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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 07.02.2012
Tidspunkt: 10:00 – 14:10 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Solbjørg Ravna Leder SFP/NSR
Liz Utsi Nestleder AP
Olaf Trosten Medlem SP
Cathrine Erke Medlem Fe/Ol

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Bjørn Vidar Dalan Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Matti Sipinen Tom Ivar Utsi AP

Merknader
Tom Ivar Utsi (AP) ikke møtt og ikke meldt forfall. Vara Matti Sipinen (AP) møtte. Veronika
Blien (H) ikke møtt og ikke medlt forfall. Blien mener å ikke ha mottatt innkallinga. 
Administrasjonen opplyser at innkallinga er sendt på e-post og lagt ut på web. Det er også sendt 
SMS om at innkalling er sendt. Bjørn Vidar Dalen (H) har orientert sekretæren at han har meldt 
forfall til sentralbordet. Administrasjonen opplyser at det ved en glipp ikke er innkalt 
varamedlem. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Geir Tvare Undervisningsleder 
Frode Gundersen Sekretær 

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Solbjørg Ravna
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling
PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 30.11.2011
PS 4/2012 Møteplan for OKU 2012 2011/2816

PS 5/2012 Revidering av retningsllinjer og rutiner for tildeling av 
tospråklighetsmidler

2010/56

PS 6/2012 Samarbeidsavtale Tana  kommune - Sametinget  2012 
- 2015

2011/2514

PS 7/2012 Retningslinjer for tildeling av kommunale 
kulturmidler

2012/245

PS 8/2012 Tilskudd til private barnehager 2012 2012/256
PS 9/2012 Fastsetting av offisielle veinavn i Tana kommune 2008/1081

PS 10/2012 Tana flerbrukshall - innkjøp av inventar 2012/64
PS 11/2012 Tiltak for funksjonshemmede - økonomisk bistand til 

helsesportuka 2012 i Porsanger
2011/2906

PS 12/2012 Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av 
Varanger Arctic Kite Enduro 2012

2011/2782

PS 13/2012 Referatsaker/Orienteringer - OKU 2012/6

RS 1/2012 Oppgradering av det kvenske språket fra nivå 2 til 
nivå 3 i språkcharteret

2011/2667

RS 2/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

2011/2369

RS 3/2012 Høring: Fag- og timefordeling for elever med 
opplæring i samisk og finsk

2012/267

RS 4/2012 Høring: Nye retningslinjer for skoleskyss 2012/268
RS 5/2012 Høring i forbindelse med Struktur for læring -

utredning om videregående opplæring i Finnmark
2012/271

RS 6/2012 Høring - innføring av valgfag og forskriftsfesting av 
tid til elevrådsrelatert arbeid

2012/270

PS 14/2012 Sommermusikkfestival 2012 2012/344

PS 15/2012 Søknad til OKU om økonomisk støtte til Badje-Deanu 
F.C. for bruk av flerbrukshallen

2011/2796
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PS 1/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker og endring i behandlingsrekkefølgen:

Tilleggsaker:
PS 14/2012 Sommermusikkfestival 2012
PS 15/2012 Søknad til OKU om økonomisk støtte til Badje-Deanu F.C. for bruk av 

flerbrukshallen

Behandlingsrekkefølge: 
PS 9/2012 behandles etter PS 3/2012. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker og endring i behandlingsrekkefølgen:

Tilleggsaker:
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PS 14/2012 Sommermusikkfestival 2012
PS 15/2012 Søknad til OKU om økonomisk støtte til Badje-Deanu F.C. for bruk av 

flerbrukshallen

Behandlingsrekkefølge: 
PS 9/2012 behandles etter PS 3/2012. 

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 30.11.2011

Saksprotokoll saksnr. 3/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 30.11.2011 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 30.11.2011 godkjennes.

