
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Møterom, Boftsa Oppvekstsenter
Dato: 01.11.2012
Tidspunkt: 10:00

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

Følgende saker ettersendes:

≠ Uttalelse om LOSA
≠ Tildeling av lærerstipend 2012

Tana, 24. oktober 2012

Solbjørg Ravna 
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 59/2012 Godkjenning av innkalling
PS 60/2012 Godkjenning av saksliste

PS 61/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.09.2012
PS 62/2012 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 

kulturbygg 2013 - 2016
2011/2369

PS 63/2012 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013

2012/2493

PS 64/2012 Opprettelse av stilling som tospråklighetspedagog 2012/2569

PS 65/2012 Navn på den nyeste veien i Sieiddájohguolbba
boligfelt

2008/1081

PS 66/2012 Stedsnavn i Tana kommune med endelsen "-vatn" 2012/2583
PS 67/2012 Tildeling av kulturmidler høsten 2012 2012/245

PS 68/2012 Referatsaker/Orienteringer
RS 14/2012 Tilsagn om tilskudd til barneteater 2012 2009/2298

PS 69/2012 Uttalelse om LOSA 2012/2568
PS 70/2012 Tildeling av lærer- og førskolelærerstipend 2012 2012/2566
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143

Arkivsaksnr: 2011/2369-10

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 61/2012 19.10.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 62/2012 01.11.2012
Kommunestyret 08.11.2012
Eldrerådet 57/2012 29.10.2012

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016

Vedlegg
1 Sirma IL - Høringsuttalelse til kommunedelplan om idrett
2 Høring - Reindriftsforvaltning
3 Høringsuttalelse - Tana fysikalsk
4 Høringsuttalelse - Fylkesmannen i Finnmark

Saksprotokoll saksnr. 61/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URVGS) fremmet følgende forslag:

Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 –
2016.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 –
2016.
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Rådmannens forslag til vedtak

Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 –
2016.

Saksopplysninger

Bakgrunn

Kulturdepartementet setter krav om at alle kommuner må ha en tematisk kommunedel
som grunnlag for søknad om spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. I tillegg har 
fylkeskommunen signalisert at kulturbygg må ha samme rutine som anlegg for spillemidler. 

En kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kultur bygg er et politisk dokument, og er 
ment å være et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Planen skal initieres og vedtas 
av kommunestyret.

Det er nødvendig for kommunen at:
≠##Planarbeidet skjer etter plan- og bygningslovens (pbl) bestemmelser. Kommunen

utarbeider en egen plan, eller innarbeider temaene i en mer omfattende kommunal plan.
Det er spesielt viktig at arbeidet koordineres med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, 
som etter loven bl.a skal omfatte et samordnet handlingsprogram for sektorens virksomhet de
nærmeste år.

≠##Planen omfatter det minstekrav som departementet har satt
≠##Planens fireårige prioriterte handlingsprogram rulleres eller tas opp til behandling hvert

år. Planen skal revideres med fullstendig saksbehandling etter pbl minst en gang i løpet
av hver valgperiode, og dersom det gjøres vesentlige endringer i planen.

≠##Planen blir et politisk styringsdokument ut fra kommunens egen situasjon. Den skal ta
opp relevante innenfor idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
Kulturdepartementet stiller krav om at vedtatte kommunal plan for anlegg og områder for 
idrett og friluftsliv, og dermed å legge til rette for å sikre:

≠##Sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen
≠##Klarere prioritering i kommunen
≠##Utvikling av anlegg sett i et større helhetsperspektiv

Målet med anleggsutbyggingen er å gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk 
aktivitet.

≠ Kulturbygg følger den samme strategien og lokalpolitiske føringer.

Anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og ungdom prioriteres spesielt.
Selv om den primære målgruppen er barn og unge, er det like viktig også å legge til rette for den
eldre delen av befolkningen, som blir en stadig større og mer fysisk aktiv gruppe.

Kommunal prioritering
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Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, berører de fleste i Tana kommune, og er en viktig
del av vår kultur og vårt samfunnsliv. Utfoldelse, spenning, prestasjoner, opplevelse for den 
enkelte og mestring av naturen er en egenverdi i seg selv. Fysisk aktivitet har stor betydning for
barns oppvekst og utvikling, og de positive helsemessige virkninger av det.

Motivene for å drive idrett og friluftsliv vil variere. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilke
motiver og behov hver enkelt har for å kunne øke mengden og bedre kvaliteten på fysisk
aktivitet. Dette gjelder like mye barn i lek som personer med spesielle behov, mosjonister og for
toppidrettsutøvere. Denne kunnskapen er ivaretatt gjennom brukerundersøkelse som er 
gjennomført i Tana. Undersøkelsen tenderer til at gutter har fått i stor utstrekning dekket sitt 
anleggsbehov gjennom bygging av anlegg som flerbrukshall, kunstgressbane, fotballanlegg, 
skianlegg og små anlegg som ballbinger. Jenter derimot ønsker større satsing på svømming og 
hestesport. Undersøkelsen viser også at jenter og damer i sterkere grad ønsker anlegg eller 
tilpasset områder for egen trening. Dette er en utfordring som bør konkretiseres mer.

Brukerundersøkelsen viser også en tendens til å bruke tjenester som private aktører står for, som 
Tana Fysikalske og Tana Treningssenter, er mer attraktive blant jenter over 13 år og damer enn 
det idrettslagene kan tilby. 

Det er et politisk ønske om å sette større fokus på at barn og ungdom med funksjonshemming 
får mulighet til å drive idrett og egenorganisert aktivitet. Tilgjengelighet blir en viktig faktor
som bør settes i fokus både av lag/foreninger og kommunen ved ny bygg eller rehabilitering av 
eksisterende anlegg. Tana vil nå få det første utendørsanlegg ved Tana bru som er tilpasset for 
bevegelseshemmede. Dette er kanskje en start for mer strategisk tilpassing av anlegg for alle 
brukergrupper. 

Når det gjelder kulturbygg er disse første gang tatt med i planen. Det satsed på å få kulturbygg 
på høyde med idrettsanlegg i kommunen. 

Økonomiske konsekvenser

Tana kommune har i budsjettsammenheng avsatt kr 200 000 til idrett og fysisk aktivitet. Denne 
bevilgningen er ment å gå til drift av idrettsanlegg og aktivitet for barn og unge. Tiltaket er 
viktig for lag som satser på idrett og fysisk aktivitet.
Utover det har idrettsrådet fått kr 43 000 i årlig driftstilskudd, tilskuddet ble redusert til 
kr 20 000 i 2012. 

Tiltak som er ønsket prioritert og innarbeidet i budsjettet for 2013 er:

- Folkehelsetiltak kr 100 000
- Friluftsområder kr   50 000
- Fysisk aktivitet i barnehage kr   50 000

Budsjettet er for å sikre kommunens egenandel ved søknad om eksterne midler. 

Innspill til planen 

Det er kommet 4 innspill ved utgangen av høringsfristen. Høringsinnspillene blir ikke gjentatt 
her i sin helhet, men kommentarene rettes mot de forholdene som blir tatt hensyn til i planen 
eller ved tiltaksoppbygging. 
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1. Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark gir tilbakemelding om at de ønsker høring før det etableres 
stier / skiløyper rundt omkring i kommunen. Innspillet tatt til følge. Det er videreformidlet til 
ledelsen i kommunen. Det bør lages rutiner i samarbeid med lag og foreninger om at de 
kommuniserer med reinbeitedistriktene før etablering av nye stier, igangsetter merking av 
eksisterende stier eller offentliggjør stiene på ulike nettsteder. 

2. Sirma IL
≠ kvinne / jentefokus – ønsker lavterskel treningstilbud i bygdene. Innspille tatt til følge. 

Tiltaket kan inngå i folkehelsetiltaket
≠ sykkelstier – trukket tiltak nr 31 sykkelsti mellom Levajok og Sirma fra planen. I stedet vil 

de etablere kortere sykkelstier i nærområdene. Innspillet tatt til følge.
≠ Forslag om at sykkelstiene gps-merkes og registreres blant annet på www.godtur.no. 

Innspillet tatt til følge. 
≠ Ønske om at kommunen setter av midler til å dekke de faktiske årlige vedlikeholds- og 

driftsutgiftene for idrettslagene i kommunen. Innspillet ikke tatt til følge. Kommunen har 
eksisterende ordningen med aktivitets- og driftstilskudd til lagene.

