
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 14.06.2012
Tidspunkt: 08:30

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

Tana, 6. juni 2012

Steinar Hauge
Leder
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PS 20/2012 Godkjenning av innkalling
PS 21/2012 Godkjenning av saksliste

PS 22/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.03.2012
PS 23/2012 KID-prosjektet etterskoletid 2012/252

PS 24/2012 Ungdomskonserter i Tana 2012/252
PS 25/2012 Bolyst og stedsutvikling av Tana 2012/252

PS 26/2012 Kinosalen og kinotilbudet 2012/252
PS 27/2012 Alpin- og snowboard anlegg 2012/252

PS 28/2012 Profilering av Tana ungdomsråd 2012/252
PS 29/2012 Psykisk helse - Verdensdagen 10.oktober 2012/252

PS 30/2012 Referatsaker/Orienteringer
RS 6/2012 Sykkelbane i Tana 2012/252

RS 7/2012 Tilføyelse i reglement for godtgjørelse for folkevalgte -
Godtgjørelse for ungdomsrådet

2009/629
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/252-12

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 23/2012 14.06.2012

KID-prosjektet etterskoletid

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet stiller seg positiv prosjektet, og formidler om tiltaket til unge/ungdom.

Ungdomsrådet vil komme følgende forslag til ordningen:
- Billettpris settes til kr 15 en vei
- Ukedagene tirsdag, onsdag og torsdag
- Idrettslagene, kulturskolen, ungdomsklubben og kinoen blir utfordret til å rette flest 

mulig ungdomstiltak til disse dagene. 

Saksopplysninger
Finnmark fylkeskommune har rettet forespørsel til Tana kommune om å være pilotkommune for 
prosjektet KID (Kollektivtransport i distriktene). Finnmark fylkeskommune ved 
samferdselsavdelingen har hatt et informasjonsmøte i Tana. Det ble enighet om å kartlegge 
behovene om transport fra bygdene til sentrum, billettpris og tidspunktet (ukedagene). Det siste 
er avhengig av hvilke aktiviteter de unge ønsker å delta på.

Prosjekt  "Treningsrute KID etter skoletid".
Fylkeskommunen ønsker et mest mulig helhetlig tilbud i våre utvalgte kommuner, og ønsker
derfor også å prøve ut transporttilbud til barn/unge i tidsrommet etter skoletid og frem til ca
21.00.
Kommunene i Finnmark arbeider for at det skal være attraktivt å bosette seg hvor som helst i
kommunen. Da er det viktig å tilrettelegge for en god transporttjeneste for å stimulere til økt 
livskvalitet og bolyst i alle deler av kommunen. Dette kan gjøres blant annet gjennom å
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transportere barna trygt og sikkert tur/retur til treninger, kulturskole, kino og andre
aktiviteter/arrangementer.
I dette prosjektet er det derfor ønskelig å tilrettelegge for transporttjenester til barn og unge slik at
de kan delta på ulike aktiviteter uavhengig av hvor de bor, og uten å være avhengig av voksne for
å komme seg til/fra aktivitetene.

Målsetting:
Flest mulig barn og ungdommer skal ha anledning til å delta i aktiviteter og/eller treningstilbud
uavhengig av foreldre/foresattes mulighet til å transportere.
Dette er et forsøk på helhetstenking og samhandling på tvers. Vi vet at aktivitet er 
helseforebyggende og folkehelsekoordinatorene i fylket og kommunene vil være viktige 
medspillere i prosjektet.
Det er derfor viktig at ALLE har et transporttilbud til for eksempel idrettshall, svømmehall, musikk 
eller andre ungdomstilbud i egen kommune.

Tidsplan for prosjektet: 2012 og 2013

Vurdering
Dette er et prosjekt som gjør det mulig for de unge/ungdommen å komme på aktivitetene ved 
Tana bru. Fra møtet 22.mai ble følgende problemstillinger løftet opp:

- Billettpris, bør være minimal kr 10 – 30 per tur
- Aktiviteten, to – tre dager i uka. Idrettsaktivitet/trening, kulturskole, ungdomsklubben og 

kino er aktivitet som vil være aktuelt for å nå en stor gruppe.
- Minibuss er kanskje aktuell transportmiddel
- Faste tider
- Ungdomsrådet tar opp tiltaket på elevrådsmøter eller skolegården.

