
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling
Ekstraordinært møte

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 22.05.2012
Tidspunkt: 09:00

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

15.05.2012

Solbjørg Ravna (sign.)
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 42/2012 Godkjenning av innkalling
PS 43/2012 Godkjenning av saksliste

PS 44/2012 Tildeling av kulturmidler 2012 2012/245
PS 45/2012 Den kulturelle spaserstokken 2011/459

PS 46/2012 Referatsaker/Orienteringer - OKU 2012/6
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PS 42/2012 Godkjenning av innkalling

PS 43/2012 Godkjenning av saksliste



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/245-4

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 36/2012 15.05.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 44/2012 22.05.2012

Tildeling av kulturmidler 2012

Saksprotokoll saksnr. 36/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 15.05.2012 

Behandling
Matti Sipinen (AP) ba OKU vurdere hans habilitet da han er part i saken som kasserer i 
Folkeakademiet (en av søkerne i saken). Jf. Forvaltningslovens § 8, 2. ledd, deltok Sipinen selv i 
OKUs vurdering av habiliteten grunnet at utvalget ikke ville være vedtaksført. OKU erklærte 
enstemmig Sipinen som inhabil i saken, jf. Forvaltningsloven § 6 b).  

I og med at Sipinen ble erklært inhabil, var ikke OKU lengre beslutningsdyktig, og 
behandlingen av saken måtte dermed utsettes. 

Votering

Vedtak

Rådmannens forslag til vedtak
Søker Formål Søkn.sum Forslag

Driftsmidler

1 Tana ballklubb Drift av klubben 10 000

2 Sirma IL Drift av laget.     50 000   7 000

3 Tana IF Drift og vedlikehold av eksisterende 
anlegg.  Aktivitets og mosjonstilbud.  
Deltakelse i stevner og turneringer.

    40 000   7 000

4 LEVE Tana/Nesseby Drift av laget, selvmordsforebyggende    10 000   5 000
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arbeid blant unge.
5 Tana Motorklubb Aktivitet for barn og unge. Kursing av 

aktivitetsledere og lisenskurs innen cross
   30 000 10 000

6 Bryteklubben Tana Bryteskole, stevner    20 000 10 000

7 Tana og Nesseby senior-dans Påbygningskurs i seniordans.      4 000   4 000

Sum søknad driftsmidler 154 000 53 000

Idretts- og kulturarrangement

1 Tana Ballklubb Fotballfestival for jente- og guttespillere 
født i perioden 1999 — 2000. Festivalen 
er planlagt til 25. – 29. Juni 2012

    60 000 40 000

2 Sirma IL Vi søker om tilskudd til å arrangere året 
sykkelritt i Tana, Polaris Grand Prix. 2 
dagers sykkelritt; 23.-24. juni: 

    50 000 25 000

3 Tana jeger og fiskeforening Ungdomsleir ved Harrevann.
Aktiviteter: Fisking, padling, skyting 
m/pil og bue, luftgeværskyting, natursti

   10 000 10 000

4 Tana pensjonistforening Busstur til Karasjok, sommeravslutning 
for eldre på bygdehuset i Masjok, 
Temamøter om bostøtte, hjelpemidler til 
tilpasning i egen bolig

   12 000 10 000

5 Polmak bygdelag Renovering av kjøkkenet på grendehuset. 
Rullestolrampe.  Kjøp av lekeapparat og 
lavvu.

   30 000         0

6 Tana folkeakademi Kulturaktiviteter for alle.  Barne-
forestillinger, konserter

   10 000   5 000

7 Smalfjordtreff Treff for de som vokste opp i Smalfjord 
før og etter krigen.  Lokal-historisk 
foredrag og kultur-aktiviteter.

  2 000

8 Scene Finnmark Prosjektet ” Levende lokalsamfunn”    40 000 20 000

Sum søknad 
arrangementstøtte 

212 000 112 000

Saksopplysninger
Det er kommet inn 7 søknader som er under ”driftsmidler” og 8 søknader under ”idretts- og 
kulturarrangement”. Samlet søknadssum er kr 366 000. Budsjettet for kulturmidler 2012 er kr 200 000 
som er til fordeling til lag og foreninger.  Kriterier for kulturmidler 2012 er:
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.