3. Fylkesmannen – miljøvernavdelingen (FMMA)
≠ Skytebanen i Bonakas er ikke regulert til skyting. Innspillet tatt til følge og tas i arealdel.
≠ Det må utarbeides reguleringsplan for motorsport og ryttersport reguleres. Innspillet tatt til

følge.
4. Tana fysikalske – oppfordrer kommunen til å fortsette tilbud om treningstider for 10.klassingene 

sine. Dette har vært et prøveprosjekt – samarbeid mellom Tana Fysikalske og Tana kommune. 
Forslag om eksternfinansiert samarbeidsprosjekt. Innspillet tatt til følge og tas med i 
folkehelsearbeidet. 

Vurdering
Rådmannen anbefaler at kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 –
2016 vedtas. 
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Deanu gielda – Tana kommune      Tana 15.08.12 
Utviklingsavdelingen 
9845 Deatnu - Tana 

Kommunudelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 2016 - 
høringsuttalelse 

Det vises til høring av 12.06.12.  

Sirpmá valáštallansearvi/Sirma idrettslag har følgende innspill til kommunedelplanen: 

Det er positivt at det ble gjennomført en brukerundersøkelse som del av planprosessen. Utkast 
til kommunedelplan er et godt utgangspunkt for kommende års prioritering og veklegging av 
idrett og fysisk aktivitet. Vi er enig både i planens formål, visjon og mål, og er enig i at 
styrking av idrett og uteaktiviteter (friluftsliv i norsk perspektiv) er en god investering i 
trivsel, folkehelse og bolyst.  

Sirma IL er e�  bredde-idrettslag for befolkningen i Sirma-området og øvre Tana, men også 
Tanas eneste sykkelklubb. Vi arbeider både for økt folkehelse og trivsel gjennom prioritering 
av bl.a skiløypekjøring og spinning (innetreningstilbud) hele vinteren i Sirma, samtidig som 
vi har tung satsing på sykkelssporten sommerhalvåret gjennom deltakelse i ritt i hele 
Barentsregionen. Sykkelsatsningen har gitt meget gode resultater, særlig de siste årene. Dette 
skal imidlertid ikke være til hinder for en prioritering av folkehelse- og trivseltiltak for 
befolkningen i Sirma og øvre Tana. Sirma IL har begynt et samarbeid med Sirma bygdelag 
med det formål å styrke nettopp folkehelse og trivselstiltak i området. Å samarbeide med flere 
(bygde)lag i øvre Tana kan også være aktuelt.  

Brukerundersøkelsen viser en klar kjønnsdeling av aktivteter hvor jenter og kvinner i større 
grad ønsker organisert tilbud gjennom treningssenter og egenaktivitet i "skog og mark". 
Forskning viser også at mødres aktivitet i stor grad påvirker barn og unges aktivitetsnivå. Det 
er derfor viktig og riktig å prioritere kvinner som en sentral målgruppe. Aktive kvinner/ 
mødre fører til mer aktive barn og unge. Dette er et sentralt element i å forebygge inaktivitet 
og overvekt blant unge. En styrking av egenaktivitetsmuligheter i bygdene er et godt tiltak 
som bør prioriteres. Kvinner og jenter liker også organiserte tilbud. Derfor bør det også 
vurderes å ha ulike lavterskel-gruppetreningstilbud i bygdene, f.eks gjennom et samarbeid 
mellom ulike lag (idrettslag, bygdelag) og andre.  

Sirpmá VS - Sirma IL, 9845 Deatnu

Kontaktperson: Synnøve Solbakk, tlf. 95803133 
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Sykkelsti fra Leavvajohka til Sirbmá høres litt vel ekstremt ut, selv for våre offroad-
konkurransesyklister. Vi har derimot  mer tro på sykkelstier i nærmiljøet, dvs. runder på 10-15 
km med utgangspunkt i bygder der folk bor. Dette kan være fine trimrunder for 
egenorganisert aktivitet. Vi foreslår at sykkelstimerking kun gjøres med gps-merking i 
godtur.no-lignende nettsteder. Fra slike nettsteder kan turbeskrivelse, manuelle og gps-kart 
hentes ut. Dette vil være mindre kostnadskrevende og mer fremtidsrettet enn merking av 
sykkelstier med skilt.  

Sirma IL vil gjerne bidra og delta i et slikt prosjekt med gps-merking av sykkelstier både i 
øvre Tana og gjerne også ellers i kommunen. Vi har allerede begynt å gps-merke ulike 
sykkelruter i Tana i www.strava.com – både for terrengsykling (opp Lievllan, Álggášvárri, 
Suolovárri/Holmefjell) og landevei (bl.a deler av Tanatråkk-traséen). Dette nettstedet er 
personretta med vektlegging av konkurranselementet, men ved kombinasjon av andre tur-
nettsteder kan frilufts- og aktivitetsformålet fremheves bedre.  

Vi er positiv til bygging av en BMX-bane ved Tana bru, og ber om at dette prioriteres nå når 
sykling er ”i vinden”. Dette tror vi vil øke aktivitetsnivået for barn og unge, samt stimulere til 
mer sykling generelt og på sikt også rekruttering til sykkelsporten.  

Som et tiltak i trim uka i handlingsprogrammet oppfordrer vi kommunen til "å blåse liv" i 
bygdelagsstafetten. Dette var et populært tiltak, men bygdelagene har ikke maktet å følge opp 
dette på egenhånd. I en trim uke bør for øvrig ulike aktivitets-/treningstilbud/muligheter i 
kommunen synliggjøres, både organiserte og egenorganiserte muligheter.  

Sirma IL er eier av flere anlegg i Sirma; lysløype og gressbane (fotball). Særlig skiløypene er 
mye i bruk av bygdas befolkning, men også av tilreisende. Vår forballbane har lenge vært 
Tanas eneste gressbane og derfor noe i bruk. Vi regner imidlertid med at dette vil avta med ny 
kunstgressbane i Tana bru. Vi håper dog den årlige skoleturneringen fortsetter i Sirma, da vi 
opplever at den har vært en suksess. At turneringen er i Sirma tror vi har mange bieffekter 
som også er viktige; økt samhold og samarbeid i en bygd hvor tre kulturer naturlig møtes 
gjennom samarbeidet med Utsjok skole.  

Sirma IL er eier av anlegg med verdi opptil 10 mill kr, og har årlige kostnader til vedlikehold 
og drift av disse anleggene på rundt 50.000 kr. Dette omfatter såing og klipping av gressbane, 
oppkjøring av løyper, vedlikehold av scooter m.v. Denne summen er utenom den frivillige 
innsatsen, som heller ikke er ubetydelig. Vi har i år mottatt 7.000 kr i drifttilskudd fra 
kommunen, og som kun dekker en del av disse faktiske vedlikehold- og driftsutgiftene. 

Vi anser det imildertid som naturlig at kommunen bidrar med årlig fast driftstilskudd til drift 
og vedlikehold av våre anlegg i Sirma, et beløp som tilsvarer de faktiske utgiftene idrettslaget 
har. Våre anlegg er først og fremst et folkehelsetiltak og brukes ikke i konkurranseidrett, og 
derfor mener vi kommunen bør ta et større ansvar for drifts- og vedlikeholdsutgiftene.  

Dearv./Mvh 

Bertha Holm       Synnøve Solbakk 
Leder 
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Tana Fysikalske Institutt AS
Maskevarrevn 5
9845 Tana 15.08.12

TanaKommune

Høringsuttalelse til kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013-2016

Vi viser til høringen om kommunedelplanen og ønsker i den anledning å dele 
vår erfaring om aktivitet og trening samt foreslå tiltak som kan føre til økt 
aktivitet, folkehelse, trivsel og dermed bolyst i kommunen. 

Tana fysikalske Institutt AS er en heleid privat virksomhet med kjerneaktivitet 
knyttet til fysikalsk behandling, akupunktur og trening. Vi er i dag fire 
fysioterapeuter hvorav en er akupunktør og samtlige også er 
treningsinstruktører, samt fem instruktører i tillegg på deltid/timesbasis. 
Gjennom utdanning og praksis har vi samlet god kompetanse innen 
rehabilitering og frisk-trening. 

Vi har et bredt gruppetreningstilbud, egentreningstilbud og trening gjennom 
individuell veiledning. 

Pr i dag har vi ca 320 treningsavtaler (aktive, betalende treningskunder). Disse 
er i alderen 14 til 75 år med flest i gruppen kvinner 40-45 år.  