Ungdomsrådet stiller seg positiv prosjektet, og formidler om tiltaket til unge/ungdom.

Ungdomsrådet vil komme følgende forslag til ordningen:
- Billettpris settes til kr 15 en vei
- Ukedagene tirsdag, onsdag og torsdag
- Idrettslagene, kulturskolen, ungdomsklubben og kinoen blir utfordret til å rette flest 

mulig ungdomstiltak til disse dagene.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/252-13

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 24/2012 14.06.2012

Ungdomskonserter i Tana

Rådmannens forslag til vedtak
Tana ungdomsrådet foreslår at Grotta Fritidsklubb får ansvaret for utforming av prosjektet. 
Tiltaket behandles av den nye ungdomsrådet høsten 2012.

Saksopplysninger

Nils Kristian Winther, Seida skole har fremmet en sak om å få inngang 
konserter/ungdomsfestival i Tana. Ideen er blant annet å lage en konsert rekke hvor det er liten 
konsert hver 3 mnd. Tiltaket kan være et samarbeidsprosjekt mellom Tana ungdomsråd, Grotta 
Fritidsklubb og Nesseby Fritidsklubb. 

Vurdering
Tiltaket er positiv med tanke på å få økt trivsel og bolyst for ungdom i kommunen. Det bør 
utarbeides en prosjektbeskrivelse hvor det blant annet fremgår hvem skal være arrangør, innhold 
og form av konsertene, lokalisering, samarbeidspartnere, budsjett og finansiering.

Tana ungdomsrådet foreslår at Grotta Fritidsklubb får ansvaret for utforming av prosjektet. 
Tiltaket behandles av den nye ungdomsrådet høsten 2012.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/252-14

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 25/2012 14.06.2012

Bolyst og stedsutvikling av Tana

Rådmannens forslag til vedtak
Tana ungdomsrådet forslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana attraktiv som 
bostedskommune og for næringsutvikling i kommunen. 
Tana ungdomsrådet foreslår iverksetting av et prosjekt som kan være med å løfte kommunen 
med tanke på bolyst og stedsutvikling. 

Saksopplysninger
Tana ungdomsrådet ønsker å løfte opp en debatt om befolkningsutvikling i Tana. Tana kommer 
dårlig ut på de siste befolkningsutviklingsstatistikker, og det kan tolkes som en negativ trend for 
kommunen. 

Det ungdomsrådet ønsker er å få en debatt om stedsutvikling om hvordan skape attraktiv 
bosetning og næringsutvikling i Tana. 

Om Tana
Naturressursene har dannet grunnlaget for bosettingen og sysselsettingen i kommunen. Den 
spredte bosettingen i kommunen gjenspeiler mangfoldet i nyttiggjøringen av naturressursene. 
Tradisjoner og kultur knyttet til reindrift, fjordfiske, jordbruk og laksefiske i elva kombinert med 
høsting av fisk, vilt og bær har tidligere vært avgjørende for valg av bosted i kommunen. 
Industri, transport, varehandel og privat og offentlig tjenesteyting har fått økende betydning for 
sysselsettingen. Dette har igjen skapt grunnlag for tettstedutvikling. Størstedelen av 
befolkningen er i dag sysselsatt i tjenesteytende næringer. 

Befolkningsutvikling
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Befolkningstallet har gått ned med noe over 100 personer siden 2006. Dette er en nedgang på 
fire prosent. Inn- og utflyttingstallene har ikke vært spesielt høye sammenlignet med tidligere år, 
men viser jevnt over høyere utflytting enn innflytting. Utflyttingen var lav i 2008 og 2011. I 
2011 var innflyttingen større enn utflyttingen, men et fødselskunderskudd bidro til en 
befolkningsreduksjon i 2011. Antall fødte er lave de siste syv årene i forhold til tidligere år. 
Fødselstallene er synkende.