Dette betyr at ca kr 60 000 til driftsstøtte og kr 140 000 til idretts- og arrangementsstøtte.
Det er satt opp to søknadsrunder for kulturmidler; neste søknadsfrist er 1.oktober.

Tana ballklubb
Søker tilskudd til lagets drift.
Aktivitetene omfattes fotball, volleyball, håndball og turn. 
Medlemstall: 144 medlemmer under 19 år og 244 over 20 år.                                                                                          
Drifstregnskap for 2011 viser inntekter kr 338.254 og utgifter kr 375.729.

Sirma IL
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De søker til drift av Tanas eneste sykkelklubb og øvre Tanas eneste aktive idrettslag. Deres mål er 
aktivitet, helse og trivsel.
De satser også tiltak for barn og unge, både på sykkel og ski.  Av helse og trivselstiltak; skiløype og 
trimturer.
Laget har 76 medlemmer, 16 under 12 år, 13 mellom 12 og 18 år og 47 voksne.
Driftsregnskap for 2011 inntekt kr  126.230,- og utgift kr 222.000,-

Folkeakademiet Tana
Institusjonskonserter, kurs, barneforestilliger mm.

Tana jeger og fiskeforening
De søker tilskudd til Ungdomsleir ved Harrevann.  Det som skal foregå der er fisking, padling, skyting 
med pil og bue, luftgeværskyting, natursti mm.
Leiren pågår i 4 dager.  Det er samme leir som ble arrangert i 2011 med god deltakelse.

Smalfjordtreff
Noen av de som vokste opp i Smalfjord har tatt initiativ til et Smalfjordtreff sommeren 2012.
Anslagsvis det vil komme ca. 100 mennesker. Arrangementet er tenkt lagt til Smalfjordtun  og det skal 
foregå siste helga i juni.
Innholdet i arrangementet skal være lokalhistorisk foredrag, kulturaktiviteter og sosialt samvær.
Søkerne har regnet med utgifter til bl.a. husleie, musikk, mat og drikke, honorar til foredragsholder og 
evt. andre aktører.
Selv om deltakerne betaler ca 2-300 kroner hver, vil det neppe dekke alle utgifter.  Siden arrangementet 
faller inn under Tanadagene mener de at det er innenfor rammen av det som kalles kulturarrangement.
De har ikke satt opp noe søknadssum.

Tana og Nesseby seniordans
De søker tilskudd til påbygningskurs i seniordans.
Laget har 20 medlemmer.  Regnskapet for 2011 viser utgifter på kr 16.426,- og inntekter kr 14.180,-.  De 
har danseøvelser hver mandag.  Øvelsene er bra for helsa.  Det medvirker til balanse-koordinering for 
eldre personer og undersøkelser viser at seniordans er bra for folk med hjerte- og karsykdommer, 
diabetes og revmatismelidelser.  Og så har det en stor sosial gevinst.  De kommer sammen, danser til fin 
musikk og det sprer glede og motvirker ensomhet.

Bryteklubben Tana
Søker midler til lagets drift.  Bryteklubben Tana ble oppretta 7/4-11.  Sesongstart 1/9-11.  100 
medlemmer, 52 under 18 år og 48 over 18 år.  De Kostnader hittil i år; inntekter kr 113.083, utgifter kr 
109.586.