Vi registrerer at vårt tilbud får god respons i brukerundersøkelsen. Dette er i 
samsvar med vår egen oversikt/statistikk og de tilbakemeldinger vi får fra våre 
brukere. 

Delplanens målgrupper er i stor grad også våre målgrupper og brukere; 
jenter/kvinner, funksjonshemmede og til dels ungdom. Fra denne høsten vil vi 
også ha et tilbud for barn; egen zumba-time. Målgruppen inaktive er også en 
målgruppe vi prøver å nå, og spesielt de som er i risikogrupper for 
livsstilssykdommer.

De delmålene som er skissert i kommunedelplanen er alle mål som vi kan bidra 
for å nå, både som aktiv medspiller og gjennom felles og egne tiltak. 
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Ungdom
Vi ca 80 individuelle treningsavtaler med ungdom under 30. Halvparten av disse 
er mellom 14 og 20. Vi har i tillegg en egen avtale med IL Forsøk om bruk av 
våre treningsfasiliteter som også omfatter flere ungdommer.

Sist sesong (frem til våren) hadde alle unntatt en av 10. klassingene på 
sameskolen treningsavtale. De trente aktivt både som deltagere på grupper og 
egenorganisert. De ble flinke å trene, fikk fine treningsvaner og en positiv 
holdning til trening og fysisk aktivitet. Og vi tror at dette vil de dra med seg 
videre i livet. Hvordan får vi med flere 10. klassinger?

I et folkehelseperspektiv er det viktig at unge tidlig begynner med fysisk 
aktivitet og får gode treningsvaner, spesielt de som ikke tar del i det organiserte 
tilbudet gjennom idrettslagene (ski, fotball, sykkel mv.). Treningstrender 
generelt går i retning av mer bruk av treningssentra, og da vil det vær viktig at 
unge tidlig får positiv erfaring med å trene på sentra, tidlig får 
treningsveiledning og dermed tidlig innarbeiding av gode, aktive 
(trenings)vaner. Vår erfaring er at unge som trener hos oss også blir aktiv på 
andre arenaer, omtalt som egenorganisert aktivitet i planen. 

Med den hensikt å få flere unge i aktivitet tidlig foreslår vi under aktiviteten 
ekstrem ung i handlingsprogrammet for 2013-2016 gratis treningstimer for 
skoleelever på vårt treningssenter. F.eks med egne zumba-, spinnings- og 
styrketrening under veildning-timer. Et slikt tiltak kan søkes prosjektfinansiert 
med eksterne midler. 

Under aktiviteten fysisk aktivitet i skole, barnehagene og folkehelse tilbyr vi 
også vår kompetanse i et eventuelt felles prosjekt, f.eks ved at vi gjennomfører 
noen gymtimer på skolene, f.eks zumba, bootcamp, og at skoleklasser får egne 
gruppetreninger i våre lokaler. Dette kan også gjøres gjennom et felles prosjekt 
som kan søkes finansiert eksternt. 

Eldre og inaktive
Vi har tidligere hatt felles prosjekt med kommunen med blant annet gratis tilbud 
om styrketrening til eldre som i ettertid er blitt et fast tilbud 3 ganger i uka hos 
oss (man/ons/fre kl. 14-15), som spesielt eldre bruker. I dag betaler disse for 
tilbudet gjennom medlemsskap hos oss. Mange av disse var tidligere inaktive, 
men er i dag super-trenere (dvs. trener mer enn 6 ganger i måneden hos oss). 

Forskning viser at styrke- og utholdenhetstrening har større helseeffekt jo eldre 
man blir. For å få friske pensjonister må alle trene, men ikke nødvendigvis hos 
oss. Vår erfaring er imidlertid at for denne gruppen er sosialt samvær med andre 
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et viktig element i treningen, antagelig viktigere enn for andre. Noen av våre 
brukere i denne gruppen har uttrykt at disse treningstimene er ukas høydepunkt. 

Våre eldre treningsbrukere blir også mer aktive generelt og brukere av andre 
aktivitetstilbud, og spesielt egenorganisert aktivitet.

Vi har tro på å gjøre flere inaktive aktive, både gjennom forebygging i 
barnehage og skole, men også ved å aktivisere dagens inaktive vokse. Spesielt 
gjelder dette de som er i risikogrupper for livsstilssykdommer; diabetes, 
overvekt, hjerte- og karsykdommer. Her er det stor gevinst helsemessig og 
samfunnsøkonomisk. For denne gruppen er det en stor terskel å selv oppsøke 
tilbud om fysisk aktivitet. For å nå dagens voksne/eldre inaktive bør vi i 
fellesskap utforme et prosjekt/strategier. Vi tilbyr vår kompetanse og fasiliteter 
til et eventuelt prosjekt. 

Tana Fysiaksle er en kompetansebedrift innen fysisk aktivitet og trening. Vi 
ønsker å være en aktiv medspiller for å stimulere til fysisk aktivitet i hele 
befolkningen. Og vi er åpne for dialog og forslag fra kommunen. 

Mvh 
Per Torleiv Ravna
Daglig leder
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OKU 30.oktober 2012  

TANA 
KOMMUNE

������



I d r e t t  o g  f y s i s k  a k t i v i t e t  o g  k u l t u r b y g g  2 0 1 3  - Side 2

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn

Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommuner må en ha en tematisk kommunedelplan innen 
idrett og fysisk aktivitet. Dette danner grunnlaget for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og 
friluftsanlegg. Planarbeid er et offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av planprosessen etter 
bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Hele planen revideres hvert 4. år. Handlingsprogrammet 
revideres hvert år.

Intensjonen med planen er å synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
og samordne kommunens innsats for tilrettelegging av fysisk aktivitet. Det samme prinsippet gjelder for 
kulturbygg.

Tana har de senere år satset stort på anleggsutbygging innen idrett, som for eksempel flerbrukshall, 
ridehall, utbedringer av skianleggene og lysløypene. Satsingsområdet er også lagt merke til utover 
kommunegrensen. Aktivitetsnivået har vært i god vekst og har høstet mange gode prestasjoner. 
Idrettslagene i kommunen klarer å fange opp en rimelig stor gruppe barn. Muligens vil det være et 
potensial å satse på å fange opp flere mellom 6 – 12 år. Det er i den aldersgruppen de gode holdninger og 
motivasjon dannes som også gjelder for fysisk aktivitet. 

Gruppen 13 – 19 år kan på mange måter defineres som ”frafallsgruppe”, og utfordringer blir å holde den 
aldersgruppen lengst mulig i idretten. For ungdom er utfordring, spenning og konkurranse viktig og disse 
elementene bør tas hensyn til ved utvikling av aktivitetstilbud for unge. Samtidig er det den gruppen som i 
sterk grad ønsker ”drop-in” tilbud, - det å ha frihet til å styre eget aktivitetsforløp og innsatsnivå.

I det senere har folkehelseperspektivet kommet sterkere i fokus. Fysisk form i befolkningen går ned og 
gjennomsnittsvekten går opp. Målet bør være å øke den samlede aktiviteten ved å få de som er moderat 
aktiv til å bli mer aktiv og at inaktive kommer i aktivitet. For begge gruppene vil det være hensiktsmessig 
å legge til rette for lavterskelaktivitet. Det kan gjøres blant annet ved å styrke friluftsliv og egenorganisert 
styrke- og utholdenhetstrening som kan gi større helsegevinst. De inaktive kan også lettest komme i 
aktivitet gjennom friluftsliv og egenorganisert aktivitet. Mulig at man i større grad kan spille på lag med 
bygdelagene for å få i gang bredere lavterskelaktivitet i kommunen. 

Tendensen som kom fram gjennom brukerundersøkelsen viser at kvinner oftere bruker Tana Fysikalsk og 
treningssenteret. Det er et potesial å utvikle denne treningsformen videre med tanke på å styrke 
aktivitetstilbudet for jenter/kvinner. Den samme gruppen bruker ofte ”skog og mark” som sin 
treningsarena. Bedre utbygging og tilrettelegging av friluftsanlegg/stier kan stimulere til større 
aktivitetsbredde. Det fremkom ingen barriere signaler mot fysisk aktivitet gjennom brukerundersøkelsen, 
men heller begrunnelser for manglende tid og manglende miljø for fysiske lavterskelaktiviteter.. 