PS 4/2012 Møteplan for OKU 2012

Saksprotokoll saksnr. 4/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Olaf Trosten, AP 
v/Liz Utsi og Matti Sipinen, Fe/Ol v/Cathrine Erke og SfP/NSR v/Solbjørg Ravna:

Møteplan for OKU 2012:

Dato: Møtested:
20. mars Seida skole 
15. mai Sirma skole
12. juni Tana Rådhus
11. sept. Austertana oppvekstsenter 
30. okt. Boftsa oppvekstsenter 
4. des. Deanu sámeskuvla
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Møteplan for OKU 2012:

Dato: Møtested:
20. mars Seida skole 
15. mai Sirma skole
12. juni Tana Rådhus
11. sept. Austertana oppvekstsenter 
30. okt. Boftsa oppvekstsenter 
4. des. Deanu sámeskuvla

PS 5/2012 Revidering av retningsllinjer og rutiner for tildeling av 
tospråklighetsmidler

Saksprotokoll saksnr. 5/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
AP v/Liz Utsi fremmet følgende fellesforslag fra Ap v/Liz Utsi og SfP/NSR v/Solbjørg Ravna: 

Endring i ordlyden for prioriterte tiltaksområder, punkt 4: ”Tiltak som fremmer språkutvikling i 
samiske næringer”. 

Lyses ut snarest. Søknadsfrist 1. mars. 

Følgende retningslinjer og rutiner innføres for tildeling av tospråklighetsmidler:

1. Formål
Det kan tildeles midler til tiltak som fremmer bruk av samisk språk og kultur i Tana samfunnet.

2. Hvem kan søke
Lag og foreninger, selskaper og kommunale virksomheter kan søke på midlene

3. Prioriteringer
Følgende tiltaksområder prioriteres

1. Språktiltak overfor barn og unge
2. Språktiltak og nybegynneropplæring av voksne
3. Arenabygging for aktiv bruk av samisk språk og kultur
4. Tiltak som fremmer språkutvikling i samiske næringer
5. Spesielle tiltak

4. Søknad
Søknaden sendes til Tana kommune innen 1. mars. Kunngjøringen av midlene kunngjøres
på kommunens hjemmesider. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak med tilhørende
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kostnadsoverslag. Tildeling skjer i forhold til prosjekt og ikke til ordinær drift.

5. Tolketjenster
Tana kommune gir tolketjenester ved behov for inntil 4 foreldremøter for de samiske
barnehagene.

6. Rapportering og utbetaling
Tildelte midler utbetales på bakgrunn av rapport over tiltaket med tilhørende dokumentasjon av
kostnadene. Rapporten og utbetalingsanmodning sendes kommunen innen 31.12 søknadsåret

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
For inneværende år lyses midlene ut snarest. 

Følgende retningslinjer og rutiner innføres for tildeling av tospråklighetsmidler:

1. Formål
Det kan tildeles midler til tiltak som fremmer bruk av samisk språk og kultur i Tana samfunnet.

2. Hvem kan søke
Lag og foreninger, selskaper og kommunale virksomheter kan søke på midlene

3. Prioriteringer
Følgende tiltaksområder prioriteres

1. Språktiltak overfor barn og unge
2. Språktiltak og nybegynneropplæring av voksne
3. Arenabygging for aktiv bruk av samisk språk og kultur
4. Tiltak som fremmer språkutvikling i samiske næringer
5. Spesielle tiltak

4. Søknad
Søknaden sendes til Tana kommune innen 1. mars. Kunngjøringen av midlene kunngjøres
på kommunens hjemmesider. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak med tilhørende
kostnadsoverslag. Tildeling skjer i forhold til prosjekt og ikke til ordinær drift.

5. Tolketjenster
Tana kommune gir tolketjenester ved behov for inntil 4 foreldremøter for de samiske
barnehagene.

6. Rapportering og utbetaling
Tildelte midler utbetales på bakgrunn av rapport over tiltaket med tilhørende dokumentasjon av
kostnadene. Rapporten og utbetalingsanmodning sendes kommunen innen 31.12 søknadsåret
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PS 6/2012 Samarbeidsavtale Tana  kommune - Sametinget  2012 - 2015

Saksprotokoll saksnr. 6/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
SfP/NSR v/Solbjørg Ravna fremmer følgende forslag: 

Framlagt forslag til Samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Sametinget vedtas.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Framlagt forslag til Samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Sametinget vedtas.

