivitet
Tiltak som fremmer egenorganisert aktivitet, som mobilisering av inaktive befolkningsgrupper bør
være et av de viktigste satsingsområdene i kommunen. Dette omfatter tilrettelegging av anlegg og
områder for ulike aktiviteter, informasjon om disse og motivasjon til bruk av disse. I tillegg må
kommunen jobbe gjennom idrettsrådet for å få økt fysisk aktivitet i befolkningen. Tiltak for fysisk
aktivitet er beskrevet i folkehelseplan for Tana.

Anlegg
I kommende periode vil vi stå overfor flere utfordringer knyttet til drift, utredning og etablering av
anlegg. Det er behov for egne driftsmidler til både lekeplasser, nærmiljøanlegg som er tilknyttet
skolene i kommunen og utearealer for barnehagene. I tillegg bør det vurderes driftsmidler til
idrettsanleggene i kommunen.
I planperioden er de viktigste innsatsområdene:
     nærmiljøanlegg til knyttet skolene og barnehagene
     miniatyrskytebane i flerbrukshall
     ferdigstilling av flerbrukshall
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Rehabilitering (evt ny) av svømmebassenget i Seida
rulleskiløype/rullestolløype
etablering av kunstgressbane
etablering av motorsportsanlegg

kartfesting av anlegg for friluftsliv
utarbeide informasjonsmateriell for stiene i kommunen og merking av stiene
rehabilitering og etablering av turstier
utarbeide grøntstrukturplan
medvirke til utbygging av gang- og sykkelvei, i sentrumsområdet (Tana bru – Skippagurra –
Seida)
etablering av ridehall
rehabilitering av lysløypene i kommunen
etablering av lassokasting-/reinkappkjøringsanlegg

Målgruppen for planperioden er funksjonshemmede, barn/ungdom og inaktive. Dette innebærer at nye
anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg skal ta høyde for målgruppene. Spesielt viktig er det i
planperioden å få anlegg tilpasset funksjonshemmede. Pr i dag mangler den målgruppen
tilfredstillende anlegg og dermed er aktiviteten for gruppen meget begrenset.

Friluftsliv
Friluftsliv skaper tilhørighet og gir mulighet for sosialkontakt, og en rekke undersøkelser har
dokumentert sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse. Friluftsliv har også med hell vært
terapeutisk i behandling av psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk.
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. (St.meld. nr 8 (1999-2000). Her
beskrives strategisk mål for friluftslivspolitikken: ”Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv
som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for
øvrig”
Dette hovedmålet er utdypet gjennom fire nasjonale resultatmål:
    a. Friluftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av befolkningen
    b. Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv
    c. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og
        høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares
    d. Ved boliger, skoler og barnehager skal det være god adgang til trygg ferdsel, lek og
        annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser
        til omkringliggende naturområder

En stor del av Tanas befolkning driver med en eller annen form for friluftsliv. Det være seg jakt, fiske,
bærsanking, spaserturer, trimturer, bading eller naturopplevelsesturer. Med mer bevissthet blant
befolkningen om fysisk aktivitet øker også etterspørsel etter turstier. Det finnes mange stier i
kommunen som det er ønskelig å oppgrade ved rydding, merking, bygging av bruer og legging av
klopper over myrer og bekker.
De nye brukergruppen er de som ønsker å sykle i nærområder og fjellet, og det bør tilrettelegges for de
også. Mulighetene er mange, men det bør være en gjennomgang av behovene og innsatsområdene.
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Handlingsprogram 2010 - 2012

10.1 Idrett og fysisk aktivitet

Aktivitet Beskrivelse Budsjett Ansvarlig

Idrettspolitikk Iverksette tiltak for fokus på idrettspolitiske saker 
innen idrettsrådet, driftsstøtte til idrettsrådet

43 000
pr år

Utviklingsavdeling

Lage 
samarbeidsavtale 
mellom TIR og 
kommunen

Idrettsrådet (TIR) uttaler seg om alle idrettspolitiske 
saker i kommunen. Det er behov for en formalisert 
avtale mellom TIR og kommunen der det blant 
annet bør inngå en milepælsplan. 