LEVE Tana/Nesseby
LEVE Tana/Nesseby lokallag ble etablert 10.februar 2009. Laget er LEVE Finnmark
fylkeslags underavdeling, og lokallagets styre har også hatt ansvar for fylkeslaget fra februar
2011 til februar 2012.
Lokallagets viktigste arbeid er selvmordsforebyggende tiltak, informasjon, omsorg, støtte og ivareta 
etterlatte i en veldig vanskelig livssituasjon. I år blir det 4. gang lokallaget arrangerer den 
Internasjonale Verdensdagen for selvmordsforebygging som er 10.september. Også i år arrangeres 
Verdendagen i samarbeid med Tana kommune, dette i henhold til kommunens 
«Selvmordforebyggende plan»
I 2010 arrangerte laget en meget vellykket dialogsamling for etterlatte og fagfolk, og de har
planer om å arrangere dialogsamling igjen sommeren 2013.
To ganger har de hatt familier på familiesamling for etterlatte etter selvmord på Viken senter i
Målselv. De har bidratt med reisetilskudd.
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Scene Finnmark
Scene Finnmark har invitert Tana kommune til å delta på et prosjekt ”Levende lokalsamfunn”.
En gang I året tar Scene Finnmark hele sin stab av produsenter og musikere pluss innleide krefter og 
plasserer seg hos to Finnmarkskommuner. I samarbeid med kommunenes kulturkrefter produserer vi så 
små og store kulturbegivenheter I kirkene, barnehagene, eldresenter, arbeidsplasser, offentlige steder. Vi 
har wokshops for unge utøvere og ikke minst leter etter kor, ensembler mm å gjøre prosjekt sammen 
med. Viktig for oss er også prinsippet at har vi workshop eller konsert plassert ett sted – så inviteres også 
deltakere og publikum fra den andre kommunen. 

Totalt er vi rundt 20 profesjonelle som er med i løpet av uken, lokalt vil nok adskillig flere delta både på 
scenene og ikke minst i andre funksjoner rundt arrangementene

Vurdering
Søker Formål Søkn.sum Forslag

Driftsmidler

1 Tana ballklubb Drift av klubben 10 000

2 Sirma IL Drift av laget.     50 000   7 000

3 Tana IF Drift og vedlikehold av eksisterende 
anlegg.  Aktivitets og mosjonstilbud.  
Deltakelse i stevner og turneringer.

    40 000   7 000

4 LEVE Tana/Nesseby Drift av laget, selvmordsforebyggende 
arbeid blant unge.

   10 000   5 000

5 Tana Motorklubb Aktivitet for barn og unge. Kursing av 
aktivitetsledere og lisenskurs innen cross

   30 000 10 000

6 Bryteklubben Tana Bryteskole, stevner    20 000 10 000

7 Tana og Nesseby senior-dans Påbygningskurs i seniordans.      4 000   4 000

Sum søknad driftsmidler 154 000 53 000

Idretts- og kulturarrangement

1 Tana Ballklubb Fotballfestival for jente- og guttespillere 
født i perioden 1999 — 2000. Festivalen 
er planlagt til 25. – 29. Juni 2012

    60 000 40 000

2 Sirma IL Vi søker om tilskudd til å arrangere året 
sykkelritt i Tana, Polaris Grand Prix. 2 
dagers sykkelritt; 23.-24. juni: 

    50 000 25 000

3 Tana jeger og fiskeforening Ungdomsleir ved Harrevann.
Aktiviteter: Fisking, padling, skyting
m/pil og bue, luftgeværskyting, natursti

   10 000 10 000

4 Tana pensjonistforening Busstur til Karasjok, sommeravslutning 
for eldre på bygdehuset i Masjok, 
Temamøter om bostøtte, hjelpemidler til 
tilpasning i egen bolig

   12 000 10 000

5 Polmak bygdelag Renovering av kjøkkenet på grendehuset. 
Rullestolrampe.  Kjøp av lekeapparat og 
lavvu.

   30 000         0

6 Tana folkeakademi Kulturaktiviteter for alle.  Barne-
forestillinger, konserter

   10 000   5 000
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7 Smalfjordtreff Treff for de som vokste opp i Smalfjord 
før og etter krigen.  Lokal-historisk 
foredrag og kultur-aktiviteter.

