
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Møterom, Austertana oppvekstsenter
Dato: 11.09.2012
Tidspunkt: 10:00

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

Tana, 3. september 2012

Solbjørg Ravna
Leder

������



������



Saksliste
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PS 52/2012 Godkjenning av innkalling
PS 53/2012 Godkjenning av saksliste
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PS 55/2012 Tilskuddsmidler - Den kulturelle spaserstokken 2012 
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2012/2223

PS 56/2012 Søknad om tilskudd - GO! Gednje 2012/1546
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for foreldre og lærere
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PS 58/2012 Referatsaker/Orienteringer-OKU 2012/6
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/2223-3

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 55/2012 11.09.2012

Tilskuddsmidler - Den kulturelle spaserstokken 2012 Høst

Rådmannens forslag til vedtak
DKS midlene innvilges til: 
Deanu Girjerádju/Tana bibliotek  kr 12 400
Dag Broch/Andreas Gundersen kr 10 000
Tana Pensjonistforening kr   7 000
Siri Broch Johansen og Inkeri Laitinen kr 10 000 

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. Etter den første
tildelingsrunden i mai 2012 er resterende tilskudd på kr 39 400 til fordeling. 

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 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.

Kulturaktiviteter er et viktig virkemiddel i det helseforebyggende og trivselsskapende arbeidet. 
Målet er at alle eldre i kommunen skal ha mulighet til å delta i sosiale aktiviteter og fritidstilbud. 
OKU har i møtet av 22.mai 2012 ønsket at kriteriene blir utviklet slik at omfanget av 
kulturuttrykksformer utvides til å gjelde andre områder enn bare musikk. Tiltak mot 
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hjemmeboende eldre skal prioriteres, slik at de også får aktiv del i kulturlivet. Med andre ord at 
den kulturelle spaserstokken flytter kulturen dit de eldre er ”Spaserstokken kommer nær deg”. 
Det skal også tas hensyn til innbyggernes språklige og kulturelle bakgrunn.

Departementet forutsetter at 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.

Søkere
Innen fristens utløp, 1.september, har vi fått inn følgende søknader:

Lag/forening Søknadssum
Deanu Girjerádju/Tana bibliotek  kr 40 000
Dag Broch/Andreas Gundersen kr 10 000
Tana Pensjonistforening kr   7 000
Siri Broch Johansen og Inkeri Laitinen kr 14 000
Sum etter søknad kr 71 000

Deanu Girjerádju/Tana bibliotek

I løpet av høsten d.å. planlegger Girjerádju/Biblioteket å gjennomføre ulike tiltak som bl.a.:
- Lesekvelder
- Forfatterkvelder
- Kurs ved bruken av data og mobiltelefon eldre

Girjerádju/Biblioteket vil arrangere lese- og forfatterkvelder, med hovedfokus på lokale
forfattere. Tanken er at biblioteket skal legge til rette en arena hvor lokale forfattere kan gjøre 
seg kjent og presentere sitt produkt.
I forbindelse med lese- og forfatterkvelder vil biblioteket også inngå blant annet
samarbeidsavtaler med lokal befolkningen i bygdene om hjemme-hos arrangement. Med andre
ord forfatteren kommer hjem til noen, og samarbeidspartneren inviterer andre i bygda hjem til
seg.
Girjerádju/Biblioteket ønsker at eldre skal lære seg å bruke ny teknologi slik at tilgjengelighet
øker for målgruppen, for eksempel bruken av lesebrett, apper, webber etc.

Andreas Gundersen og Dag Broch

Andreas Gundersen og Dag Broch forteller gode laksehistorier, spiller og synger. Historiene vil 
være en blanding av historisk korrekt fakta slik som en liten sak om en lakselord, men også 
lakseskrøner.

Institusjonene; Polmak, Helsesenteret, Omsorgsboligene og Austertana.
I tillegg en forestilling på Kildesli. Aktuell tidsperiode november-januar.
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Siri Broch Johansen og Inkeri Laitinen

Tittel: fortellinger fra Øst-Finnmark
Sjanger: folkedikt / fortellinger fra Øst-Finnmark. Folketoner og samiske sanger.