PS 7/2012 Retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler

Saksprotokoll saksnr. 7/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 

Reviderte retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler 
Lag og foreninger med tilhørighet i Tana kan søke kommunen om tilskudd til kulturarbeid. 
Størrelsen på kulturmidlene vil være avhengig av de årlige budsjettvedtakene i kommunen.

Søknadsfrister 
1.mai og 1.oktober 
Det skal søkes på et eget skjema som ligger på kommunens hjemmeside. Skjemaet kan også fås 
ved henvendelse til kommunen. Det er å foretrekke at det søkes digitalt via kommunens 
hjemmeside. 

Målgruppe 
Alle lag og foreninger i Tana som er aktive, har et ideelt formål og ordnende regnskapsforhold.

Kriterier 
a. Ca 70% av midlene fordeles til idretts- og kulturarrangement som organiseres av 

frivillige lag og foreninger i Tana.
b. Ca 30% av midlene fordeles til ordinær drift av lag og foreninger etter søknad.

Søknaden må være underskrevet av lagets leder eller en annen som har fått myndighet av 
årsmøtet. Søknaden må ha vedlagt bekreftet utskrift av årsmøteprotokoll med revidert regnskap 
for inneværende år. For idretts- og kulturarrangement må det foreligge en prosjektbeskrivelse 
med budsjett og finansieringsplan. 
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Reviderte retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler 
Lag og foreninger med tilhørighet i Tana kan søke kommunen om tilskudd til kulturarbeid. 
Størrelsen på kulturmidlene vil være avhengig av de årlige budsjettvedtakene i kommunen.

Søknadsfrister 
1.mai og 1.oktober 
Det skal søkes på et eget skjema som ligger på kommunens hjemmeside. Skjemaet kan også fås 
ved henvendelse til kommunen. Det er å foretrekke at det søkes digitalt via kommunens 
hjemmeside. 

Målgruppe 
Alle lag og foreninger i Tana som er aktive, har et ideelt formål og ordnende regnskapsforhold.

Kriterier 
a. Ca 70% av midlene fordeles til idretts- og kulturarrangement som organiseres av 

frivillige lag og foreninger i Tana.
b. Ca 30% av midlene fordeles til ordinær drift av lag og foreninger etter søknad.

Søknaden må være underskrevet av lagets leder eller en annen som har fått myndighet av 
årsmøtet. Søknaden må ha vedlagt bekreftet utskrift av årsmøteprotokoll med revidert regnskap 
for inneværende år. For idretts- og kulturarrangement må det foreligge en prosjektbeskrivelse 
med budsjett og finansieringsplan. 

PS 8/2012 Tilskudd til private barnehager 2012

Saksprotokoll saksnr. 8/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Solbjørg Ravna (SfP/NSR) ble enstemmig erklært som inhabil i saken. Ravna fratrådte møtet. 

Nestleder Liz Utsi (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken med tillegg:

For 2012 fastsettes det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager slik:

1. Driftstilskudd
Tilskuddet settes til 91 % av driftskostnadene for en kommunal plass. 
Dette gir følgende tilskuddsatser:

a) Pr heltidsplass for barn under 3 år: Kr 138.067
b) Pr heltidsplass for barn over 3 år: Kr   66.072
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2. Kapitaltilskudd
Tilskuddet beregnes etter nasjonale satser for 2012: Kr 3,50 pr oppholdstime eller kr 7560 
pr heltidsplass

3. Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal

Tillegg:
Drifttilskuddet utbetales etter forslaget, men kommunestyret må i budsjettregulering se på 
muligheten til å øke driftstilskuddet fra 91 %. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
For 2012 fastsettes det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager slik:

1. Driftstilskudd
Tilskuddet settes til 91 % av driftskostnadene for en kommunal plass. 
Dette gir følgende tilskuddsatser:

c) Pr heltidsplass for barn under 3 år: Kr 138.067
d) Pr heltidsplass for barn over 3 år: Kr   66.072

2. Kapitaltilskudd
Tilskuddet beregnes etter nasjonale satser for 2012: Kr 3,50 pr oppholdstime eller kr 7560 
pr heltidsplass

3. Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal

Drifttilskuddet utbetales etter forslaget, men kommunestyret må i budsjettregulering se på 
muligheten til å øke driftstilskuddet fra 91 %. 