Det er store kjønnsforskjeller på bruken av anleggene. Turstier/turløyper, private 
helsestudio/treningssenter og svømmehall/-basseng fremstår som kvinners arena, mens menn hyppigere 
benytter seg av idrettshall/flerbrukshall, lysløype og fotballanlegg. (Rafoss og Breivik, 2011).

Idrett og friluftsliv er interessant tema med tanke på bolyst og stedsutvikling. Styrking av idrett og 
friluftsliv kan vise seg å være en god investering for Tana kommune i fremtiden. Mulig at den største 
gevinsten kan hentes gjennom trivsel og helseforebygging.
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1.2 Formål 

Planens formål er:
- Målstyrt anleggsbygging som sikrer et bredt og helsefremmende tilbud
- Anleggsbygging som ivaretar kjønnsperspektivet
- Spre anlegg for å sikre tilbud i bygdene 
- Fysisk aktivitet med lavterskel tilbudet settes i fokus

2. Kommunens idretts- og friluftspolitikk 

Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv berører de fleste i Tana kommune, og er en viktig del av vår 
kultur og vårt samfunnsliv. Utfoldelse, spenning, prestasjoner, opplevelser for den enkelte og mestring av 
naturen er en egenverdi i seg selv. Fysisk aktivitet har stor betydning for barns oppvekst og utvikling, og 
de positive helsemessige virkninger av det.

Motivene for å drive idrett og friluftsliv vil variere. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilke motiver 
og behov hver enkelt har for å kunne øke mengden og bedre kvaliteten på fysisk aktivitet. Dette gjelder 
like mye barn i lek som personer med spesielle behov, mosjonister og for toppidrettsutøvere.

Visjon

Idrett og fysisk aktivitet skaper bolyst i Tana

Hovedmål

Glede, rekreasjon, trivsel og tilgjengelighet for alle

Målgruppe

1. ungdom
2. jenter/ kvinner
3. barn
4. funksjonshemmede 
5. inaktive

Delmål for fysisk aktivitet

1. arbeide for at ungdom velger å være fysisk aktive
2. arbeide for lavterskel tilbud til jenter og kvinner
3. medvirke til økt fysisk aktivitet i barnehagene og skolene
4. medvirke til at funksjonshemmede får varierte tilbud innen fysisk aktivitet
5. arbeide på tvers av sektorene for å fremme fysisk aktivitet og god helse

Delmål for anleggsutbygging 
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1. Allsidig friluftsliv og fysisk aktivitet
Anlegg som ivaretar egentrening og trimaktivitet i folkehelseperspektiv

2. Trenings- og konkurranseanlegg
Anlegg som ivaretar idrettsutfoldelse

3. Uteområder ved barnehager og skoler
Sikre at skoler og barnehager får tilstrekkelig med arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv 
som utfordrer barn og unges kreativitet

4. Anlegg som tar høyde for funksjonshemmede
Funksjonshemmede skal ha gode og varierte anlegg til å kunne drive idrett innen ulike grener

3. Resultatvurdering av forrige plan 

Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler og er tatt ut av planen:
1. Tana kommune, Tana Flerbrukshall
2. Tana Kommune, Tana Flerbrukshall, klatrevegg
3. IL Forsøk, skianlegg
4. Tana IF, lysløype
5. Tana IF, lysanlegg
6. Tana kommune, Flerbruksområdet Boftsa skole
7. Tana kommune, ball-løkke flerbrukshall
8. Tana kommune, Austertana skole, ballbinge
9. Tanahall AS, Ridehall
10. Tana kommune, lysløype Tana bru
11. Tana skiskytterlag, skiskytteranlegg (rehabilitering)

Følgende anlegg flyttet fra uprioritert liste til prioritert liste:
1. Tana skiskytterlag, skiskytteranlegg (rehabilitering)

Følgende anlegg tatt av uprioritert liste:
1. Miljøbygget (rehabilitering). Det ble søkt om omdisponering av garderobeanlegg til 

Ungdomsklubb. Kommunen søkte ikke spillemidler. 

Anlegg som står på vente liste for spillemidler:
1. Tana kommune, Tana flerbrukshall, miniatyr skytebane
2. Tana kommune, ballbinge i Sieiddajohkguolbban
3. Tana kommune, Tana kunstgressbane

Anlegg som ikke ble realisert i plan perioden:
1. Tana kjøre- og rideklubb, ridebane, ride/tursti, lysanlegg, stall, sosialt bygg
2. Tana Motorklubb, crossbane/lysanlegg, dragbane, klubbhus m/garderobeanlegg, gokartbane, 

motorsportsanlegg og bilcrossbane
3. Tana skiskytterlag, rulleski- og rullestolløype og turløype
4. Tana skytterlag, skytebane
5. Tana kommune, svømmehall, friluftsanlegg Gilbagargu og Kaldbakknes og skoleanlegg i Boftsa, 

Sirma og sameskole
6. Levajok rideklubb, ridebane og stier
7. IL Forsøk, skileikeanlegg
8. Seida og Luftjok bygdelag, skileikeanlegg

Anlegg som ikke er realisert vil bli videreført i den nye planen. 
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4. Planprosessen og brukerundersøkelse

Tana kommune har valgt å gjennomføre en planprosess som er utarbeidet i samarbeid med Tana idrettsråd. 
Metoden som blir brukt under prosessen er organisering av et informasjonsmøte med lag og foreninger om 
anleggsplanlegging og kravene til søknad om spillemidler. Utover det, gjennomført en brukerundersøkelse 
for å fange opp innbyggernes bruk av anlegg og hvilke fysisk aktivitet foretrekkes. Planen sendes på 
høring i tråd med PLB om brukermedvirkning. 

Brukerundersøkelsen var basert på frivillighet og tilgangen til spørreskjemaene var lagt på kommunens 
hjemmeside. Skjemaet ble sendt til ledere av lag/foreninger, til skolene og barnehagene i kommunen. Det 
kom inn 118 svar fra enkelt personer hvor av 66 jenter/damer og 52 gutter/menn har svart. I tillegg kom 
det inn 4 familie besvarelser. Ønsket med brukerundersøkelsen var å fange opp grupper 0-5 år og 63 år og 
eldre. Disse gruppene klarte vi ikke å nå. Eldrerådet har kommet en med en uttalelse i møte 19.3.2012:

Eldrerådet vil foreslå at det startes et arbeid med å tilrettelegge turstier slik at flere kan komme seg 
litt mer ut i naturen. Et ledd i dette vil være å anlegge plankestier over myrlendte områder og enkle 
broer/klopper over bekker og andre hindringer. På nåværende tidspunkt har eldrerådet ikke konkrete 
forslag til hvor man bør begynne. Kommunen kan invitere lag og foreninger til drøfting om 
hvilke turstier man bør starte med. Eldrerådet vurderer om man vil komme med ytterlige innspill 
senere når man ser hva som kommer inn av innspill fra lag og foreninger.

6 – 12 år
I aldersgruppe 6-12 år var samlet antall svar 22, hvor av 50% jenter og 50% gutter. Ser vi gruppen under 
ett så oppgir 80% at de er aktiv enten gjennom idrettslag eller friluftsliv/trimaktivitet sammen med 
familien. 

Anlegg som brukes er ”i skog og mark” (30%), lysløyper (27%), gymsal (22%) , flerbrukshall (20%) og  
ridehall (18%).

Viktigste årsak til fysisk aktivitet oppgir gruppa er at det ”er gøy” eller ”blir dradd med av andre”
Anlegg som gruppa er fornøyd med er lysløypene (40%), ridehall (27%) flerbrukshall (18%) og gymsal 
(13%). 

Anlegg som gruppa savner er svømmebasseng (40%), hundetreningshall (18%), travløpsbane (18%), 
knøtte-cup bane, skøytebane, turnhall og crossbane.

Aktiviteten som gruppa er fornøyd med er ski/skiskyting (32%), ridning (23%), fotball (14%), 
hundetrening (14%), aktivitet i flerbrukshall (14%) og svømming (3%).

Aktiviteter som gruppa savner er klatring (14%), hundekjøring, karate/kickboksing, dans, turn, 
skøyteaktivitet og leke ute.

13 – 19 år
I gruppa 13-19 år kom inn svar fra 66 personer, hvor av 53%  jenter og 47% gutter. Av den gruppen 
oppgir 40% at de er aktiv i idrett, 23% oppgir at de er brukere av Tana fysikalsk/treningssenter eller 
trimaktiviteter og 37% oppgir at de ikke er aktiv.