Det er forskjeller i befolkningsutviklingene i de ulike grunnkretsene i kommunen. 
Befolkningsutviklingen viser en sentrum-periferi mønster, men også et kjønnsbasert og 
generasjonsbasert mønster. De mest perifere grunnkretsene har størst befolkningsnedgang. 
Befolkningen er de siste fire årene blitt mer sentralisert og konsentrert i området Tana bru, 
Østre-Seida og Skiippagurra som har økt sin befolkningsandel fra 41 % til 44 % siste fire år. 
Skiippagurra grunnkrets har imidlertid betydelig nedgang i befolkningstallet siden 2000, særlig 
blant unge i aldersgruppen 6-19 år og 30-39 år. Sentrumsområdet har høy kvinneandel i 
aldersgruppen 30-49 år. Tana bru og Østre-Seida har høy andel unge under 40 år, og Tana bru 
har en ung befolkning med relativt mange under 50 år og få over 50 år.

Kommunedel/år 1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 2012
Øvre del – gamle Polmak kommune 1067 1021 1070 1047 959 957 920 869
Kommunesenteret Tana bru 2 121 513 499 604 605 616 647
Nedre del – gamle Tana kommune 2212 1893 1735 1647 1511 1444 1376 1376

Sentrumsområdet[1] 479 571 992 1112 1256 1223 1241 1276
Øvrige kretser 2803 2490 2352 2124 1818 1783 1671 1620
Sum innbyggere 3282 3061 3344 3236 3074 3006 2912 2896

Befolkningsandel i sentrumsområdet [1] 15 % 19 % 30 % 34 % 41 % 41 % 43 % 44 %
[1]  Grunnkretsene Tana bru, Skiippagurra og Østre-Seida. Avstand til kommunesenteret 5-10 minutter med bil.

Tabell 1: Befolkningsutvikling etter geografiske områder i kommunen 1960-2012 (Kilde: SSB)

Utfordringer
Et sentralt utviklingstrekk er reduksjon i antall barn i førskolealder og i aldersgruppen 25-34 år. 
Kommunen virker å være lite attraktiv for denne befolkningsgruppen. Det er en sentral 
utfordring å få denne befolkningsgruppen til å bli værende i kommunen og aller helst få flere til 
å etablere seg og stifte familie i kommunen. Det er behov for mer kunnskap i forhold til 
flyttemotiver for denne gruppen og tiltak som kan rettes mot denne gruppen. 

Muligheter
Kommunen kan legge til rette for mer innvandring og økt bolyst med siktemål å redusere 
utflytting fra kommunen. Tilgang på boliger og arbeid er en nøkkelfaktor i en slik satsing. Et 
tjenestetilbud og bo-/nærmiljø som får flere til å bli i kommunen utpeker seg også som viktige 
satsingsområder. En annen mulighet er å få mer kunnskap om flyttemotiver lokalt og forsøke å 
forbedre tjenestetilbudet for grupper som i stor grad flytter ut eller innflyttere som blir 
videreflyttere. I tillegg vil det være viktig med både profilering, markedsføring og/eller 
omdømmebygging i forhold til å tiltrekke seg mer arbeidskraft og nye innbyggere.
Kommuneplanens samfunnsdel sier også at ”vi trenger et sterkt kommunesenter, samtidig må 
man satse på bygdene slik at de får utvikle seg”. Strategisk næringsplan hadde et eget 
innsatsområde om utvikling av kommunesenteret. Dette er ikke videreført i kommuneplanens 
samfunnsdel. I kommuneplanens samfunnsdel er det et eget satsingsområde for å ”styrke 
bygdene”, mens det ikke er noen definerte satsingsområder knyttet til utvikling av et sterkt 
kommunesenter. Kommunesenteret huser omtrent all næringsaktivitet utenom bergverk og 
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primærnæringer, primærnæringsrelaterte bransjer, aktivitetsbaserte reiselivsprodukter og 
husflidvirksomhet. Tana bru har på en del måter ikke fått sin identitet som kommunesenter blant 
Tanas befolkning og politikere. I enkelte sammenhenger omtales Tana bru som ”bygd” og ikke 
som kommunesenter, mens det i andre sammenhenger ytres ønsker om at senterfunksjoner blir 
plassert ute i bygder i stedet for i kommunesenteret. 

Informasjonen er hentet fra Kommunal planstrategi 2012  -  2015, høringsutkastet.