PS 9/2012 Fastsetting av offisielle veinavn i Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 9/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Saken ble i dagens møte behandlet etter PS 4/2012. 

AP v/Liz Utsi fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Liz Utsi og SP v/Olaf Trosten: 
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OKU utsetter Roy Olsen geaidnu til reguleringa av området er klart.

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken 
(unntatt Roy Olsen geaidnu):

Med hjemmel i lov om stadnamn § 5, 2.ledd, vedtar Tana kommune følgende veinavn på 
kommunale og private veier i kommunen (bokstavene i parentes viser til kriterier for navnsetting 
som ble vedtatt av kommunestyret i februar 2009, jf. saksopplysninger nedenfor):
Veistrekning Navneforslag Begrunnelse
Kommunale veier/ steder
Gatekode 5350: Fra RV 98 
(ved CC Tana Lavpris) til 
Ringveien 

Kathrine Johnsen 
geaidnu

”Sameradioens mor” (f). Har fått kongens 
fortjenstmedalje i gull.

Gatekode 3600: Fra 
Ringveien ved Røberg 
fiskemat til gatekode 5350

Røbergveien Foreslått av stedsnavnutvalget i 2009.

Gatekode 5340: Fra RV 98 til 
Comfort hotell Tana.

Silbageaidnu Navnet henspeiler på sølvsmia som har vært et 
varemerke for Tana bru i lang tid (d). 
Kortversjonen ”silba” (sølv) er valgt framfor 
”silbarávde” (sølvsmed) 

Gatekode 5310: Fra RV 98 
via Tollpost til enden av 
industriområdet

Deatnodearbmi Navn som henspiller på stedet veien er 
(Elveterassen) (c). Må ses i sammenheng med 
vei 5320 (jf. neste vei). 

Gatekode 5320: Fra gatekode 
5310 ved FFR til 
renseanlegget.

Deatnomielli Et navn som henspiller på hvor veien leder 
(Elvemælen) (c), jf. forslag for vei 5310 ovenfor.

Veien inn til Sameskolen, 
flerbrukshallen og 
skiskytterstadion

Per Fokstad geaidnu Per Fokstad har fått kongens fortjenstmedalje i 
gull for sin innsats (f).

Veien inn til de nye 
omsorgsboligene ved 
flerbrukssenteret

Jeagilguolbba Navnet har en god stedstilknytning ved å 
henspeile på de store områdene med reinlav som 
tradisjonelt har vært i området (c).

Veien opp Luftjokdalen Luftjokdalen Veletablert navn (b). Den norske varianten er 
mest benyttet av lokalbefolkningen.

To veier i felt for spredt 
boligbygging i Søndre 
Luftjok fra RV 890.

Den nederste veien 
(som starter ved RV 
890): Søndre Luftjok

Veien leder til Søndre Luftjok og det er 
hensiktsmessig å benytte denne betegnelsen også 
på selve veien (b).

Den øverste veien:
Rypestien

Henspiller på at det er mye ryper i området (c). 
”Sti” velges framfor ”vei” (g).

Vei til elva i Alleknjarg Gáddegeaidnu Veien leder til elva og elvestranda som benyttes 
mye i sommermånedene (c).

Veien til Polmak aldershjem/ 
boligfelt

Fielbmágeaidnu Henspiller på bekken som renner gjennom 
området (c).

Båteng boligfelt Báktegeaidnu Et forslag som fikk tilslutning i 1985, og som 
viser til den bratte knausen i nærheten (c).

Jordbruksvei i Sirma fra E 6 
til Hilda Olsen.

Doaresluohkká Et navn som har lokal tilslutning og viser til 
funksjonen på veien (c).

Veien forbi Sirma skole Skuvlageaidnu Et navn som viser til institusjonen langs veien 
(d).

Regulert boligfelt i 
Rustefjelbma.                           

Moski Navnet ble foreslått i 1985 og henspiller på 
vikene/ tjernene som dannes i elveløpet 

Veg til Tanahus Tanahus Etablert og innarbeidet (b). Bygdelaget har 
endret sitt opprinnelige forslag og stiller seg bak 
navneforslaget Tanahus. 
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Vei inn til idrettsplassen i 
bakken nedenfor Seida skole

Idrettsveien Dette navnet har tidligere blitt brukt om veien, 
og det er nå blitt ledig etter at det er foreslått å gi 
Idrettsveien (på folkemunne) ved Tana bru et 
annet navn (Roy Olsen geaidnu).