Anleggene som gruppa bruker ” i skog og mark” (46%), lysløyper (23%), Tana fysikalsk/treningssenter 
(16%), flerbrukshall (15%), ridehall (13%) og andre anlegg (8%).
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De viktigste årsakene til å drive fysisk aktivitet oppgir gruppa at det er ”gøy”, ”helse”, ”godt sosialt miljø” 
og ”dradd med av andre”.
De som ikke er aktive oppgir de viktigste årsakene at de ”har ikke tid”, ” har tenkt, men kommer ikke i 
gang”, ”ikke interesse” og ”ingen å trimme sammen med”.

Gruppen er fornøyd med anleggene flerbrukshall (30%), lysløypene (20%), Tana fysikalsk/treningssenter 
(20%), ridehall (20%) og andre anlegg (10%).
Anlegg som gruppa savner er svømmebasseng (21%), travløpsbane/ridebane (20%), sykkelanlegg , 
hundetreningshall, paintballbane, skøytebane, turnhall og crossbane.

Gruppa oppgir å være fornøyd med aktiviteter som ski/skiskyting, ridning, fotball, bryting, badminton og 
zumba. 

De savner aktiviteter som håndball, basketball, svømming, rulleski, sykling, alpint, karate/kickboksing, 
dans og cross.

20 – 34 år
I gruppen 20-34 år fikk vi inn10 svar hvor av 80% damer og 20% menn. Ut av dem oppgir 2 at de er aktiv 
i idrett og 4 driver med friluftsliv og 4 ikke aktive.

Anlegg som gruppa bruker er ”i skog og mark”, lysløyper, ridehall, svømmebasseng, Tana 
fysikalsk/treningssenter, gymsal og flerbrukshall.
Viktigste årsak til å drive med fysisk aktivitet er at det ”er gøy” og ”egen helse”, mens de som ikke er 
aktive oppgir grunnen ”har ikke tid”.

Gruppa er fornøyd med ridehall, flerbrukshall og treningssenter.
Gruppa savner anlegg som turstier, svømmebasseng, hundetreningshall og alpinanlegg med heis.
De oppgir at aktivitetene som de er fornøyd med er ski/skiskyting, ridning og hundesport.

Gruppa savner aktivitet som fotballtrening for damer, prowler og sykler på treningssenter, 
styrketreningsrom på Tana fysikalsk, svømming for damer og boksing.  

35 – 62 år
I gruppa 35 – 62 år svarte 16 personer på undersøkelsen, hvor av 69% damer og 31% menn. Alle bortsett 
fra 1 er trimmere. 
Anlegg som brukes er ”i skog og mark”, lysløyper, Tana fysikalsk/treningssenter, gymsal, basseng, 
flerbrukshall og ridehall.
Viktigste årsak til fysisk aktivitet er at det ”er gøy” ”helse”, ”godt sosialt miljø” 
Ikke aktive oppgir som årsakene at det ”ikke anlegg” for den aktivitet de ønsker.

Gruppa er fornøyd med anlegg som lysløypene, ridehall, flerbrukshall, Tana fysikalsk/treningssenter og 
gymsal.

Gruppa oppgir at de savner anlegg som svømmebasseng, lengre lysløype i Bonakas, 
hundetreningshall/bane, squash-hall, kunstgressbane og friidrettsanlegg. 

De er fornøyd med aktivitetene som ridning, fotball, bryting, badminton, zumba og svømming.
De savner aktiviteter som innendørsaktivitet for voksne, ballaktiviteter i hallen, motorsport og 
turorientering.  
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Generelt om resultater

Ser vi brukerundersøkelsen under ett var det 58% av jenter/kvinner som svarte. Dette kan bety at 
jenter/kvinner ønsker å engasjere seg i anleggsutbyggingen og fysisk aktivitetsutvikling i Tana. 
Gjennomgående var det jenter/damer som hadde svart på spørsmålet om hvilke anlegg de savner i Tana. 
Det er ganske stor enighet om at svømmebasseng er savnet i Tana. På de neste plassene kom baner/anlegg 
for ridning, anlegg for hundesport og skøytebane. De nevnte anleggene var felles for de ulike 
aldersgruppene. Utover det var det aldersspesifikke ønsker om anlegg som sykkel- og paintball anlegg fra 
ungdom, mens voksne ønsket større variasjoner og bedre tilpasset turstier.
Det var påfallende få av gutter/menn som svarte på ”hvilke anlegg savner du” i Tana. Det kan være mange 
grunner til det, men vi vil anta at det har sammenheng med at anleggene som finnes i Tana i dag er 
tilfredsstillende for gruppen. 

På landsbasis er kvinner og eldre blitt mer aktive og aktiviteter som er mest populære er styrketrening, 
jogging, langrenn og sykling. (Rafoss og Breivik, 2011). De samme tendensene finner vi i Tana. Vi ser 
dette i sammenheng med bruken av anlegg. De anleggene som fikk hyppigst skår var ”i skog og mark”, 
”lysløypene” og ”Tana fysikalsk og treningssenter”.  

Det som også viktig å merke seg at i gruppen 13 – 19 år oppgir stor andel at de ikke er fysisk aktiv. 
Årsaken er ”har ikke tid”, ”har tenkt, men kommer ikke i gang”, ”ikke interessert” og ”ingen å trimme 
sammen med”. Det som er interessant er at den største gruppen har et ønske eller kan gjerne tenke seg å 
være aktiv. De oppgir at de savner anlegg for sykling, paintball og crosskjøring.  På aktivitetssiden savner 
denne gruppen aktiviteter som håndball, basketball, sykling, karate/kickboksing, dans og cross. Nå vet vi 
litt om gruppen som oppgir at de bruker tilbudet på Tana Fysikalsk og Tana treningssenter og om disse 
tilbudene blir brukt bare sporadisk, eller om dette er tilbud som ofte er i bruk. Den kunnskapen vi har i dag 
i forhold til gruppens ønsker er nok informasjon til å bygge et tiltakskjede for gruppen. 

Motivasjon for drive med fysisk aktivitet for gruppen 13 – 19 år er de viktigste grunnene som ”gøy”, 
”egen helse”, ”godt sosialt miljø” eller ”dradd med av andre”. Det kan være fristende å si at ungdom 
legger vekt på samvær og fellesskap, et sted hvor de kan utvikle vennskap og få følelse av tilhørighet. 
Dette er kanskje elementer som bør tas hensyn til ved å tiltrekke ungdom til idrett og fysisk aktivitet. Det 
som er interessant er at ”egen helse” får et høyt skår. Mulig at det har en sammenheng med hvordan en ser 
ut, og at fysisk aktivitet er med å øke egen velvær.  

5. Økonomi 

Tana kommune har ikke egne retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger 
idrettsanlegg. Tana kommune har valgt å behandle enkeltsaker individuelt, og har vært positivt innstilt til 
samtlige saker.
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6. Aktivitet og anlegg 

Oppmerksomheten rundt viktigheten av fysisk aktivitet har økt de siste årene, og i dag er den helsemessige 
betydningen av tilstrekkelig fysisk aktivitet både velkjent og veldokumentert. (Rafoss og Breivik, 2011). 
Videre sier de at fleste tradisjonelle idrettsgrener domineres av de unge, av menn, og av den øverste 
sosiale klassen. Aktiviteter som på ulik vis motvirker mannsdominans og klasseperspektiv, er friluftsliv i 
skog og mark, svømming, gymnastikk og dans. Særlig utholdenhetsaktiviteter, som ski og sykkel, og ulike 
former for styrketrening, har hatt en sterk utvikling. Det betyr at den målrettede trening som har kommet 
de senere årene, har hatt en gunstig effekt i et folkehelseperspektiv, og har bidratt til økende trening i 
befolkningen. Derimot har de tradisjonelle idrettene (NIF-idrettene) begrenset kontaktflate, og har stagnert 
i oppslutning. Det er derfor langt mer å hente på å utjevne sosiale ulikheter ved å satse på friluftsliv og 
egenorganisert fysisk aktivitet og tiltak som fremmer aktivitet i hverdagen.

Utforingen blir å tilrettelegge for en aktivitetskjede som klarer å fange store deler av befolkningen. 
Idrettslagene har fått et bredere spekter av aktiviteter ved flerbrukshall og rideanlegg i Holmfjell. Mulig at 
motivasjonen er økende med nye anlegg eller områder for fysisk aktivitet. Det er en viktig erfaring og 
kunnskap å ta med seg videre med tanke på etablering av nye aktiviteter og bygging av nye anlegg. 

