
 

Deanu gielda - Tana kommune 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset 

Dato: 14.06.2012 

Tidspunkt: 08:30 – 13:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Håkon Mudenia Nestleder URDEA 

Nils Kristian Winther Medlem URSEI 

Ánne Márgget Somby Medlem URSIR 

Tor Einar Hagalid Medlem URMON 

Linn Beate Johnsen 

Jon-Christer Mudenia  

Medlem 

Medlem 

URLOSA 

URLOSA 

   

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Johan Pavel Mathisen MEDL URBOF 

Astrid-Marie Olufsen MEDL URTVGS 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

 

Steinar Hauge møtte ikke, hadde ikke meldt forfall. 

 

Espen Alexander Tafø Torstensen var innkalt som varamedlem,men møtte ikke. 

 

Linn Beate Johnsen (URLOSA) ble innvilget permisjon etter behandling av sak 28/2012 . 

 

Håkon Mudenia (URDEA) ble innvilget permisjon etter befaringen av sykkel-/BMX-banen. 

 

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd kunne ikke behandle saken fra Raymond Leonhardsen 

vedrørende støtte til sommer LAN, da de ikke var beslutningsdyktige (henv. sak 21/2012). 

 

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd var på befaring for å se hvor den nye 

sykkel-/BMX-banen  skal ligge. 



Befaringen ble ledet av rådmann Jørn Aslaksen, i tillegg var arealplanlegger Lars 

Smeland, leder for bygg- og anlegg Øystein Somby-Solaas, og rektor ved Deanu 

Sámeskuvla/Sameskolen Trond Are Anti med på befaringen.   
 

 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Martin Ingilæ Ordfører  

Rebeke Tapio 

Aslaug Iversen 

Britt-Hjørdis Somby Solaas 

Voksenkontakt 

Sekretær 

Konsulent 

 

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Håkon Mudenia 

Leder 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

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 

 

 



PS 20/2012 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll saksnr. 20/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

 

Leder Håkon Mudenia (URDEA) fremmet følgende forslag: 

 

Innkallinga godkjennes. 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 

Innkallinga godkjennes. 

 

 

 

PS 21/2012 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll saksnr. 21/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

 

Leder Håkon Mudenia (URDEA) fremmet følgende forslag: 

 

Sakslista godkjennes med følgende: 

 

Sak 29/2012  Psykisk helse – Verdensdagen 10. oktober 2012 utgår. 

Saken behandles av det nye rådet til høsten. 

 

Til møtet er det lagt frem forslag fra Raymond Leonhardsen om pengestøtte til sommer LAN, 

hvis det blir tid så behandles saken i dette møtet . 

 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 

Sakslista godkjennes med følgende: 

 

Sak 29/2012  Psykisk helse – Verdensdagen 10. oktober 2012 utgår. 

Saken  behandles av det nye rådet til høsten. 

 

Til møtet er det lagt frem forslag fra Raymond Leonhardsen om pengestøtte til sommer LAN 

Hvis det blir tid så behandles saken i dette møtet . 



 

 

 

PS 22/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.03.2012 

Saksprotokoll saksnr. 22/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

 

Leder Håkon Mudenia (URDEA)  fremmet følgende forslag: 

 

Protokoll av 15.03.2012 godkjennes. 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Protokoll av 15.03.2012 godkjennes. 

 

 

 

PS 23/2012 KID-prosjektet etterskoletid 

Saksprotokoll saksnr. 23/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

 

Forslag fra Nils Kr. Winther(URSEI): 

 

Facebook gruppe blir laet, navnet blir ”KID-Tana”. 

Ungdomsbillett blir laget, alders rekkevidden blir 13-21 år. 

 

Arrangører tar selv kontakt med de som kjører bussen, og avtaler dager og tid. 

 

Bussen burde være flexibel, som betyr at den kan kjøre på dagene som ikke er skrevet ned. 

 

Bussen kjører fra starttidspunktene (Sirma, Austertana, Masjok o.s.v.), kl. 18:30, og kjører folk 

hjem kl. 22:00. 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Facebook gruppe blir laet, navnet blir ”KID-Tana”. 