Private veier
Vei som tar av fra RV 890 på 
sletta i Seida og går opp til 
skistadion.

Stadionveien Navnet henspiller på anlegget som er etablert ved 
veien, idrettsstadion.

Felt for spredt boligbygging 
fra RV 890 til Thor Aage 
Pedersen

Bjørkelia Et navn som allerede er etablert av beboerne (b 
og c). Den norske formen er etablert og kan 
derfor foretrekkes.

Felt for spredt boligbygging  
i Suveguolbba, Sirma.

Suveguolbba Et allerede eksisterende navn på området (b).

Felt for spredt boligbygging 
fra RV 890 til Jan Ervik.

Løvlia Navnet er i samme kategori som navnet på 
nabofeltet (Bjørkelia) og samsvarer med 
kriterium c.

Vei nordover fra
Søndre Luftjok-veien ved 
Montessoriskole

Luftjokbrinken Veien går nordover langs brinken (c).

Felt for spredt boligbygging i 
Skogstadbakken fra E 6.

Lállošluohkká Eksisterende navn i området (b). Allerede 
etablert av beboerne.

Votering
Fellesforslag fra AP og SP: Enstemmig vedtatt. 

Forslag fra leder: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
OKU utsetter Roy Olsen geaidnu til reguleringa av området er klart.

Med hjemmel i lov om stadnamn § 5, 2.ledd, vedtar Tana kommune følgende veinavn på 
kommunale og private veier i kommunen (bokstavene i parentes viser til kriterier for navnsetting 
som ble vedtatt av kommunestyret i februar 2009, jf. saksopplysninger nedenfor):
Veistrekning Navneforslag Begrunnelse
Kommunale veier/ steder
Gatekode 5350: Fra RV 98 
(ved CC Tana Lavpris) til 
Ringveien 

Kathrine Johnsen 
geaidnu

”Sameradioens mor” (f). Har fått kongens 
fortjenstmedalje i gull.

Gatekode 3600: Fra 
Ringveien ved Røberg 
fiskemat til gatekode 5350

Røbergveien Foreslått av stedsnavnutvalget i 2009.

Gatekode 5340: Fra RV 98 til 
Comfort hotell Tana.

Silbageaidnu Navnet henspeiler på sølvsmia som har vært et 
varemerke for Tana bru i lang tid (d). 
Kortversjonen ”silba” (sølv) er valgt framfor 
”silbarávde” (sølvsmed) 

Gatekode 5310: Fra RV 98 
via Tollpost til enden av 
industriområdet

Deatnodearbmi Navn som henspiller på stedet veien er 
(Elveterassen) (c). Må ses i sammenheng med 
vei 5320 (jf. neste vei). 

Gatekode 5320: Fra gatekode Deatnomielli Et navn som henspiller på hvor veien leder 
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5310 ved FFR til 
renseanlegget.

(Elvemælen) (c), jf. forslag for vei 5310 ovenfor.

Veien inn til Sameskolen, 
flerbrukshallen og 
skiskytterstadion

Per Fokstad geaidnu Per Fokstad har fått kongens fortjenstmedalje i 
gull for sin innsats (f).

Veien inn til de nye 
omsorgsboligene ved 
flerbrukssenteret

Jeagilguolbba Navnet har en god stedstilknytning ved å 
henspeile på de store områdene med reinlav som 
tradisjonelt har vært i området (c).

Veien opp Luftjokdalen Luftjokdalen Veletablert navn (b). Den norske varianten er 
mest benyttet av lokalbefolkningen.

To veier i felt for spredt 
boligbygging i Søndre 
Luftjok fra RV 890.

Den nederste veien
(som starter ved RV 
890): Søndre Luftjok

Veien leder til Søndre Luftjok og det er 
hensiktsmessig å benytte denne betegnelsen også 
på selve veien (b).

Den øverste veien:
Rypestien

Henspiller på at det er mye ryper i området (c). 
”Sti” velges framfor ”vei” (g).