Nærmiljøanlegg har ikke hatt samme gjennomslagskraft som ordinære anlegg i kommunen. Ved større 
satsing på egenorganisert aktivitet og friluftsliv er kanskje bygdelagene i kommunen en viktig 
samarbeidspartner for etablering av nærmiljøanlegg. Enkelte bygdelag har det senere år etablert ”nær” 
friluftsområder og trimløyper. Denne type anlegg er viktig for hverdagstrening og aktivitet, og bør styrker. 
Det vil være nødvendig å oppsøke de enkelte bygdelagene for å få i gang aktiviteten som har betydning for 
bygda. Denne type tiltak kan ha mange gode effekter som bedring av egen helse, økt sosial samhold og 
trivsel. Klarer man å få inn tiltaket på en positiv måte kan bygdene på sikt få en positiv utvikling. 

Generelt er anleggsdekningen god for idretter som langrenn, skiskyting, fotball, ridning og enkelte 
hallidrette. I løpet av året vil skiskyting og fotball bli ytterligere styrket med bygging henholdsvis av 
rulleskiløype og kunstgressbane. 
Kommunen har tatt grep om de største og dyreste anleggene i kommunen. Disse prioriteringer danner 
grunnlag for store mulighet for utvikling av nye idretter i kommune. Hallidrett har vært i vært i vekst. 

Det som er savn blant befolkningen, utenom svømmebasseng, er anlegg for friluftsliv og egenorganisert 
aktivitet. 

Gang – og sykkelsti har vært ønsket av befolkningen i sentrumsområdet. Det er et tiltak som vil være med 
å tilrettelegge fysisk aktivitet for flere grupper av befolkningen. 

Utbygging av idrettsanlegg ved Tana bru er konsentrert og fortetningen av utbygging kan bety styrking av 
aktivitetsnivået i kommunen. Det vil bli spennende å se om fortetning av idretts- og friliftanleggene kan 
bidra til større aktivitetsmengde og brede i deltakelse.  
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6.1 Eksisterende anlegg i Tana

Østre seida okart                 IL Forsøk               Eksisterende        Kommanlegg  Kart           Orienteringskart 
Sirmaelven                            Sirma IL                Eksisterende        Kommanlegg   Kart                    Orienteringskart 
Tanahus Orienteringskart  IL Forsøk               Eksisterende        Kommanlegg   Kart           Orienteringskart
Alla roavri stadion               Sirma IL                 Eksisterende        Kommanlegg   Fotballanlegg   Gressbane
Båteng idrettsplass             Båteng IL               Ikke i drift             Kommanlegg  Fotballanlegg    Grusbane
Båteng lysløype Båteng IL               Eksisterende        Kommanlegg   Skianlegg        Skiløype
Austertana samfunnshus                 Eksisterende        Kommanlegg   Aktivitetssal      Gymnastikksal
Austertana stadion Austertana IL Eksisterende Kommanlegg  Fotballanlegg     Grusbane
Austertana stadion Austertana IL Eksisterende Kommanlegg  Friidrettsanlegg Friidrett grusbane
Boftsa skole Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Aktivitetssal        Gymnastikksal
Bonakas lysløype Tana IF Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg          Skiløype
Bonakas stadion Tana IF Ikke i drift Kommanlegg  Fotballanlegg      Grusbane
Finnmark landbruksskole Eksisterende Kommanlegg  Aktivitetssal        Gymnastikksal
Hestehagen Tana IF Ikke i drift Kommanlegg  Skianlegg          Alpinanlegg
Luftjok cross-senter Tana Motorkl Eksisterende Kommanlegg  Idrettshus            Idrettshus
Luftjok cross-senter Tana Motorkl Eksisterende Kommanlegg  Motorsport          motocrossløype
Luftjok elgbane Tana JFF Eksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg         Viltmålbane
Polmak vest                          IL Forsøk               Eksisterende        Kommanlegg  Kart                       Orienteringskart
Sirma grendehus Eksisterende Kommanlegg  Aktivitetssal         Gymnastikksal
Seida skole Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Bad og symje        Svømmebasseng
Seida skole Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Aktivitetssal         Gymnastikksal
Seida stadion IL Forsøk Ikke i drift Kommanlegg  Fotballanlegg       Grusbane
Seida stadion IL Forsøk Ikke i drift Kommanlegg  Friidrettsanlegg   Friidrett grusbane
Skaidibakken Nedlagt Kommanlegg  Skianlegg           Alpinanlegg
Skiippagurra fotballbane bygdelag Eksisterende Kommanlegg  Fotballanlegg       Grusbane
Skiippagurra lysløype Bygdelag Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg           Skiløype
Tana bru lysløype Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg           Skiløype
Tana bru orienteringskart IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg  Kart           Orienteringskart
Tana skiskytteranlegg Tana skiskytterlagEksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg          Skiskytteranlegg
Tana bru stadion Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Fotballanlegg        Grusbane
Tana samfunnshus Ikke i drift Kommanlegg  Aktivitetssal          Gymnastikksal
Tana skistadion IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg           Langrennsanlegg
Tana skistadion IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg  Idrettshus           Idrettshus
Tana skytebane Tana skytterlag Eksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg          Skytebane 100m
Tana skytebane Tana skytterlag Eksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg          Skytebane 200m
Tana skytebane Tana skytterlag Eksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg          Skytebane 300m
Tana skytebane Tana skytterlag Eksisterende           Skyteanlegg          Skytterhus
Tana skytebane Tana skytterlag Eksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg          Skytebane (inne)
Seida skistadion IL Forsøk Ikke i drift Kommanlegg  Skyteanlegg          Skiskytteranlegg
Luftjokbakkene K25 IL Forsøk Ikke i drift Kommanlegg  Skianlegg           Hoppbakke
Luftjokbakkene K-40 IL Forsøk Ikke i drift Kommanlegg  Skianlegg           Hoppbakke
Sirma lysløype Sirma IL Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg           Skiløype
Tanabru Ballbane Tana ballklubb Eksisterende Kommanlegg  Fotballanlegg       Gressbane
Austertana samfunnshus Eksisterende Kommanlegg  Kulturbygg           Lokalt kulturbygg
Tana Bru miljøbygg Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Kulturbygg           Lokalt kulturbygg
Tana skistadion- lysløype IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg           Skiløype
Tana bru balløkke Tana ballklubb Eksisterende Nærmiljø        Aktivitetsanlegg    Balløkke
Tana  Flerbrukshall Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Flerbrukshall         Normalhall
Tana flerbrukshall- Skytebane påbeg Kommanlegg  Skyteanlegg           Skytebane (inne)
Skiippagurra fotball/ lys bygdelag Eksisterende Kommanlegg  Fotballanlegg        Grusbane
Tana skistadion-
smørebod/varmestue IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg   Idrettshus            Idrettshus
Aleknjarga orienteringskart IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg   Kart            Orienteringskart
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Tarmfjord tursti   Bygdelag Eksisterende Nærmiljøa       Friluftsliv            Tursti
Tana Montessoriskole Eksisterende Nærmiljø         Aktivitetsanlegg   Ballbinge
Luftjok jegertrapbane Tana JFF Eksisterende Kommanlegg      Skyteanlegg          Skytebane (ute)
Vangen feltrittløype Tana kjøre- og

rideklubb Eksisterende Kommanlegg      Hestesportanlegg Ridesti
Ungdommens hus 
Skatepark Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg
Seida skole, skateboardanlegg Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg
Seida skole, ballbinge Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg Ballbinge
Skiippagurra skileikbakke Bygdelag Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg Skileikanlegg
Tana, Flerbrukshall Tana kommune Eksisterende Kommanlegg Flerbrukshall       Normalhall
Seida skistadion IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg Idrettshus            Klubbhus
Mohkkeveaiden turløype  IL Forsøk Eksisterende Friluftsliv                Turløype
Tana kunstgressbane Tana kommune Planlagt Kommanlegg Fotballanlegg      Kunstgressban
Big Jump Tana kommune Eksisterende Kommanlegg Skianlegg             Snowboard
Austetana skole,
Ballbinge Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg  Ballbinge
Klatrevegg Tana kommune Eksisterende Nærmiljø      Diverse anlegg     Klatreanlegg (innendørs)