Om forestillingen: forestillingen vil inneholde fortellinger på samisk og norsk. Det blir også 
folketoner og sanger på finsk, samisk og norsk. Vi ønsker at uansett hvilket av de tre språk 
publikum har som sitt morsmål vil de høre noe på sitt eget språk. Historiene og musikken blir 
flettet sammen til en helhetlig forestilling. Sangene blir også brukt til å fortelle historier. Fiolin 
akkompagnerer sang og brukes også alene for å gi tid til ettertanke mellom de forskjellige 
fortellingene.

Tana pensjonistforening 

Konsert i Austertana
for eldre og yngre sympatisører senhøstes 2012.

Tema:
Humor og musikk
Fotoutstilling med bilder fra Austertana.

Vurdering
Rådmannen vurderer kriteriene som departementet til tilskuddet fra ”den kulturelle
spaserstokken” mot søknadene fra de lokale arrangører er i samsvar med retningslinjene.
Søknadene viser at det er tatt hensyn til at det skal gis rom for andre sjangere enn bare musikk. 

Rådmannen forslag til fordeling av midler over DKS:
Deanu Girjerádju/Tana bibliotek  kr 12 400
Dag Broch/Andreas Gundersen kr 10 000
Tana Pensjonistforening kr   7 000
Siri Broch Johansen og Inkeri Laitinen kr 10 000
Sum fordeling kr 39 400
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Deanu gielda - Tana kommune 
Informasjons- og serviceavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46  40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Deanu Gielda/Tana Kommune 
utviklingsavdeling

9845  Deatnu/TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2010/2314 Ragnhild Måsø, tlf.: 46400316 30.08.2012

Søknad om tiltak for eldre gjennom den kulturelle spaserstokken

Deanu Girjerádju/Tana bibliotek søker om kr 40 000 gjennom den kulturelle spaserstokken. 
I løpet av høsten d.å. planlegger vi å gjennomføre ulike tiltak som bl.a.:

- Lesekvelder
- Forfatterkvelder
- Kurs ved bruken av data og mobiltelefon eldre

Girjerádju/Biblioteket vil arrangere lese- og forfatterkvelder, med hovedfokus på lokale 
forfattere. Tanken er at biblioteket skal legge til rette en arena hvor lokale forfattere kan gjøre seg 
kjent og presentere sitt produkt. 

I forbindelse med lese- og forfatterkvelder vil biblioteket også inngå blant annet 
samarbeidsavtaler med lokal befolkningen i bygdene om hjemme-hos arrangement. Med andre 
ord forfatteren kommer hjem til noen, og samarbeidspartneren inviterer andre i bygda hjem til 
seg.

Girjerádju/Biblioteket ønsker at eldre skal lære seg å bruke ny teknologi slik at tilgjengelighet 
øker for målgruppen, for eksempel bruken av lesebrett, apper, webber etc.

Budsjett
Utgifter 
Innleid ”lesere” kr   5 000
Forfattere kr 15 000
Kursholdere kr 20 000
Sum utgifter kr 40 000
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Side 2 av 2

Finansiering 
Den kulturelle spaserstokken kr 40 000

Med hilsen

Ragnhild Måsø
Girjerádjosahoavda/Biblioteksjef
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Sak: Den kulturelle spaserstokken
 
�

Fra: Dag Broch [mailto:post@tanahusky.no] 
Sendt: 30. august 2012 14:08
Til: Britt Somby Solaas
Emne: søknad DKS-midler
 
Konsept:
Andreas Gundersen og Dag Broch forteller gode laksehistorier, spiller og synger. Historiene vil være en 
blanding av historisk korrekt fakta slik som en liten sak om en lakselord, men også lakseskrøner.
 
Institusjonene; Polmak, Helsesenteret, Omsorgsboligene og Austertana.
 
I tillegg en forestilling på Kildesli. Aktuell tidsperiode november-januar.
 
Søknadssum: 10 000 kr  
 
Med ønske om positivt svar
 
 
Dag Broch, Tana Husky og Andreas Gundersen 
Tlf 98899665                                      tlf 97644010
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/1546-2

Saksbehandler: Marie Jelti

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 56/2012 11.09.2012

Søknad om tilskudd - GO! Gednje

Ref. søknad dat. 05.05.12.

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden avslås.

Begrunnelse:
Det omsøkte faller utenfor retningslinjene for tildeling av kulturmidler.