Utviklingsavdeling 
og Tana idrettsråd 

Skole Oppfordre skolene til økt fysisk aktivitet ihht ny 
læreplan, og oppfordre til kontinuitet i aktiviteter i 
forskjellige idrettsgrener

Alle avdelinger

Fysisk aktivitet i 
skole

 Økt fysisk aktivitet på grunnskole og videregående 
skolenivå

Ordinær 
budsjett

Skolene

Barnehagene Oppfordre barnehagene til økt fysisk aktivitet og 
holdningsarbeid med kosthold 

  40 000 Utviklingsavd/arb.
gruppe, folkehelse

Aktivitets- og 
driftstilskudd

Avsette støtte til drift, vedlikehold og aktivitet. 
Utarbeide retningslinjer for aktivitetsstøtte og 
driftstilskudd til lag og foreninger. 

200 000 Utviklingsavd

Idrettsstipend/
motivasjonsstipend

Etablere stipendordning for ungdom som driver 
med idrett. Utarbeide statutter.

Utviklingsavd

Frivillig aktivitet Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger 
tar høyde for økt og variert aktivitetstilbud for 
funksjonshemmede

Utviklingsavd/ arb.-
gruppe, folkehelse

Egenorganisert 
aktivitet

Oppfordre lagene til å tilrettelegge for 
egenorganisert aktivitet, spesielt for ungdom

Utviklingsavdeling/h
else og sosial 

Idrettstilbud for 
funksjonshemmede

Stimulere til utvikling av eksisterende og etablering 
av nye idrettstilbud for funksjonshemmede

Utviklingsavdeling

Åpen hall Ungdom fra 13 og eldre   20 000 Utviklingsavdeling
Arrangementer Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger 

arrangerer mesterskap og andre arrangement i Tana
 150 000 Lag og foreninger

Svømmebasseng Vurdering av bassenget, rehabilitering eller ny Bygg- og anlegg
Kartverk Turkart over friluftsområdene i Tana Utviklingsavdeling
Reguleringsplan for 
Kaldbakknes

Friluftsområde og kulturminneområder Utviklingsavdeling

Partnerskap for 
folkehelse

Prosjektperioden er over, men kommunen 
fortsetter folkehelsearbeidet og søker midler til 
tiltak. 

Ekstern 
finansiering

Utviklingsavdeling

Reguleringsplan for 
Seidastrand

Sluttføring av planen. Iverksetting av tiltak fra 2009 Utviklingsavdeling

Fiskeplasser Atferdsregler etter friluftsloven langs 
sidevassdragene Masjohka og Laksjohka, og utføre 
tilretteleggingsprosjekt i felt (bla. Skilting)

Utviklingsavdeling
Fiskeorganisasjoner
Masjok bygdelag

Friluftsområder Utarbeide en plan for friluftsliv, en kartlegging av 
viktige friluftsområder og atkomster til vassdraget.

Utvavd,FeFo
Fylkesmannen 

Båtlandingsplasser Foreta en kartlegging av eksisterende 
båtlandingsplasser, og vurdere behov for sikring og 
tilrettelegging innen 2010.

Utviklingsavdeling
Rettighetshavere
Fiskeorganisasjoner

Rasteplasser      Tilrettelegging og forbedring av rasteplasser ved 
Tanaelva.

Utviklingsavdeling

Kulturlandskap Hindre gjengroing og åpne kulturlandskapet mot 
Tanaelva.

