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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Møterom Sirma skole
Dato: 15.05.2012
Tidspunkt: 10:00 – 13:00 

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Bjørn Vidar Dalan Medlem H
Cathrine Erke Medlem Fe/Ol
Veronika Blien Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Matti Sipinen Cathrine Erke AP

Merknader
Tom Ivar Utsi (AP) ikke møtt og ikke meldt forfall. Ingen varamedlemmer for Bjørn Vidar 
Dalan (H) og Veronika Blien (H) kunne møte, samt at administrasjonen ikke fikk svar fra et 
varamedlem. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Frode Gundersen Sekretær
Jørn Aslaksen Rådmann
Geir Tvare Undervisningsleder
Britt Hjørdis Somby-Solaas Kulturrådgiver 

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 32/2012 Godkjenning av innkalling
PS 33/2012 Godkjenning av saksliste

PS 34/2012 Godkjenning av protokoll fra 20.03.2012
PS 35/2012 Høringsuttalelse fra Tana kommune - Struktur for 

læring

PS 36/2012 Tildeling av kulturmidler 2012 2012/245

PS 37/2012 Den kulturelle spaserstokken 2011/459
PS 38/2012 Tilskudd - arrangementet samefolketsdag - Sirma 

bygdelag
2012/696

PS 39/2012 Tilskudd til 17. mai arrangement i Tana 2012 2012/907

PS 40/2012 Tilskudd til minnemarkering om lærer Per Fokstad's 
virke som lærer i nedre Tana

2012/586

PS 41/2012 Referatsaker/Orienteringer - OKU 2012/6

PS 32/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 32/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 15.05.2012 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 33/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 33/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 15.05.2012 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag:
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Saksliste godkjennes med følgende endring i behandlingsrekkefølgen: 

PS 40/2012 behandles etter PS 37/2012 i dagens møte. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende endring i behandlingsrekkefølgen: 

PS 40/2012 behandles etter PS 37/2012 i dagens møte. 

PS 34/2012 Godkjenning av protokoll fra 20.03.2012

Saksprotokoll saksnr. 34/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 15.05.2012 

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

Protokoll fra 20.03.2012 godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 20.03.2012 godkjennes. 

PS 35/2012 Høringsuttalelse fra Tana kommune: Stuktur for læring

Saksprotokoll saksnr. 35/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 15.05.2012 

Behandling
Saksframlegg ettersendt pr. e-post 14.05.12. Utdelt i møtet.

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

OKU vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse fra Tana kommune.
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AP v/Matti Sipinen fremmet følgende tilleggsforslag:

Ta med at vi ønsker hundelinje på Tana vgs. 

Votering
Forslag fra leder: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
OKU vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse fra Tana kommune.

Tana kommune mener at modell 1 må legges til grunn for organiseringen av videregående 
opplæring i Finnmark. Nærhet og tilgjengelighet er viktige prinsipper når det gjelder å få gjort 
noe med bortvalget av videregående opplæring blant Finnmark-ungdommer. Elevene må få bo 
hjemme så lenge som mulig.

For Tana er det viktig at LOSA-tilbudet blir beholdt og styrket. Tana hadde tidligere stort 
bortvalg blant våre borteboende elever i Kirkenes og Vadsø første året på yrkesfaglige 
studieretninger. Dette er nå blitt betydelig mindre. I tillegg er det store problemer med å skaffe 
studentboliger for elever som må flytte ut av kommunen. Dette har ført til at flere hvert år må si 
fra seg skoleplassen. Presset på boligmarkedet vil bli enda større dersom LOSA-tilbudet ble lagt 
ned, for ikke å nevne en situasjon med kun tre videregående skoler i fylket. Det er derfor direkte 
provoserende når det i rapporten blir hevdet at økt sentralisering ikke utløser noe krav om økt 
antall elevhjem!

Det er her også på sin plass å nevne sentrale strategier i fylkesplanen om at videregående 
opplæring skal tilpasses elevenes ønsker, samt samfunnets og næringslivets behov. I Tana var 
det næringslivet som kjempet fram opprettelsen av LOSA-tilbudet, og tilbudet er svært populært 
blant kommunens egne elever. Elevene kan i dag velge mellom 7 forskjellige grunnkurs ved å 
bo hjemme det første året.

Næringslivet i Tana har uttrykt at det er nødvendig med bedre kontakt med potentiell femtidig 
arbeidskraft. Dette vil være mye enklere når man har ungdom i ”riktig” alder i nærområdet. 
Elevene vil kunne få tilbud om deltidsjobber og kontakt med bedriftene i ulike sammenhenger. 
For den langsiktige rekrutteringen av kompetanse er en slik tilnærming svært verdifull. 
Tana næringsforening har sett det som svært alvorlig at arbeidsgivere taper kompetanse og at 
næringslivet mister konkurransekraft fordi ungdom velger å etablere seg andre steder enn i 
Tana. Boligmarkedet mister leietakere. Familiene og ungdommen taper økonomisk. 
Handelsnæringen mister verdifull kjøpekraft osv.