  2 000

8 Scene Finnmark Prosjektet ” Levende lokalsamfunn”    40 000 20 000

Sum søknad 
arrangementstøtte 

212 000 112 000

Når det gjelder Polmak bygdelaget så ansees at søknaden faller utenfor kriteriene for kulturmidler. 
Søker bør kontaktes for å melde opp grendehuset til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg for å kommune under ordningen ”Midler til kulturbygg”, som forvaltes av finnmark 
fylkeskommune. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 233

Arkivsaksnr: 2011/459-3

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 37/2012 15.05.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 45/2012 22.05.2012

Den kulturelle spaserstokken

Saksprotokoll saksnr. 37/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 15.05.2012 

Behandling
Matti Sipinen (AP) ba OKU vurdere hans habilitet da han er part i saken som kasserer i 
Folkeakademiet (en av søkerne i saken). Jf. Forvaltningslovens § 8, 2. ledd, deltok Sipinen selv i 
OKUs vurdering av habiliteten grunnet at utvalget ikke ville være vedtaksført. OKU erklærte 
enstemmig Sipinen som inhabil i saken, jf. Forvaltningsloven § 6 b).  

I og med at Sipinen ble erklært inhabil, var ikke OKU lengre beslutningsdyktig, og 
behandlingen av saken måtte dermed utsettes. 

Votering

Vedtak

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget gjør følgende fordeling av midler til ”Den kulturell spaserstokken”:

Tana pensjonistforening kr 10 000
Norges Handikapforbund Tana kr   6 000
Folkeakademiet Deatnu – Tana kr 40 000
Inkeri Laitinen og Sissel Myrhe kr 15 600
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Inkeri Laitinen kr   5 200
Tana Husky kr   9 000
Sum kr 85 800

Rådmannen gis fullmakt til å disponere resterende del av bevilgningen.

Saksopplysninger
Kulturdepartementet har tildelt et tilskudd på kr 100 000 til Tana kommune for gjennomføring 
av kulturtiltak for eldre. Midlene må brukes innen utgangen av 2012.

Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom 
kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for 
eldre lokalt innenfor mangfold av sjangrer og uttrykk. Midlene skal benyttes til profesjonell 
kunst- og kulturformidling av høykvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken.

Gjennom tildelingene skal eldre få et kulturtilbud som holder høy, profesjonell kulturfaglig 
kvalitet. Midlene skal brukes til kulturtiltak som kommer de eldre direkte til gode. Tilskuddet 
skal derfor ikke brukes til investeringer/utstyr, administrasjon, planlegging eller 
kompetanseutvikling. Det er viktig at arbeidet er godt forankret i kommunens planer for og 
organisering av innsatsen overfor eldre i kommunen.

Midlene skal benyttes til utvikling av nye og/eller utvidelse av eksisterende tilbud overfor eldre. 
Tilskuddet skal således ikke komme til erstatning for kommunale
tilskudd til eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret
finansiering.

I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget til sammen 28,8 mill. kroner til Den kulturelle
Spaserstokken, hvorav 14,8 mill kroner over Kulturdepartementets budsjett og 14 mill
kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Av den totale bevilgningen går
1 mill, kroner til Norsk Pensjonistforbunds arbeid med kulturtiltak for eldre. Dette
betyr at i 2011 er det 27,8 mill, kroner til fordeling på bakgrunn av søknader fra
kommunene.

Det er foretatt en helhetsvurdering av søknadene, der det særlig er lagt vekt på:
- Profesjonalitet i kunstnerisk/kulturfaglig utøvelse og formidling
- Utvikling ved samarbeid mellom kommuner og/eller aktører og fagmiljøer
   innenfor kommunen, og hensiktsmessig organisering
- Forankring ved lokal medfinansiering, i kommunale planer og/eller
  organisasjoner.

Departementet har gjennom tildelingene forsøkt å få til en god spredning av kulturtiltak på ulike 
kulturområder.