Grunneiere
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10.2 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert list

Anlegg Kostnad Spillemidler 
(søkt)

Komm 
andel

Drifts-
kostnad

Forhånds-
godkj

status

1 Tana kommune, 
Flerbrukshall

30 000 000  2006, 2007 
og 2008

20 000 000   800 000 03.01.2006 Sluttregnskap i 
vente

1b Tana kommune 
Flerbrukshall, 
skytebane

Vurderes 
av Dept

Under 
planlegging

2a Tana Kjøre- og 
rideklubb, Ridehall

Vurderes 
av Dept

Under 
planlegging

2b Tana Kjøre- og 
rideklubb, ridebane 1 
60x80

2c Tana Kjøre- og 
rideklubb, ridebane 2
40x70 

2d Tana Kjøre- og 
rideklubb, lysanlegg

2e Tana Kjøre- og 
rideklubb, ride/tursti

2f Tana Kjøre- og 
rideklubb, stall

2g Tana Kjøre- og 
rideklubb, sosialt bygg

3 Tana Motorklubb 
(TMK)
Motorsportsanlegg:

 5 000 000 Prosess i 
gang

Under 
planlegging

3a TMK, Crossbane/lys
3b TMK, Drag-bane
3c TMK, klubbhus
3d TMK, Go-kartbane
3e TMK, Bilcrossbane
3f TMK,garderobeanlegg
4 Tana skiskytterlag 

rulleski/rullestolløype
Prosess 
igang

Under 
planlegging

5 Tana Skiskytterlag, 
skiskytteranlegg

Under 
planlegging

6 Tana skytterlag, 
Bonakas skytebane

  650 000 Under 
planlegging

7 Tana kommune, 
kunstgressbane

 5 000 000 Under 
planlegging

8 IL Forsøk, skianlegg Under 
planlegging

9 Tana kommune, 
svømmebasseng

Under 
planlegging

10 Tana skiskytterlag, 
Turløype

Under 
planlegging

11 Tana kommune
Lysløype

Under 
planlegging

12 Levajok Rideklubb, 
ridebane

13 Tana kommune, 
Gilbagargu/guolba

Prosessen i 
gang

14 Tana 
kommune/bygdelagene
Kaldbakknes

Prosessen 
igang

Side 22



10.2.1 Prioriterte anleggsplan for bygging av anlegg for idrett og friluftsliv

Kulturdepartementet krever at anleggene i planen skal være kostnadsberegnet og foreløpig finansiert før 
de kommer på en prioriteringsliste. 
Tana kommune velger å sette opp en prioritert liste for anlegg som er ønsket blir opparbeidet og/eller 
bygget i de neste 4 årene. Anleggene som er på prioriteringsliste er anlegg som er innmeldt fra lag/foreninger 
og kommunen. Prioritering er satt opp med bakgrunn av de opplysninger vi har fått ved innmelding 
av anleggene. Det kan være noen omrokkeringer av prioriteringsliste avhengig av hvor langt de ulike lagene 
eller kommunen er kommet i prosessen.

Flere av de store anleggene må belage seg på lengre ventetid av hensyn til finansiering. 
I prioriteringsrekke følgene er det også tatt hensyn til funksjonshemmedes behov for anlegg som er tilpasset 
deres bruk. Motorsportsanlegget har fått høyere prioritet på grunn av den type mangler i Tana, 
og klubben har allerede i gang satt en prosess med forhåndsgodkjenning. 
De har signalisert at søknad om spillemidler vil foreligge i 2009. 

10.3 Nærmiljøanlegg, prioritert liste

Anlegg Kostnad Spillem
(søkt)

Komm 
andel

Drifts
kost

forhåndsg
odkj

status

1 Tana kommune Flerbruksområde, 
Boftsa skole

317 000 2008 15.01.2009

2 Tana kommune
Ball-løkke, flerbrukshall

320 000 2008 15.01.2009

3 IL Forsøk, skileikeanlegg Planlegges 
4 Tana kommune, Flerbruksområde Tana 

bru bh
Planlegges

5 Seida og Luftjok Bygdelag, 
skileikeanlegg

Under 
planl

6 Levajok Rideklubb, stier Under 
planl

7 Lysløypeanlegg i Austertana og Boftsa Drøfting 
med IL og 
bygdelag

8 Tana kommune Ballbinge, Sirma skole Drøfting 
med IL og 
bygdelag

9 Tana kommune Ballbinge, Boftsa skole Drøfting 
med IL og 
bygdelag

10 Tana kommune Ballbinge, Sameskolen Internt 
drøfting

11 Tana IF, lysløype i Bonakas
12 Tana kommune, ballbinge i 

Sieiddajohkguolbban 
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10.3.1 Prioriterte anleggsplan for bygging av nærmiljøanlegg

Anleggsplanen med prioritert liste er med bakgrunn i innmeldte anlegg. Anlegg som var med i forrige 
planperiode blir satt på en uprioritet liste på grunn av manglende tilbakemelding fra lag/foreninger 
og kommunen.