Ungdomsbillett blir laget, alders rekkevidden blir 13-21 år. 

 

Arrangører tar selv kontakt med de som kjører bussen, og avtaler dager og tid. 



 

Bussen burde være flexibel, som betyr at den kan kjøre på dagene som ikke er skrevet ned. 

 

Bussen kjører fra starttidspunktene (Sirma, Austertana, Masjok o.s.v.), kl. 18:30, og kjører folk 

hjem kl. 22:00. 

 

 

 

PS 24/2012 Igangsetting av konserter/ungdomsfestival i Tana 

Saksprotokoll saksnr. 24/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

 

Leder  Håkon Mudenia  (URDEA)  fremmet rådmannens forslag til vedtak: 

 

Tana ungdomsrådet foreslår at Grotta Fritidsklubb får ansvaret for utforming av prosjektet. 

Tiltaket behandles av den nye ungdomsrådet høsten 2012. 

 

 

Fellesforslag fra Nils Kr. Winther (URSEI)  og Håkon Mudenia(URDEA): 

 

Utstyr til bingen, kulturskolen og eventuelle konserter. 

Det mangler mye lydutstyr i kulturskolen og vi foreslår av nytt/mer utstyr blir kjørt inn. 

 

Ungdomsrådet 2011/2012 stiller seg positivt til prosjektet og håper på at ungdomsrådet 

2012/2013 gjennomfører prosjektet. 

 

 

Votering 

 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

Fellesforslaget fra Nils Kr. Winther (URSEI) og Håkon Mudenia (URDEA) ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak 

Tana ungdomsrådet foreslår at Grotta Fritidsklubb får ansvaret for utforming av prosjektet. 

Tiltaket behandles av den nye ungdomsrådet høsten 2012. 

 

Utstyr til bingen, kulturskolen og eventuelle konserter. 

Det mangler mye lydutstyr i kulturskolen og vi foreslår av nytt/mer utstyr blir kjørt inn. 

 

Ungdomsrådet 2011/2012 stiller seg positivt til prosjektet og håper på at ungdomsrådet 

2012/2013 gjennomfører prosjektet. 

 

 

 

 

 



PS 25/2012 Debattmøte om bolyst og stedsutvikling av Tana 

Saksprotokoll saksnr. 25/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) orienterte. 

 

Leder Håkon Mudenia (URDEA) fremmet rådmannens forslag til vedtak: 

 

Tana ungdomsråd 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.  

 

Nils Kr. Winther (URSEI)  og Håkon Mudenia (URDEA) fremmet følgende forslag: 

 

Ungdomsrådet 2011/2012 utfordrer ungdomsrådet 2012/2013 til å starte en debatt om bolyst. 

 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Tana ungdomsråd 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.  

 

Ungdomsrådet 2011/2012 utfordrer ungdomsrådet 2012/2013 til å starte en debatt om bolyst. 

 

 

 

PS 26/2012 Forbedring av salen og utvikling av kinotilbudet 

Saksprotokoll saksnr. 26/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

 

 

Leder Håkon Mudenia (URDEA) fremmet rådmannens innstilling til vedtak: 

 

Tana ungdomsråd foreslår at sakene som angår kino oversendes serviceavdeling for 

realitetsbehandling. 

 

Fellesforslag fra  leder Håkon Mudenia (URDEA)Linn Beate Johnsen (URLOSA) og  Nils 

Kr.Winther (URSEI): 

 

 Bedre stoler (komfort) 



 Lage en hjemmeside til kinoen og skrive når det er kino og hvilken film som 

vises(ansvarlig person) 

 Tar de mest populære filmene på kino 

 Kinoen vises på søndag og onsdag (eventuelt) 

 Temperatur på kinoen 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Tana ungdomsråd foreslår at sakene som angår kino oversendes serviceavdeling for 

realitetsbehandling. 