Det er ingen tvil om at utdanning er en av de viktigste enkeltfaktorene for å utvikle samfunnet. 
Ikke bare er selve opplæringen viktig, men også ringvirkningene av å ha tilbud kan være helt 
avgjørende for utviklingen i lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet har et betydelig underskudd av 
ungdommer i aldersgruppen som tar videregående utdanning store deler av året. Dette oppleves 
som et stort ”tap” da disse ungdommene eller ville vært aktive bidragsytere i samfunnslivet 
lokalt. Med LOSA har vi i hvert fall muligheten til å beholde disse ungdommene et år til.
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Vi ønsker at LOSA blir styrket og utvidet med bygg- og anleggsteknikk da dette er en næring 
som står svært sterkt i Tana.

Det må nevnes at Tana kommune i dag gir et betydelig bidrag til LOSA: Gratis lokaler, gratis 
nettilgang, lærerkrefter, gratis markedsføring samt tilgang til et allsidig næringsliv. 
LOSA benytter arbeidsformer som har framtiden for seg. Dette er noe fylkeskommunen burde 
benytte på andre områder også. Det tenkes her på fagarbeideropplæring for voksne. Dette er noe 
som er fylkeskommunens ansvar, men for å kunne gi for eksempel barne- og 
ungdomsarbeiderfagopplæring til våre assistenter i barnehagene, har Tana kommune måtte 
kjøpe tjenester fra en annen fylkeskommune som kunne gi slik opplæring over lyd/bilde. For 
våre assistenter ville det ikke være noe alternativ å ta denne opplæringen i for eksempel Vadsø. I 
dag er nesten alle assistenter i barnehagene våre fagarbeidere, noe som har bidratt til en 
betydelig kvalitetsheving i barnehagene. Finnmark fylkeskommune har her et betydelig marked 
hvis det er vilje til å satse videre på teknologien fra LOSA.

Tana kommune vil også påpeke viktigheten av at Tana videregående skole får bestå. Skolen er 
den eneste skolen i Finnmark som tilbyr naturbruk, grønn linje. Skolen fremstår på mange måter 
som et mønsterbruk når det gjelder kvalitet på ulike sider ved drift og produksjon i landbruket. 
Den faglige kompetansen ved skolen er høy. Bortimot alle elevene bor i elevhjem, og trivselen 
blant elever og lærere synes å være god. Tana er en jordbrukskommune, og kompetansen som 
finnes der er viktig for hele lokalsamfunnet.

For å utnytte ledige skolearealer og kapasitet på elevhjem og kantine bør det vurderes å legge 
nye utdanningsprogram til skolen.
Skolen skriver selv i sin høringsuttalelse: ”Naturbruksutdanningen har felles tema
med mange andre programområder. Eksempler på det er innenfor helsefaglige tema
(programområde HS) gjennom for eksempel anatomi, fysiologi, genetikk så vel som 
næringsstoffer og ernæring. Programområde teknikk (TI) har fellestema gjennom service og 
vedlikehold på kjøretøy og verktøykunnskap. Programområde matfag (RM) deler tema som 
næringsstoffer og videreforedling av gårdens råvarer, og her har skolen også en læreplass 
innenfor programområdet. Ellers kjenner vi til at både Elkem og entreprenørene i Tana, ønsker 
at det etableres programområde byggfag (BA) i Tana kommune. Dette for å sikre lærlinger til i 
dag ubesatte læreplasser ved bedriftene. Naturbruk har også overlappende tema med BA som
materialkunnskap og vedlikehold både av hus, utstyr og maskiner. Som det framgår av
oversikten ovenfor er agronomer fra Tana videregående skole, svært allsidige framtidige
innbyggere av fylket vårt!”

I rapporten nevnes KYSS- ”Kompetanse for yrke, utdanning og samfunn”, et tilbud ved Senja 
videregående skole tilknyttet Naturbruk. Målgruppen er ungdom som ikke ønsker å starte opp på 
et ordinært videregående skoleløp, men som ønsker en praktisk hverdag der skoledagen vil bli 
lagt opp som en vanlig arbeidsdag, ungdom som er usikre på hvilke VG1-tilbud de skal søke, 
ungdom som har behov for et tilrettelagt tilbud og ungdom som av forskjellige grunner avbryter 
første år på videregående skole. Ut fra kompetanse og infrastruktur er dette et tilbus som med 
fordel kan legges til Tana videregående skole.