Bonakas lysløype, 
Lysanlegg  Tana IF Eksisterende Kommanlegg Skianlegg Langrennsanlegg
Balløkke ved 
Tana flerbrukshall Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg   Balløkke
Boftsa oppvekstsenter –
Flerbruksområde Tana kommune Eksisterende Aktivitetanlegg Ulike småanlegg
flerbruksområde Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Skateboardanlegg
Langrennsanlegg IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg Skianlegg
Ridehall Tana hall as Eksisterende Kommanlegg Hestesportanlegg Ridehall
Ballbinge 
Sieiddájohguolbba          Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Aktivitet  Ballbinge
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6.2 Handlingsprogram 2013 – 2016 

Idrett og fysisk aktivitet 

Aktivitet Beskrivelse Budsjett Ansvarlig

Idrettspolitikk Iverksette tiltak for fokus på idrettspolitiske saker innen 
idrettsrådet, driftsstøtte til idrettsrådet

tilskudd Utviklingsavdeling

Treningstider 
10.klassing

Iverksette tilbud som en fastordning Ekstern 
finansiering

Skole og Tana 
fysikalsk 

Jentetrening Lavterskel tilbud til jenter og kvinner Ekstern 
finansiering 

Lag og foreninger

Jentetrening Lavterskel tilbud til jenter og kvinner Ekstern 
finansiering 

Lag og foreninger

Fysisk aktivitet i 
skole

 Alle skoler utarbeider planer for fysisk aktivitet for 
elevene

Ordinær 
budsjett

Skolene

Barnehagene Oppfordre barnehagene til økt fysisk aktivitet og 
holdningsarbeid med kosthold 

 Ordinær 
budsjett

Barnehagene

GPS-merking av 
stier

Tiltaket kan føre til økt fysisk aktivitet blant 
befolkningen i kommunen. Tiltaket må skje i nær dialog 
med reindrifta.

Utviklingsavdeling, 
lag og foreninger

Aktivitets- og 
driftstilskudd

Avsette støtte til drift, vedlikehold og aktivitet. 
Utarbeide retningslinjer for aktivitetsstøtte og 
driftstilskudd til lag og foreninger. 

Utviklingsavd

Frivillig 
aktivitet

Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger tar 
høyde for økt og variert aktivitetstilbud for 
funksjonshemmede

Lag og foreninger

Egenorganisert 
aktivitet

Oppfordre lagene til å tilrettelegge for egenorganisert 
aktivitet, spesielt for ungdom

Lag og foreninger 

Idrettstilbud for 
funksjons-
hemmede

Stimulere til utvikling av eksisterende og etablering av 
nye idrettstilbud for funksjonshemmede

Idrettsrådet og 
idrettslagene

Arrangementer Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger 
arrangerer mesterskap og andre arrangement i Tana

 Etter søknad Lag og foreninger

Folkehelse Tilrettelegge for fysisk aktivitet med lavterskeltilbud. 
Forebyggende tiltak innen rus, sosial mistilpassing, 
helse, psykisk helse

Eksterne 
midler

Utviklingsavdeling, 
helse, hjelpetjeneste, 
barnehage/skole

Ekstrem ung Tiltak innen fysisk aktivitet etter ungdommens initiativ Ekstern 
finansiering

Utviklingsavdeling 
og hjelpetjenesten

Trimuka Innføre en trim uke i Tana Ord budsj
Ekstern 
finansiering

Utviklingsavdeling 
og idrettsrådet
Lag og foreninger

Fiskeplasser Atferdsregler etter friluftsloven langs sidevassdragene 
Masjohka og Laksjohka, og utføre 
tilretteleggingsprosjekt i felt (bla. Skilting)

Utviklingsavdeling
Fiskeorganisasjoner
Masjok bygdelag

Friluftsområder Utarbeide en plan for friluftsliv, en kartlegging av 
viktige friluftsområder og atkomster til vassdraget.

Utvavd,FeFo
Fylkesmannen 

Båtlandings-
plasser

Foreta en kartlegging av eksisterende 
båtlandingsplasser, og vurdere behov for sikring og 
tilrettelegging.

Utviklingsavdeling
Rettighetshavere
Fiskeorganisasjoner

Rasteplasser      Tilrettelegging og forbedring av rasteplasser ved 
Tanaelva.

Utviklingsavdeling
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6.3 Prioriteringer for bygging av anlegg for idrett og friluftsliv

Anleggene som er tatt med i planen er med bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne 
ønsker. I planen og handlingsprogrammet er følgende prioritering tatt hensyn til:

1. anlegg som er ferdig
2. anlegg som er påbegynt
3. søkt om spillemidler
4. anlegg som er forhåndsgodkjent 
5. anlegg som prosessen er startet

Det gjøres et forsøk på å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper.

Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste
Anlegg Kostnad Spillemidler 

(søkt)
Komm 
andel

Forhånds-
godkj

status

1 Tana kommune 
Flerbrukshall, 
skytebane

1700’ 2012 725’ 12.12.11 ferdig

2 Tana kommune, 
kunstgressbane

6600’ 2012 3900’ 08.12.11 Ferdig

3 Tana skiskytterlag, 
rulleski- og 
rullestolløype, innmark

4000’ 2013 03.07.12 Under bygging

4 Tana skiskytterlag, 
rulleski- og 
rullestolløype, utmark

2013 03.07.12 Under bygging

5 Tana skytterlag, 
elektroniske skiver for 
bane 100m 

600’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

6 Tana skytterlag, 
elektroniske skiver for 
bane 200 m 

600’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

7 Tana Kjøre- og rideklubb, 
dressurbane

600’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

8 Tana Kjøre- og rideklubb, 
lysanlegg

940’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

9 Tana videregående skole,
Sprangbane 

1400’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

10 Tana videregående skole, 
Dressurbane

600’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

11 Tana vgs, lysanlegg til 
ridebanen

12 Tana Kjøre- og rideklubb, 
sprangbane 

11 Tana vgs,
feltrittbane

12 Austertana IL, lysløype

13 Skippagurra bygdelag, 
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lysløype (reh)
14 Tana ballklubb, 

klubbhus
15 Austertana Samfunnshus 

AL, klatrevegg
16 Tana Kjøre- og rideklubb,  

sosialt bygg
17 Tana Motorklubb (TMK)

Motorsportsanlegg:
18 TMK, Crossbane/lys

19 TMK, Drag-bane

20 TMK, klubbhus

21 TMK, garasjeanlegg 

22 Tana Ballklubb, klubbhus

23 Tana IF, Alpinbakken 
(reh)

24 Tana skytterlag, Bonakas 
Arena (reh)

  

25 Tana vgs,
feltrittbane

26 Austertana IL, alpinanegg

27 Holmesund Lysløypelag, 
lysløype (reh)

28 IL Forsøk, skianlegg

29 Tana kommune, 
svømmebasseng

30 Tana skiskytterlag, 
Turløype/friluftsanlegg

31 Tana kommune
Lysløype (reh)

32 Tana Kjøre- og rideklubb, 
stall

33 Levajok Rideklubb, 
ridebane

34 Sirma IL, sykkelsti/løype 

35 Treningsanlegg/løype for 
hundesport

36 Tana kommune, 
friluftsanelgg Tana bru

Statlig sikret

37 Tana kommune, 
Gilbagargu/guolba

38 Tana 
kommune/bygdelagene
Kaldbakknes

Egen 
reguleringsplan
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Nærmiljøanlegg, prioritert liste

Anlegg Kostnad Spillem
(søkt)

Komm andel Forhånds
godkj

status

1 Tana kommune, 
Seieddájohkguolbban Ballebinge

500’ 2011 Ja i 2010 Ferdig

2 Tana kommune, BMX-bane 720’ 2013 Til idr forh
3 Sirma IL, offroardløype med 

downhill løype ved Tana bru
230’ 2013 Til idr forh

4 Tana kommune, ballbinge Sirma 
skole

800’ 2013 Til idr forh

5 Alleknjarg Bygdelag, ballbinge Planlegges
6 Tana vgs, ballbinge Planlegges 
7 Austertana IL, skileikeanlegg Planlegges
8 Tana ballklubb, flerbruksanlegg
9 IL Forsøk, skileikeanlegg Planlegges 
10 Tana kommune, Flerbruksområde 