10.4 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og innsatsområder 2009 - 2012

Nærmiljøanlegg
Anlegg Beskrivelse Eier
Seida skole Nettopp-bane og 

sykkelløype
Tana kommune

Austertana skole Utendørsklatrevegg Tana kommune
Austertana Skileikeanlegg Tana kommune
Deanu Sameskuvla Nettopp-bane, Tana kommune
Deanu sameskuvla Utendørsklatrevegg Tana kommune
Deanu sameskuvla Skateboardrampe Tana kommune
Sirma skole Nærm friidrett Tana kommune
Sirma skole Utendørsklatrevegg Tana kommune
Sirma skole Sykkelløype Tana kommune
Trimløype/natursti Ny anlegg Sirma IL
Tana flerbrukspark Nærmiljøanlegg Tana bru ballklubb
Tana flerbrukspark Ballbinge Tana bru ballklubb
Montessoriskole Skileikanlegg Tana Montessoriforening
Vestertana Kultursti Vestertana kap og byg.lag
Torhop Kultursti Torhop og Tarmfjord b.lag
Smalfjorsvann Tursti Allgasvarri bygdelag
Holmfjell Flerbruksområde Tana Motorklubb
Seida barnehage Flerbruksområde Tana kommune

Ordinære anlegg
Anlegg Beskrivelse Eier
Lysløype Rehabilitering Sirma IL
Kunstsnøproduksjon Ny utstyr IL Forsøk
Lassokastingsanlegg Ny anlegg Deanu Searat
Fotball anlegg Rehabilitering Sirma IL
Alpinbakke Ny anlegg Austertana IL
Friluftsanlegg Ny anlegg Sirma bygdelag
Klubbhus Ny anlegg Tana bru ballklubb
Lysløype Rehabilitering Skippagurra BL/IL Forsøk
Lysløype Rehabilitering Tana kommune
Lysløype Ny anlegg Austertana IL/bygdelag
Skiskytteranlegg Rehabilitering Tana skiskytterlag
Reinkappkjøringsanlegg Ny anlegg Deanu Searat
Alpin-/snowboardanlegg Ny anlegg Tana kommune
Alpinbakken Rehabilitering Tana IF
O-kart Sirma Rehabilitering IL Forsøk
Gollevarre, friluftsanlegg Ny Tana kommune
Tana bru, friluftsanlegg Ny Tana kommune
Miljøbygg Rehabilitering Tana kommune
Grønnes – Gavesluft, friluftsanlegg Ny Bygdelagene, historielag
5-toppene, friluft Rehabilitering Bygdelagene
Goivesguihka, friluft Ny Tana kommune
Laksjokmunning, friluft Ny Tana kommune
Bievra, Friluft Ny Tana kommune
Storfossen, friluft Rehabilitering Tana kommune
Gargogeacce, friluft Ny Tana kommune
Polmakstrand, friluft Ny Tana kommune
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2010/135-14

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 6/2011 24.11.2011

Skoleanlegg i Tana

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges for Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd uten innstilling

Saksopplysninger
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd har i møtet av 23.september 2011 drøftet om etablering 
av skoleanlegg i Tana. I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet heter det er behov for å 
utvikle nærmiljøanlegg med tilknytting til skole og boområder. Barnehagene vil være en av de 
arenaene som bør vurderes i forhold til bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet. De skolene som 
nå er på rioritert liste for nærmiljøanlegg/ballbinge er Sirma skole og Deanu Sámeskuvla som 
ikke fått etablert anlegg i planperioden. Boftsa skole mangler ballbinge, og det har vært ønske 
fra mellom- og ungdomstrinnet.