Saksopplysninger
Det søkes om tilskudd til konsertarrangement i en brøytebilgarasje på Gedjne. I år arrangeres 
GO!Gednje for 3. gang. Det ser ut for at konsertene ikke har gått helt i balanse, men at Båtsfjord 
og Berlevåg kommuner har hjulpet dem.
Målsettingen er at arrangementet skal bli selvfinansiert uten kommunale bidrag.  Men i 
startfasen behøves det startkapital. 

Det foreligger ingen budsjett for konserten. De har fått tilsagn fra Båtsfjord og Berlevåg 
kommuner på kr 100.000,- med ønske om at Tana kommune stiller med det samme.   Videre har 
de fått støtte fra Sametinget med kr 30.000,-, MuFistar kr 25.000,-, Finnmark fylke kr 30.000,-
og Norsk kulturråd kr 60.000,-.

Program fredag 30. august:
Rusfritt arrangement for ungdom.  De får tilbud om workshop i låtskriving og dans i løpet av 
uka.  Resultatene framføres fredag kveld.
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Lørdag 1. september:
Konsert med aldersgrense 18 år, grunnet alkoholservering. Artistgalleriet er satt sammen av 
lokale, regionale og nasjonalt kjente band.

Vurdering
Det omsøkte faller utenfor retningslinjene for tildeling av kulturmidler.
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Hei,

vedlagt er den søknad til Tana kommune, håper dere får behandlet den.

Ha en strålende dag!

--
Med vennlig hilsen

Espen Nystad
......................................
LIQUID CHILI
General manager / agent
tel +47 930 49 567
email:espen@liquidchili.com
www.liquidchili.com

______________________________________________________________________
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GO! Gednje
v/ Espen Nystad
Herslebsgate 19, lei 101
0561 Oslo
espen@liquidchili.com                                                                                                         05.05.12

Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

SØKNAD OM STØTTE TIL GO! GEDNJE 2012

”Go!Gednje er et interkommunalt konsertarrangement som befinner seg i en brøytebilgarasje på 
Kongsfjordfjellet mellom Berlevåg og Båtsfjord kommune i Finnmark – en av Norges mest vær-
utsatte, men også mest spektakulære, fjelloverganger.”

30. august/1. september 2012 ønsker vi å arrangere GO!Gednje for tredje gang. Det som var ment 
som en engangshendelse i 2010, ble til noe som tente den kulturelle ildsjelen hos en rekke personer 
fra Båtsfjord og Berlevåg. Takket være støtte fra Båtsfjord kommune og Sangkraft Berlevåg lot det 
seg gjennomføre i 2011. Dessverre ble det et lite avvik i sluttregnskapet, men Berlevåg kommune 
hjalp oss i balanse.

Målsettingen er at GO!Gednje skal bli et selvgående arrangement som ikke er avhengig av 
kommunale bidrag. I oppbyggingsfasen er det imidlertid behov for startkapital, og det er med aller 
største ydmykhet vi søker Tana kommune om støtte til årets GO!Gednje.

Resultat fra tredje gangs gjennomføring synliggjør vanligvis om et arrangement er levedyktig eller 
ikke. Vi er derfor spent på om folk i Øst-Finnmark i år viser oppslutning om GO!Gednje. I så fall 
vil vi arbeide videre med å utvikle potensialet, med det mål å bli en ettertraktet festival for hele 
Norge.

Planene for GO!Gednje 2012 baserer seg på erfaringene fra de to foregående år. Nytt fra 2012 er at 
Espen Nystad (Båtsfjord) er innhentet som prosjektleder, og at arbeidet er igangsatt i rimelig tid for 
planlegging, organisering og markedsføring. Tilbud til barn/ungdom er vektlagt i større grad enn 
tidligere.

• Fredag 30.08.
Rusfritt arrangement for ungdom. Ungdom fra Berlevåg, Båtsfjord og Tana får tilbud om 
workshop i låtskriving og dans i løpet av uka før. Resultatene framføres på scenen fredag kveld. 

• Lørdag 01.09.
Konsert med aldersgrense 18 år, grunnet alkoholservering. Transporttilbud.

Artistgalleriet er bevisst satt sammen i en blanding av lokale, regionale og nasjonalt kjente band, 
med variert musikk som vil kunne tiltrekke folk i alle aldre. Blant dem vi jobber med for 2012 kan 
nevnes (konfidensielt, da kontrakter ikke er inngått) Sirkus Eliassen, Rolffa, Cyaneed og et 
”husband” bestående av musikere fra hjemkommunene.
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Interkommunalt samarbeid er vektlagt. GO!Gednje gir en unik mulighet for befolkningen fra de tre 
nabokommunene til å jobbe sammen mot et felles mål.