Vi vil til sist nevne at Tana og Nesseby, bortsett fra Karasjok og Kautokeino, har flere elever 
enn andre kommuner som ønsker samisk. Dette tilbudet kan best ivaretas her.

Tillegg:
Ta med at vi ønsker hundelinje på Tana vgs. 
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PS 36/2012 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

PS 37/2012 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

PS 38/2012 Tilskudd - arrangementet samefolketsdag - Sirma bygdelag

Saksprotokoll saksnr. 38/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 15.05.2012 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
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Det innvilges kr 5.000,- til Sirma bygdelag.  Utgiften dekkes over budsjettpost 147000.6100.385 
og utbetales til bankkonto nr. 4930.12.65564.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det innvilges kr 5.000,- til Sirma bygdelag.  Utgiften dekkes over budsjettpost 147000.6100.385 
og utbetales til bankkonto nr. 4930.12.65564.

PS 39/2012 Tilskudd til 17. mai arrangement i Tana 2012

Saksprotokoll saksnr. 39/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 15.05.2012 

Behandling
”Notat til kommunen om tilskuddet til 17. mai arr.” fra Tana Ballklubb mottatt i kommunen 
15.05.12. Sekretær refererte OKU om innholdet i brevet. 

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken
(med redaksjonell endring i beløp siste setn.):

Oppvekst og kulturutvalget tildeler tilskudd til

10. kl v/Seida skole kr   1.500,-
Foreldregruppe 5. og 6. kl v/Boftsa oppvekstsenter kr   1.500,-
Polmak bygdelag kr   1.500,-
Sirma bygdelag kr   1.500,-
Mellomtrinnet Austertana skole kr   1.500,-
Tana ballklubb kr 10.000,-
Sum kr 17.500,-

Beløpet kr 17.500,- belastes budsjettpost 147000.6100.385.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Oppvekst og kulturutvalget tildeler tilskudd til
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10. kl v/Seida skole kr   1.500,-
Foreldregruppe 5. og 6. kl v/Boftsa oppvekstsenter kr   1.500,-
Polmak bygdelag kr   1.500,-
Sirma bygdelag kr   1.500,-
Mellomtrinnet Austertana skole kr   1.500,-
Tana ballklubb kr 10.000,-
Sum kr 17.500,-

Beløpet kr 17.500,- belastes budsjettpost 147000.6100.385.

PS 40/2012 Tilskudd til minnemarkering om lærer Per Fokstad's virke som 
lærer i nedre Tana

Saksprotokoll saksnr. 40/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 15.05.2012 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 37/2012 i dagens møte.

SfP/NSR v/Solbjørg Ravna fremmet følgende forslag:

OKU bevilger 15 000 kr til minnesmarkering av Per Fokstad høsten 2012. Beløpet dekkes 
gjennom bruk av kulturmidler. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
OKU bevilger 15 000 kr til minnesmarkering av Per Fokstad høsten 2012. Beløpet dekkes 
gjennom bruk av kulturmidler. 

PS 41/2012 Referatsaker/Orienteringer - OKU

Saksprotokoll saksnr.  i Oppvekst- og kulturutvalget - 15.05.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende orienteringer: 

Kulturrådgiver Britt Hjørdis Somby-Solaas:
- Orienterte om planen for idrett og fysiske aktivitet 

Undervisningsleder Geir Tvare orienterte:
- fra møte med Utsjok kommune - det jobbes med felles skole med Sirma skole (i Sirma)
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- om renovering av Seida skole 

Rådmann Jørn Aslaksen orienterte:
- om nytt tilsagnsbrev fra Sametinget – tildelingskriterier 
- at Sametinget anbefaler at språksenteret får et org.nr pga EØS-reglene 

Orienteringene tas til orientering. 

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

De respektive partier må ta opp møteplikt til utvalgsmøter, samt melding om forfall i tide. I 
OKU har vi problemer med å være beslutningsdyktig når man ikke har nok antall møtte til 
møter. Politiske prosesser blir fordyret og blir satt i dvale. 

Nytt møte tirsdag 22.5.12 for å behandle saker vi ikke var beslutningsdyktige til. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Orienteringene tas til orientering. 

De respektive partier må ta opp møteplikt til utvalgsmøter, samt melding om forfall i tide. I 
OKU har vi problemer med å være beslutningsdyktig når man ikke har nok antall møtte til 
møter. Politiske prosesser blir fordyret og blir satt i dvale. 

Nytt møte tirsdag 22.5.12 for å behandle saker vi ikke var beslutningsdyktige til. 