Følgende skole/områder har fått etablert ballbinge er:
- Austertana skole
- Seida skole
- Montessori skole
- Bolig feltet Seidajok

Vurdering
Saken oversendes til politisk behandling etter Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd anbefaling.

Jørn Aslaksen
rådmann
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2010/135-13

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 7/2011 24.11.2011

Etablering av sykkelbane - område for sykling

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges for Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd uten innstilling.

Saksopplysninger

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd har drøftet saken i møte av 27.mai 2011 og i møte av 
23.september 2011 om etablering av sykkelbane i sentrumsområdet. 

Det som ble påpekt er at det en ganske stor gruppe av ungdom som er aktiv med sykling, men 
har ingen områder hvor dem føler at sikkerheten blir ivaretatt. Det er et ønske fra gruppen at det 
etableres eget område for sykling. I dag er situasjonen slik at gruppen må bruke områder hvor 
den øvrige trafikken er. Med andre ord på parkeringsplasser, bilveier og lekeområder.  

Vurdering

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd kommer med forslag til områder og eventuelle 
samarbeidspartner. 

Saken oversendes Oppvekst og kultur utvalget som orientering.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2010/135-11

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 8/2011 24.11.2011

Ungdomsrepresentant til rusteamet i Tana

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges for behandling i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd uten innstilling.

Saksopplysninger

Rusteamet har gjort en henvendelse til ungdomsrådet for oppnevning av fast ungdomsrepresentant til 
rusteamet i Tana kommune. 

Rusteamet er tverrfaglig og jobber for å utvikle en sunn og rusfri livsstil hos ungdom i Tana og gode holdninger hos 
den voksne befolkningen som kan være forebyggende. Det har også en kontrollfunksjon ved å påse at 
handlingsplanen (rusmiddelpolitisk handlingsplan) blir fulgt opp og at det forebyggende arbeid/tiltak blir utført på 
riktig sted til riktig tid.

Rusteamet er opptatt av å jobbe forebyggende og jobber opp mot de forskjellige skolene i Tana
kommune.

Møtevirksomhet til rusteamet er ca 2 møter på vårparten og ca 2 møter på høsten, med andre ord 4 møter i løpet.
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Vurdering
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd foretar en vurdering ut fra følgende alternativer:

1. Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd oppnevner

som medlem av rusteamet i Tana kommune.

2. Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd oppnevner ikke fastmedlem til rusteamet, men behandler saker som 
oversendes fra rusteamet.

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd må selvstendig grunnlag ta en vurdering av tidsbruken i forhold til å delta på 
annet møtevirksomhet utover det som ligger i rådets mandat.  

Jørn Aslaksen
rådmann
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Deanu gielda/
Tana kommune
A\ d. for Hjelpetjenester

Britt Somby Solås

Utviklingsavdelingen

Un domsre resentant til rusteamet i Tana kommune.

MOTTATT

8 UK i011

Rusteamet ønsker en ungdomsrepresentant fra ungdomsrådet som kan være medlem av rusteamet.

Rusteamet ble opprettet i henhold til Tana kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan høsten 2005.

Rusteamet er tverrfaglig og jobber for å utvikle en sunn og rusfri livsstil hos ungdom i Tana og gode

holdninger hos den voksne befolkningen som kan være forebyggende. Det har også en kontrollfunksjon

ved å påse at handlingsplanen blir fulgt opp og at det forebyggende arbeid/tiltak blir utført på riktig sted

til riktig tid.

Viser ellers til den rusmiddelpolitiske handlingsplanen for 2005 til 2009 (side 29) hvor tiltaket blir mer

utførlig beskrevet.

Rusteamet er opptatt av å jobbe forebyggende og jobber opp mot de forskjellige skolene i Tana

kommune.

Ber om en snarlig tilbakemelding.

Tana 27.10.2011

Mvh.
—\

enke F. Lant

ruskonsulent
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2010/135-15

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 9/2011 24.11.2011

Åpent flerbrukshall

Vedlegg
1 Søknad til Tana Kommune om økonomisk støtte for bruk av flerbrukshallen skoleåret 

2011/2012

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges uten innstilling for Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd.