1.   Vi har tatt initiativ til GO!Gednje (fredag) som et felles samarbeidsprosjekt mellom oss, lokale 
kulturskoler, ungdomsklubber, ungdomsråd og DKS (Den kulturelle Skolesekken). 

2. Lag og foreninger i alle tre kommuner har fått tilbud om betaling for spesifiserte 
arbeidsoppgaver som matservering, rydding og vakthold. 

3. GO!Gednje legger til rette for best mulig samarbeid med næringsaktører på alle tre steder. Dette 
gjelder markedsføring, praktisk gjennomføring og tilbud til besøkende. 

4. Samarbeid med Scene Finnmark om GO!Gednje som arena for presentasjon av unge talenter fra 
fylket. 

Tilskudd
Vi har fått tilsagn fra Båtsfjord og Berlevåg kommune på 100.000kr med kriteriene på at Tana 
kommune skal stille med det samme. Evt tilskudd fra Tana kommune skal gå til å få i land 
ungdomsarrangementet, og får å gjøre dette til et skikkelige interkommunalt samarbeid.

I tillegg til Tana og Båtsfjord kommune, har disse bidratt med støtte:
Sametinget: 30.000kr
MuFistar: 25.000kr
Finnmark Fylkeskommune: 30.000kr
Norsk Kulturråd: 60.000kr

Markedsføring skjer gjennom promotering i sosiale og ordinære mediekanaler. Billetter vil bli lagt 
ut for salg gjennom Billettservice, og kan hentes på Posten og Narvesen. Bidragsytere skal 
presenteres etter individuelle avtaler på plakater og i medieoppslag. 

Årets arrangement skal dokumenteres på video som blir filmet og redigert av en ettertraktet 
fotograf. Denne er tenkt til å brukes til promotering for GO! Gednje 2013. Videoen vil vise 
kommunene fra en side og på et nivå som aldri tidligere har blitt gjort. 

Vi søker med dette om støtte fra Tana Kommune på inntil kr. 100.000,- til gjennomføring av GO!
Gednje 2012, slik at vi kan få ferdigstilt ungdomstilbudene og samtidig vise at Tanasamfunnet er 
villige til å bidra i utviklingen av kulturbasert næring i regionen.

Vedlagt ligger budsjett.                                   For redegjørelser eller spørsmål vennligst ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Espen Nystad / Prosjektleder for GO! Gednje 2012
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/2082-4

Saksbehandler: Marie Jelti

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 57/2012 11.09.2012

Saniola Productions - Søknad om tilskudd til foredrag for foreldre og lærere

Ref. søknad dat. 09.08.2012.

Rådmannens forslag til vedtak
Saniola Production innvilges et tilskudd på kr 10.000,- til foredraget, og belastes budsjettpost 
115000.2100.202.

Det innvilges også vederlagsfri leie av miljøbygget og dets lyd- og lysanlegg.

Saksopplysninger
Guro S. Bjerk skriver i sin søknad bl.a.:
”I forbindelse med at jeg arbeider med Filmfantomene gjennom ti år, ønsker jeg nå å
arrangere noe som også gagner flere i samfunnet enn «bare» Filmfantomene. Jeg har
fått tak i, og booket, lærerutdannede Håvard Tjora, til å holde foredrag i Tana.
Han tar tak i utfordringer i skolen (samfunnet), og vi har nå muligheten til å få et
foredrag skreddersydd for foreldre, et for lærere og et for Filmfantomene. For å få til
dette arrangementet, er jeg avhengig av at også Tana kommune stiller opp. 
Håvard Tjora er norsk sakprosaforfatter og lærer. Tjora ble kjent etter dokumentarserien Blanke 
ark, sendt sendt på TV Norge høsten 2009.”

Søkerens motivasjon for å få inn Håvard Tjora her, er at det er viktig å holde elevene
motiverte, og interesserte. Håvard Tjora kan bidra med kunnskap og tanker som gjør
at undervisningen kan tilrettelegges bedre - og holde elevene motiverte - på best
mulig måte.