 

 Bedre stoler (komfort) 

 Lage en hjemmeside til kinoen og skrive når det er kino og hvilken film som 

vises(ansvarlig person) 

 Tar de mest populære filmene på kino 

 Kinoen vises på søndag og onsdag (eventuelt) 

 Temperatur på kinoen 

 

 

 

PS 27/2012 Forbedringer og utvikling av tiltak i bakken. 

Saksprotokoll saksnr. 27/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

Forslag fra Håkon Mudenia  (URDEA) og Nils Kr. Winther (URSEI): 

 

 Det foreslås at det settes opp et trekk i alpinbakken. Bakken vil da bli mer attraktiv for 

alle! 

 

 Kommunen tar eierskap for bakken 

 

 Kommunen tar ansvar for å finne noen til å lære opp de som bruker bakken med 

snowboard, ski osv. 

 

 Før noe gjøres setter kommunen opp til debatt på f.eks debatten om bolyst i sak 25. 

 

 Ungdomsrådet 2011/2012 utfordrer rådet for 2012/2013 til å ta opp saken. 

 

 

  

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 



Vedtak 

 

 Det foreslås at det settes opp et trekk i alpinbakken. Bakken vil da bli mer attraktiv for 

alle! 

 

 Kommunen tar eierskap for bakken 

 

 Kommunen tar ansvar for å finne noen til å lære opp de som bruker bakken med 

snowboard, ski osv. 

 

 Før noe gjøres setter kommunen opp til debatt på f.eks debatten om bolyst i sak 25. 

 

 Ungdomsrådet 2011/2012 utfordrer rådet for 2012/2013 til å ta opp saken. 

 

 

 

PS 28/2012 Profilering av Tana ungdomsråd 

Saksprotokoll saksnr. 28/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

 

Leder Håkon Mudenia (URDEA) fremmet 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.   

 

 

Forslag fra Nils Kr, Winther (URSEI): 

 

Jon-Christer Mudenia velges til mediekontakt ut denne perioden. 

 

Linn Beate Johnsen (URLOSA) ble innvilget permisjon for resten av møtet etter behandling av 

denne saken. 

Votering 

 

Leder Håkon Mudenias (URDEA) forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra Nils Kr, Winther (URSEI) ble enstemmig vedtatt. 

 

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.   

 

 

Jon-Christer Mudenia velges til mediekontakt ut denne perioden. 

 

 

 

PS 29/2012 Psykisk helse - Verdensdagen 10.oktober 

Saksprotokoll saksnr.  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

 

 

PS 30/2012 Referatsaker/Orienteringer 

Saksprotokoll saksnr. 30/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 14.06.2012  

Behandling 

 

 

RS 6/2012 Sykkel-/BMX-bane;  

 

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd var på befaring for å se hvor den nye 

sykkel-/BMX-banen  skal ligge. 

Befaringen ble ledet av rådmann Jørn Aslaksen, i tillegg var arealplanlegger Lars 

Smeland, leder for bygg- og anlegg Øystein Somby-Solaas, og rektor ved Deanu 

Sámeskuvla/Sameskolen Trond Are Anti med på befaringen.   

 

Under befaringen ble det besluttet at: Banen legges i enden av Sameskole tomta, 

bygg- og anlegg lager et enkelt utkast til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, 

det søkes om spillemidler til nærmiljøanlegg, anlegget ferdigstilles i 2013. 

 

RS 7/2012 Tilføyelser i reglement for godtgjøring til folkevalgte. 

 



Det ble orientert om: 

 

 Trafikksikkerhet for skoleelever: saken følges ved et møte 20. juni 

mellom undervisningsenhet og Boreal. 

 Hybelleilighet for ungdom:ikke ledig kapasitet for planlegging (tegning av 

boligenheten) nå i sommer.  Saken følges opp til høsten. 

 LAN; regnskap fra LAN i Tana er levert inn.  Nils Kristian Winther og Tor 

Einar Hagalid lager et utkast til rapportering fra LAN 2012. Britt Somby-

Solaas videreformidler rapporten til ungdomsrådet og LAN i Tana. 
 

Votering 

 

Vedtak 

 

Sakene tas til orientering. 

 

RS 6/2012 Sykkelbane i Tana 

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

ungdomsrådet 

 