Saksopplysninger
Tiltaket ble drøftet på møtet av 23.september. 

Det foreligger også en sak fra en gruppe ungdom som er på Tana vgskole og LOSA om midler 
til dekking av treningstid i flerbrukshallen. 

Kommunen har ikke satt midler til denne type tiltak, og må eventuelt løftes for politisk 
behandling.

Vurdering
Tiltaket er positivt både sett i forhold til folkehelse perspektivet og i forhold til rusforebyggende 
tiltak. Tiltaket kan være et samarbeidstiltak mellom flere aktører som for eksempel idrettlagene, 
ungdom og ungdomsklubben.

Jørn Aslaksen
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rådmann
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Søknad til Tana Kommune om økonomisk
støtte for bruk av flerbrukshallen
skoleåret 2011/2012

Får skoleåret 2011-2012 så har ikke TBK søkt om treningstider i flerbrukshallen, Badje-Deanu F.C. har

ikke økonomiske midler til å betale for treninger. Dermed har ungdommer ved LOSA, ungdommer

ved landbruksskolen og ellers andre ungdom i Tana, i alderen 16-30 år ingen muligheter for å spille

fotball i hallen vinteren 2011-2012.

Fotball har i alle år vært en av de viktigste og mest sentrale idrettene i Tana. Slik det er i dag, så er

fotball tilbudet til ungdommer nærmest ikke eksisterende, det er kun på sommeren man har

muligheten for å spille fotball.

Fotballen samler kommunens innbyggere sammen, bygger felles identitet og er med og skaper et

felleskap som man ellers ikke ville fått. Erfaringsmessig så er fotball også rusforebyggende, derfor ser

vi på det som meget viktig at kommunen er med og støtter et så lite men viktig tilbud.

Nå er vi snart kommet til november og det er fortsatt ikke dukket opp et fotball tilbud. Og det er

derfor vi sender denne søknaden om økonomisk støtte til kommunen.

Treningstidene som vi søker på er:

Mandag. 20.00-21.30

Fredag. 20.00-21.30

Treningsperioden er:

31.10.2011-18.06.2012

Mvh.

Ånde Trosten

Mob: 92854972

E.post: andetro@hotmail.com

Talsmann for ungdommene i Tana.

)9(ørlfurp:

/4)

2  Nov 2071
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Får skoleåret 2011-2012 så har ikke TBK søkt om treningstider i flerbrukshalien, Badje-Deanu F.C. har

ikke økonomiske midler til å betale for treninger. Dermed har ungdommer ved LOSA, ungdommer

ved landbruksskolen og ellers andre ungdom i Tana, i aideren 16-30 år ingen muligheter for å spille

fotball i hallen vinteren 2011-2012.

sianaturer:

Søknad til Tana Kommune om økonomisk
støtte for bruk av flerbrukshailen
skoleåret 2011/2012

Fotbail har i alle år vært en av de viktigste og mest sentrale idrettene i Tana. Stlik det er i dag,  sit er

fotball tilbudet til ungdommer nærmest ikke eksisterende, dPt er kun på sommeren man har

muligheten for å spille fotball.

Fotballen samler kommunens innbyggere sammen, bygger fdiles identitet og er med og skaper et

felleskap som man ellers ikke ville fått. Erfaringsmessig så er fotball også rusforebyggende, derfor ser

vi på det som meget viktig at kommunen er med og støtter et så lite men viktig tilbud.

Nå er vi snart kommet til november og det er fortsatt ikke dukket opp et fotball tilbud. Og det er

&!.r.for vi sender denne søknaden om økonomisk støtte til kommunen.

Treningstidene som vi søker på er:

Mandag. 20.00-21.30

Fredag. 20.00-21.30

Treningsperioden er:

31.10.2011-18.06.2012

Mvh.

Ânde Trosten

Mob: 92854972

E.post: andetro@hotmail.com

Talsmann for ungdommene i Tana.
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PS 10/2011 Referatsaker/Orienteringer
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