Vurdering
Tana ungdomsrådet forslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana attraktiv som 
bostedskommune og for næringsutvikling i kommunen. 
Tana ungdomsrådet foreslår iverksetting av et prosjekt som kan være med å løfte kommunen 
med tanke på bolyst og stedsutvikling. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/252-15

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 26/2012 14.06.2012

Kinosalen og kinotilbudet

Rådmannens forslag til vedtak
Tana ungdomsråd foreslår at sakene som angår kino oversendes serviceavdeling for 
realitetsbehandling.

Saksopplysninger
Komfort i kinosalen
Tana kommune har oppgradert kinotilbudet i Tana. Dette tilbudet ser ungdomsrådet som viktig 
for å tiltrekke større publikum. Det som imidlertid ikke er gjort i denne sammenheng er 
rehabilitering av sittekomforten i kinosalen. Sitteplassene/setene i kinosalen er ubehagelige og
det dette merkes når filmene over en time. Ungdomsrådet ønsker at tiltak for komfort på 
kinosalen gjøres noe med. Det er et tiltak som kan være med på å bedre både film- og 
teateropplevelsen.

Kinofremvisning 
Ungdomsrådet ønsker en utvikling av kino tilbudet i kommunen. 3D-kino begynner mange 
kommuner å etablere som et tilbud, for eksempel Båtsfjord. Dette tilbudet har gjort at 
publikumstallet har økt for kinoen. 

Kino dag 
Ungdomsrådet er kjent med tiltak ”KID – 2012”, transport tilbud til aktiviteten for ungdom. I den 
forbindelse kan det være aktuelt å flytte på kinotilbudet, for eksempel til onsdag. 

Vurdering
Tana ungdomsråd foreslår at sakene som angår kino oversendes serviceavdeling for 
realitetsbehandling.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/252-16

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 27/2012 14.06.2012

Alpin- og snowboard anlegg

Rådmannens forslag til vedtak
Tana ungdomsrådet foreslår at det gjøres en ny vurdering av alpin- og snowboardbakken. Det 
gjelder forbedring og utvikling av nye tiltak i bakken. Det gjelder å se på aktivitetsmulighetene 
som kan knyttes til det anlegget. 

Saksopplysninger
Tana ungdomsrådet mener at det er viktig å sette alpin- og snowboarsbakken som et tema. 
Anlegget er bra i seg selv, men det mangler noen viktig faktorer for å gjøre bakken mer 
brukervennlig enn i dag.
Tråkking av bakken er tilfeldig er det bør iverksettes tiltak for å gjøre bakken mulig å bruker.
Trekk i bakken har vært lenge ønsket, og dette bør utredes/prosjektereres for bruken av anlegget.
Initiere aktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner. Det er viktig å få aktiviteten i 
bakken.
En ny gjennomgang av hele bakken og området rundt bakken om hvilke andre anlegg som kan 
kombineres med bakken. Det er veldig uheldig at bakken står der uten å brukes optimalt. Det vil
aldri bli etablert et sosialt miljø rundt bakken før en stor gruppe føler at de kan nytte seg av 
tilbudet. Skitrekk i bakken har en stor betydning før økt aktivitet. Det er et tiltak som 
ungdomsrådet ser kommer innunder satsing bolyst.    

Vurdering
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Tana ungdomsrådet foreslår at det gjøres en ny vurdering av alpin- og snowboardbakken. Det 
gjelder forbedring og utvikling av nye tiltak i bakken. Det gjelder å se på aktivitetsmulighetene 
som kan knyttes til det anlegget. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/252-17

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 28/2012 14.06.2012

Profilering av Tana ungdomsråd

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet går innfor at lederen for ungdomsrådet er den som har kontakt med media. 
Lederen har mulighet til å utpeke en mediekontakt ved enkelt saker. 

Ungdomsrådet går innfor at arbeides med å få til rutiner i forbindelse med dokumentasjon av 
ungdomsrådets arbeid gjennom tekst, bilder og video. Det arbeides for å etablere en galleri for 
ungdomsrådet gjennom bildedokumentasjon av ledere.  

Saksopplysninger

Det er kommet inn to saker om profilering av Tana ungdomsrådet.