Foredraget er planlagt 29. og 30. oktober, på kveldstid, i miljøbygget.  Det søkes om kr 10.000,-
til prosjektet.  Hun søker også om å få bruke miljøbygget, lyd/lysanlegg vederlagsfritt.
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Budsjett for prosjektet:
Tilrettelegging/organisering kr.     2000
Reisekostnader Oslo - Kirkenes t/r kr.     4000
Kirkenes - Tana t/r kr.       900
Foredrag (skreddersydd x 3) kr.   25000
Hotell 1 natt Tana kr.     1000
Kost (2 døgn) kr.     1160
Flytog kr.       340
Total kr.   34400

Finansieringsplan:
Saniola Productions kr.     2000
Tana kommune kr.   10000
Sparebank1 kr.   22400
Total kr.   34400
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Saniola Productions
Guro S. Bjerk
Austertana 
9845 Tana

Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana� � � � �  Tana, 9. august 2012

HØSTENS STORE FOREDRAG

I forbindelse med at jeg arbeider med Filmfantomene gjennom ti år, ønsker jeg nå å 
arrangere noe som også gagner flere i samfunnet enn «bare» Filmfantomene. Jeg har 
fått tak i, og booket, lærerutdannede Håvard Tjora, til å holde foredrag i Tana. 

Han tar tak i utfordringer i skolen (samfunnet), og vi har nå muligheten til å få et 
foredrag skreddersydd for foreldre, et for lærere og et for Filmfantomene. For å få til 
dette arrangementet, er jeg avhengig av at også Tana kommune stiller opp. Jeg håper 
at dere vil stille med lokaler (miljøbygget?) og lyd/lysanlegg. I tillegg ber jeg om kr. 
10.000 for å dekke reise, opphold og diett. 

Håvard Tjora; (født 25. mai 1977) er norsk sakprosaforfatter og lærer. Tjora ble kjent 
etter dokumentarserien Blanke ark, sendt på TV Norge høsten 2009.
I TV-serien fulgte Tjora åtte ungdommer fra niendeklasse som ikke fant sin plass i 
skolesystemet, og lå etter i forventet skoleutvikling i forhold til læreplaner. Han bidro 
med tilpasset opplæring og tett oppfølging av elevene. Den første episoden hadde 
456 000 seere, noe som anses som svært godt.[1]

Han har også gitt ut to bøker; 

Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen Praktisk leksehjelp, 
læringsstrategier og elevers rettigheter. 

Og Mattemagi på Kagge forlag.

Min motivasjon for å få inn Håvard Tjora her, er at det er viktig å holde elevene 
motiverte, og interesserte. Håvard Tjora kan bidra med kunnskap og tanker som gjør 
at vi bedre kan tilrettelegge undervisningen - og holde elevene motiverte - på best 
mulig måte, for elevene i Tana. 

SANIOLA PRODUCTIONS – AUSTERTANA – 9845 TANA - NORWAY
ORG.NR. 887.648.522 – Kontonummer: 50 810 726 129 - PHONE: +47 4819 8385

 E-POST: guro.bjerk@gmail.com 
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Jeg vet ikke hvor mange lærere det er TOTALT i Tana (ønsker tall på dette), men jeg 
vet at det finnes flere interesserte både i Båtsfjord og Berlevåg. Jeg mener at 
foredraget for lærerne bør være for ALLE lærerne i Tana kommune, som ønsker å 
delta. 

Budsjett: 
Tilrettelegging/organisering    kr.  2000
Reisekostnader Oslo - Kirkenes t/r    kr.  4000
Kirkenes - Tana t/r     kr.    900
Foredrag (skreddersydd x 3)    kr.25000
Hotell 1 natt Tana     kr.  1000
Kost  (2 døgn)     kr.  1160   
Flytog       kr.    340
Total               kr.  34.400

FINANSIERINGSPLAN
Saniola Productions   kr.   2.000
Tana kommune   kr. 10.000
Sparebank1     kr. 22.400
Total     kr. 34.400

Jeg søker om kr. 10.000 i støtte fra Tana kommune, til dette prosjektet. 
Jeg ønsker også snarlig bekreftelse på at vi kan bruke Miljøbygget til foredrag både 
på kvelden den 29.oktober og den 30.oktober, pluss at Tana kommune vil stille med 
lyd/lys og være behjelpelig med å reklamere for tilbudet! 

Håper at søknaden kan behandle & besvares så snart som mulig, slik at vi kan 
begynne å reklamere! 

Med vennlig hilsen
Fantomenes mor
Guro S. Bjerk
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