Vei til elva i Alleknjarg Gáddegeaidnu Veien leder til elva og elvestranda som benyttes 
mye i sommermånedene (c).

Veien til Polmak aldershjem/ 
boligfelt

Fielbmágeaidnu Henspiller på bekken som renner gjennom 
området (c).

Båteng boligfelt Báktegeaidnu Et forslag som fikk tilslutning i 1985, og som 
viser til den bratte knausen i nærheten (c).

Jordbruksvei i Sirma fra E 6 
til Hilda Olsen.

Doaresluohkká Et navn som har lokal tilslutning og viser til 
funksjonen på veien (c).

Veien forbi Sirma skole Skuvlageaidnu Et navn som viser til institusjonen langs veien 
(d).

Regulert boligfelt i 
Rustefjelbma.                           

Moski Navnet ble foreslått i 1985 og henspiller på 
vikene/ tjernene som dannes i elveløpet 

Veg til Tanahus Tanahus Etablert og innarbeidet (b). Bygdelaget har 
endret sitt opprinnelige forslag og stiller seg bak 
navneforslaget Tanahus. 

Vei inn til idrettsplassen i 
bakken nedenfor Seida skole

Idrettsveien Dette navnet har tidligere blitt brukt om veien, 
og det er nå blitt ledig etter at det er foreslått å gi 
Idrettsveien (på folkemunne) ved Tana bru et 
annet navn (Roy Olsen geaidnu).

Private veier
Vei som tar av fra RV 890 på 
sletta i Seida og går opp til 
skistadion.

Stadionveien Navnet henspiller på anlegget som er etablert ved 
veien, idrettsstadion.

Felt for spredt boligbygging 
fra RV 890 til Thor Aage 
Pedersen

Bjørkelia Et navn som allerede er etablert av beboerne (b 
og c). Den norske formen er etablert og kan 
derfor foretrekkes.

Felt for spredt boligbygging  
i Suveguolbba, Sirma.

Suveguolbba Et allerede eksisterende navn på området (b).

Felt for spredt boligbygging 
fra RV 890 til Jan Ervik.

Løvlia Navnet er i samme kategori som navnet på 
nabofeltet (Bjørkelia) og samsvarer med 
kriterium c.

Vei nordover fra
Søndre Luftjok-veien ved 
Montessoriskole

Luftjokbrinken Veien går nordover langs brinken (c).

Felt for spredt boligbygging i 
Skogstadbakken fra E 6.

Lállošluohkká Eksisterende navn i området (b). Allerede 
etablert av beboerne.



Side 13 av 17

PS 10/2012 Tana flerbrukshall - innkjøp av inventar

Saksprotokoll saksnr. 10/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 

1. Bevilgningen til inventar i flerbrukshallen benyttes slik:
25 stk Bord 75 x120 cm
150 stk Stoler 
2 stk Stoltralle
3 stk Bordtralle
Reolmaterialer i lagerrom
10 stk Sceneelementer med regulerbare bein 
1 stk Transport/lagringsvogn for elementene
Klammer for sammenkobling av elementer
1 stk Mikrofon (anslått pris)
Leie av lift.
Materiell for eventuell flytting av høytalere.

2. Rådmannen gis fullmakt til å benytte resterende beløp til nyanskaffelser til kjøkkenet.

AP v/Liz Utsi fremmet følgende tilleggsforslag:

Tillegg til punkt 2. 
Eventuelt restbeløp brukes til å investere i utstyr.

Votering
Forslag fra leder: Enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra AP v/Liz Utsi: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1. Bevilgningen til inventar i flerbrukshallen benyttes slik:

25 stk Bord 75 x120 cm
150 stk Stoler 
2 stk Stoltralle
3 stk Bordtralle
Reolmaterialer i lagerrom
10 stk Sceneelementer med regulerbare bein 
1 stk Transport/lagringsvogn for elementene
Klammer for sammenkobling av elementer
1 stk Mikrofon (anslått pris)
Leie av lift.
Materiell for eventuell flytting av høytalere.
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2. Rådmannen gis fullmakt til å benytte resterende beløp til nyanskaffelser til kjøkkenet. 
Eventuelt restbeløp brukes til å investere i utstyr.