Mediekontakt
Jon-Christer Mudenia, LOSA har fremmet forslag om å ta mediekontakt som en sak i 
ungdomsrådet. Det viktig for ungdomsrådet at sakene blir formidlet til lokale medier som 
avisene Sagat og Finnmark. Det kan ha en positiv effekt på å få opp engasjement blant lokale 
ungdommer, men også for å gjøre sakene fra ungdomsrådet mer synlige. Dette kan løses ved at 
en av ungdomsrådets leder har spesielt ansvar for å følge opp saker i media. Hvis lederen av 
ungdomsrådet ikke ønsker å inneha denne rollen kan av medlemmene få det ansvaret. 

Ungdomsrådets historie 
Nils Kristian Winther, Seida skole har et ønske om å ivareta ungdomsrådets historie gjennom å bygge 
opp en serie med bilder av rådets medlemmer og ledere. Det bør også opprettes ordning hvor bilde av 
ledere blir synlig, omtrent det samme systemet som med ordførerrekka i kommunestyresalen. 
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Vurdering

Når det gjelder mediekontakt er det bra at temaet kommer opptil debatt. Rådmannen vil anbefale 
at ungdomsrådet følger den samme normen som det gjelder generelt for kommunen. Det med at 
det er lederen som bør fronte fellessaker for den enkelte organet. Dette betyr at det 
utgangspunktet er leder for ungdomsrådet som formidler saker til media. Saker som 
ungdomsrådet er blitt enig om og som har betydning for markedsføring av ungdomsrådets 
arbeid.

Når det gjelder fremtidig historisk dokumentasjon av ungdomsrådet er dette et bra tiltak, og bør 
inngå som en rutine i forbindelse med aktiviteten som ungdomsrådet har.

Ungdomsrådet går innfor at lederen for ungdomsrådet er den som har kontakt med media. 
Lederen har mulighet til å utpeke en mediekontakt ved enkelt saker. 

Ungdomsrådet går innfor at arbeides med å få til rutiner i forbindelse med dokumentasjon av 
ungdomsrådets arbeid gjennom tekst, bilder og video. Det arbeides for å etablere en galleri for 
ungdomsrådet gjennom bildedokumentasjon av ledere. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/252-18

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 29/2012 14.06.2012

Psykisk helse - Verdensdagen 10.oktober

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet går innfor å fronte Verdensdagen 10.oktober, som en viktig sak for psykisk helse 
og ungdom.

Saksopplysninger

Fakta om Verdensdagen for psykisk helse:
Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse. 
Formålet er å øke kunnskapen om og bedre holdningene til psykisk helse. 
Verdensdagen er en grasrotkampanje der tusenvis av lokale arrangører og ildsjeler hver høst   
setter psykisk helse på dagsorden i sitt lokalsamfunn. 
Verdensdagen virker. Verdensdagen øker åpenheten om psykisk helse og bygger ned tabuer og 
fordommer. 
Verdensdagen bidrar til at enkeltmennesker og samfunnet som helhet, blir flinkere til å mestre 
psykiske vansker. 
Verdensdagen er finansiert av Helsedirektoratet og koordinert av Mental Helse Norge, landets 
største bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse. 
Verdensdagen for psykisk helse er en offisiell FN-dag og markeres over hele verden 10. oktober 
hvert år. Den første markeringen var i1992. 
Det er i dag den størst kampanjen for psykisk helse i verden 

Ungdomsrådet er representert i planleggingsgruppa for Verdensdagen i Tana. Det er kommet 
ønske fra planleggingsgruppa at ungdomsrådet kan bidra med å markedsføre for tiltak gjennom 
media. Planleggingsgruppa vil bidra med informasjon om Verdensdagen og bistå med 
veiledning i forbindelse med at saken skal bringes for media.    
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Vurdering

Ungdomsrådet går innfor å fronte Verdensdagen 10.oktober som en viktig sak for psykisk helse 
og ungdom.
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PS 30/2012 Referatsaker/Orienteringer

RS 6/2012 Sykkelbane i Tana

RS 7/2012 Tilføyelse i reglement for godtgjørelse for folkevalgte - Godtgjørelse

for ungdomsrådet
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