Innen fristens utløp har vi fått inn følgende søknader:
Søker Antall konserter Søknadssum Rådmannens 

Forslag 
Tana pensjonistforening 15 19 500*     10 000
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Konserter pensjonisttreff 
Norges Handikapforbund Tana 6

Konserter onsdagstreff
  9 000       6 000

Folkeakademiet Deatnu - Tana Ulike konserter for eldre 60 000     40 000
Inkeri Laitinen og Sissel Myhre 4

Konserter for eldre
15 600     15 600

Inkeri Laitinen Kafé - konsert
Kr 1300 – 2600 pr gang

Inkeri Laitinen 4 
Institusjonskonserter

  5 200       5 200

Tana Husky 1 
konsert-turne (institusjonen)

15 000 + 
reiser

Tana Husky Allsangturne 
Kr 3000 pr gang

      9 000

Sum søknader 134300     85 800
*Kr 3000 er oppfort som utgifter til medlemsmøter. Beløpet trekkes ut pga kriteriene.  

Folkeakademiet 

Folkeakademiet er en stor oppdragsgiver for kunstnere, kulturutøvere og andre programholdere. 
De har et kontaktnett på flere hundre enkeltutøvere og grupper innenfor de fleste sjangrer. I 
tillegg har de et profesjonelt turneringsapparat og et program oppsett som er tilpasset blant annet 
for Den kulturelle spaserstokken.

I 2011 arrangerte Folkeakademiet 24 konserter på institusjonene og i bygdene med midler fra 
den kulturelle spaserstokken

Norges Handikapforbund Tana og Tana pensjonistforening

Handikapforbund Tana har satset på lokale artister som Dag Broch, Gisle med flere. De ønsker å 
organisere enkelt arrangement i forbindelse med onsdagstreffene/pensjonisttreffene. Ingen av 
organisasjonene har oppgitt konsert/arrangement på institusjonene.

Inkeri Laitinen

Sjanger: jazz, visesang, folketoner og salmer. Kjære og kjente jazz låter og visesanger. I tillegg noen 
vakre folketoner og salmer. Målet er å tilby et musikals reise gjennom forskjellige sjangere. De ønsker at 
publikum vil kjenne sangene igjen og har noen forhold til sangene. 

Utøver: Sissel Myhre- sang. Inkeri Laitinen- fiolin. I tillegg en gitarist som ikke er bestemt ennå hvem 
det vil være.

Presentasjon av utøverne:
Sissel Myhre har Mastergrad i musikkvitenskap ved Universitet i Oslo. Hun har utøvende utdannelse i 
jazz sang. Hun har hatt bla. Lisa Dillan og Elin Rosseland som lærere. Nå for tiden jobber Sissel Myhre 
både som sanglærer og leder i kulturskolen i Vadsø.

Inkeri Laitinen har musikkhovedfag ved NTNU. Hun har vært musiker og komponist i performancer/ 
lydinstallasjoner i Tromsø 2007, 2008, 2010 og Trænafestivalen 2008. I tillegg har hun spilt konserter og 
vært på konsert turneer både i freelance produksjoner og sammen med distriktsmusikerne på Nesna 
2005-2011.
Inkeri Laitinen har fått støtte/ stipend bla. fra Statens Kunstnerstipend, Fond for Utøvende Kunstnere, 

Side 12



Norsk Kulturråd og Nordland fylkeskommune.

Tana Husky

Arrangementet til Tana Husky er også kjent som ”musikalske perler” med Dag Broch, Line Nordvik og 
Stamen Stantchev. 

Vurdering
Rådmannen vurderer kriteriene som departementet til tilskuddet fra ”den kulturelle 
spaserstokken” mot søknadene fra de lokale arrangører er i samsvar med retningslinjene. 
Profesjonalitet blir ivaretatt blant flere arrangører som for eksempel Folkeakademiet og Inkeri 
Laitinen. Samtidig er det åpnet opp for at de lokale utøvere skal kunne utvikle seg faglig 
gjennom denne ordningen. Vi tolker at arrangører som Tana pensjonistforening og 
Handikapforbund Tana oppfyller vilkårene ved bruken av de lokale utøverne. 

Søknadsmengden er mindre enn rammen for tiltaket. Det foreslås derfor at administrasjonen 
tildeler resterende midler senere på året.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-28

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 46/2012 22.05.2012

Referatsaker/Orienteringer - OKU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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