PS 11/2012 Tiltak for funksjonshemmede - økonomisk bistand til 
helsesportuka 2012 i Porsanger

Saksprotokoll saksnr. 11/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 

Tana kommune avslår søknad om økonomisk støtte til Lions Club Porsanger.

Det er ikke avsatt midler til formålet i budsjett 2012.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana kommune avslår søknad om økonomisk støtte til Lions Club Porsanger.

Det er ikke avsatt midler til formålet i budsjett 2012.

PS 12/2012 Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av Varanger 
Arctic Kite Enduro 2012

Saksprotokoll saksnr. 12/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 

Tana kommune avslår søknad om økonomisk støtte til VAKE på kr 5000. 
Det er ikke avsatt midler til formålet i budsjettet 2012.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana kommune avslår søknad om økonomisk støtte til VAKE på kr 5000. 
Det er ikke avsatt midler til formålet i budsjettet 2012.
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PS 13/2012 Referatsaker/Orienteringer - OKU

Saksprotokoll saksnr. 13/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker: 

RS 1/2012 Oppgradering av det kvenske språket fra nivå 2 til nivå 3 i språkcharteret
RS 2/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for idrett, fysisk 

aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

RS 3/2012 Høring: Fag- og timefordeling for elever med opplæring i samisk og finsk

RS 4/2012 Høring: Nye retningslinjer for skoleskyss
RS 5/2012 Høring i forbindelse med Struktur for læring - utredning om videregående 

opplæring i Finnmark

RS 6/2012 Høring - innføring av valgfag og forskriftsfesting av tid til elevrådsrelatert 
arbeid

Referatsakene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
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RS 1/2012 Oppgradering av det kvenske språket fra nivå 2 til nivå 3 i 
språkcharteret

RS 2/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for idrett, fysisk 
aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

RS 3/2012 Høring: Fag- og timefordeling for elever med opplæring i samisk 
og finsk

RS 4/2012 Høring: Nye retningslinjer for skoleskyss

RS 5/2012 Høring i forbindelse med Struktur for læring - utredning om 
videregående opplæring i Finnmark

RS 6/2012 Høring - innføring av valgfag og forskriftsfesting av tid til 
elevrådsrelatert arbeid

PS 14/2012 Sommermusikkfestival 2012

Saksprotokoll saksnr. 14/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 03.02.12. Tilleggsopplysninger til søknad fra Polmakmoen 
Gjestegård utdelt i møtet. 

Liz Utsi (AP) ble enstemmig erklært inhabil i saken. Utsi fratrådte. 

SP v/Olaf Trosten fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Olaf Trosten, AP v/ Matti Sipinen, 
Fe/Ol v/Cathrine Erke og SfP/NSR v/Solbjørg Ravna:

OKU innstiller at både Blue X/Elva og Polmakmoen Gjestegård innvilges tilskudd. OKU ser det 
som positivt med to festivaler. OKU innstiller at Blue X/Elva får kr. 60 000,- i tilskudd og 
Polmakmoen Gjestegård får kr. 20 000,- i tilskudd.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
OKU innstiller at både Blue X/Elva og Polmakmoen Gjestegård innvilges tilskudd. OKU ser det 
som positivt med to festivaler. OKU innstiller at Blue X/Elva får kr. 60 000,- i tilskudd og 
Polmakmoen Gjestegård får kr. 20 000,- i tilskudd.
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PS 15/2012 Søknad til OKU om økonomisk støtte til Badje-Deanu F.C. for 
bruk av flerbrukshallen

Saksprotokoll saksnr. 15/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.02.2012 

Behandling
Søknad utdelt i møtet. 

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Olaf Trosten, AP 
v/Liz Utsi og Matti Sipinen, Fe/Ol v/Cathrine Erke og SfP/NSR v/Solbjørg Ravna:

Saken utsettes til neste OKU-møte.  

Saken må ses i sammenheng med rullering av retningslinjer for bruken av kommunale 
bygninger. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saken utsettes til neste OKU-møte.  

Saken må ses i sammenheng med rullering av retningslinjer for bruken av kommunale 
bygninger. 