Tana bru
Planlegges

11 Seida og Luftjok Bygdelag, 
skileikeanlegg

Planlegges

12 Sirma bygdelag, turløype
13 Levajok Rideklubb, stier
14 Tana kommune Ballbinge, Sirma 

skole
15 Tana kommune Ballbinge, Boftsa 

skole
16 Tana kommune, flerbruksanlegg 

Sameskolen
17 Sirma IL, sykkelsti
18 Tana kommune, skateanlegg

6.4 Uprioriterte anlegg

Ordinære anlegg

Anlegg Beskrivelse Eier
Lysløype Rehabilitering Sirma IL
Kunstsnøproduksjon Ny utstyr IL Forsøk
Lassokastingsanlegg Ny anlegg Deanu Searat
Fotball anlegg Rehabilitering Sirma IL
Alpinbakke Ny anlegg Austertana IL
Friluftsanlegg Ny anlegg Sirma bygdelag
Lysløype Rehabilitering Skippagurra BL/IL Forsøk
Reinkappkjøringsanlegg Ny anlegg Deanu Searat
Alpin-/snowboardanlegg Rehabilitering Tana kommune
Alpinbakken Rehabilitering Tana IF
O-kart Sirma Rehabilitering IL Forsøk
Gollevárri, friluftsanlegg Ny Tana kommune
Miljøbygg Rehabilitering Tana kommune
Grønnes – Gávesluokta, friluftsanlegg Ny Bygdelagene, historielag
5-toppene, friluft Rehabilitering Bygdelagene
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Guivvašguoika, friluft Ny Tana kommune
Laksjokmunning, friluft Ny Tana kommune
Bievra, Friluft Ny Tana kommune
Storfossen, friluft Rehabilitering Tana kommune
Gárgogeahčči, friluft Ny Tana kommune
Polmakstrand, friluft Ny Tana kommune

Nærmiljøanlegg

Anlegg Beskrivelse Eier
Seida skole Nettopp-bane og 

sykkelløype
Tana kommune

Austertana skole Utendørsklatre-
vegg

Tana kommune

Deanu Sameskuvla Nettopp-bane, Tana kommune
Deanu sameskuvla Utendørsklatre-

vegg
Tana kommune

Sirma skole Nærm friidrett Tana kommune
Sirma skole Sykkelløype Tana kommune
Trimløype/natursti Ny anlegg Sirma IL
Montessoriskole Skileikanlegg Tana Montessoriforening
Vestertana Kultursti Vestertana kap og byg.lag
Torhop Kultursti Torhop og Tarmfjord b.lag
Smalfjorsvann Tursti Allgasvarri bygdelag
Holmfjell Flerbruksområde Tana Motorklubb
Seida barnehage Flerbruksområde Tana kommune
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7. Kulturbygg

Tilskuddsordning ”Tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Finnmark” forvaltes av Finnmark 
fylkeskommune. Formålet er å bidra til at det bygges og rehabiliteres egnede bygninger og utearealer som 
gir rom for ulik kulturell virksomhet.  Ordningen rettes mot kulturhus, flerbrukslokale eller spesiallokale 
for kunst og kultur som bibliotek, kino, bygg for museum eller andre kulturvern tiltak. Det kan også gis 
midler til scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for billedkunst. 

Prosjekter som søker tilskudd skal være universelt utformet og i samsvar med PLB. 

Søker kan være kommune, andelslag eller andre stiftelser eller organisasjoner med demokratisk 
oppbygging. 
Søknadsprosessen følger de samme prinsippene som ligger til grunn for spillemiddelsøknad. Fristen for 
forhåndsgodkjenning er 1.mai. 

Anlegg Kostnad Søkt tilskudd Komm 
andel

forhåndsgodkj status

1 Austertana Samfunnshus 
AL (reh)

planlegging

2 Polmak bygdelag, 
grendehuset (reh)

Søke om godkj 
som søker

3 Skippagurra bydgelag,, 
bygdehuset

4 Sirma grendehus (reh)
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143
Arkivsaksnr: 2012/2493-1
Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 59/2012 19.10.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 63/2012 01.11.2012
Kommunestyret 08.11.2012

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013

Saksprotokoll saksnr.59/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Anna Oliva Taksgård (URSEI), Kine Elise Haugen (URVGS) og Camilla Mudenia (URDEA) 
fremmet følgende forslag:

Ordinære anlegg
1. Miniatyrskytebane
2. Kunstgressbane
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion 
4. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng
5. Sprangbane, Tana videregående skole
6. Elektroniske skiver for 100m 
7. Elektroniske skiver for 200m, skytebane
8. Dressurbane, Holmfjell
9. Dressurbane, Tana videregående skole
9. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell

Nærmiljøanlegg
1. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune 
2. Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune 
3. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune 
4. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL 

Are Østhaug (URSEI) og Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA) frememt følgende forslag:

Nærmiljøanlegg

1. BMX-bane, Tana bru
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2. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, 
3. Ballbinge, Sirma skole, Sirma
4. Ballbinge Seieddájohkguolbban, Tana bru, Tana kommune 

Votering

Det ble votert på følgende måte:
Rådmannens forslag på ordinære anlegg ble satt opp mot forslaget til Anna Oliva Taksgård 
(URSEI), Kine Elise Haugen (URVGS) og Camilla Mudenia (URDEA).

Forslaget til Anna Oliva Taksgård (URSEI), Kine Elise Haugen (URVGS) og Camilla Mudenia 
(URDEA) ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer for rådmannens forslag.

Forslag om nærmiløanlegg fra Anna Oliva Taksgård (URSEI), Kine Elise Haugen (URVGS), 
Camilla Mudenia (URDEA) Are Østhaug (URSEI) og Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA) ble 
satt opp mot rådmannens forslag.

Rådmannens forslag falt enstemmig.

Deretter ble forslagene fra Anna Oliva Taksgård (URSEI), Kine Elise Haugen (URVGS), og 
Camilla Mudenia (URDEA) satt opp mot forslaget fra Are Østhaug (URSEI) og Ella Marie 
Hætta Isaksen (URDEA).

Forslaget fraAnna Oliva Taksgård (URSEI), Kine Elise Haugen (URVGS), og Camilla Mudenia 
(URDEA) ble vedtatt med 6  mot 3 stemmer for forslaget  fra Are Østhaug (URSEI) og Ella 
Marie Hætta Isaksen (URDEA).

Vedtak
a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk
aktivitet.
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2013:

Ordinære anlegg

1. Miniatyrskytebane
2. Kunstgressbane
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion 
4. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng
5. Sprangbane, Tana videregående skole
6. Elektroniske skiver for 100m 
7. Elektroniske skiver for 200m, skytebane
8. Dressurbane, Holmfjell
9. Dressurbane, Tana videregående skole
9. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell

Nærmiljøanlegg

1. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune 
2. Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune 
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3. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune 
4. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL 

Rådmannens forslag til vedtak
a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk
aktivitet.
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2013:

Ordinære anlegg
1. Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (ny søknad)
4. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (ny søknad)
5. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad)
6. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad)
7. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
8. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
9. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
10. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)

Nærmiljøanlegg
5. Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
6. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad)
7. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (ny søknad)
8. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)

Saksopplysninger

Innledning

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan 
drive idrett og fysisk aktivitet. På lokalt nivå blir disse målsetningene ivaretatt gjennom 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 2016. 
Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger for vårt tilfelle på lokalt nivå. For å 
imøtekomme statlige føringer for behovsvurdering har Tana kommune valgt å gjennomføre en 
brukerundersøkelse for å ivareta ulike gruppers interesse og behov. Resultater fra 
brukerundersøkelsen formidles til de enkelte lag og foreninger for om mulig å oppnå en felles 
strategisk forståelse av behovene i Tana.
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Staten fremhever at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler
er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år). Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og
tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former, prioriteres
særskilt. Målgruppen blir viet særskilt oppmerksomhet på det lokale nivået.

Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller deres behov for 
utfordringer og variasjoner. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg.
Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i et lokalsamfunn. Ungdomsrådet er en 
viktig premissleverandør for utviklingen innenfor ulike ungdomsmiljøer. Kommunen, i
samarbeid med lag og foreninger tilrettelegger tiltak som ivaretar ungdommens behov for fysisk 
aktivitet. 

Kriterier for anlegg

Anlegg som blir prioritert i handlingsprogrammet skal også være prioritert i kommunedelplan
for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016. Alle anlegg som det søkes om 
spillemidler for er med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg.

Delmålene for anleggsutbygging, som er satt i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013 – 2016, er som følger:

1. Allsidig friluftsliv og fysisk aktivitet
Anlegg som ivaretar egentrening og trimaktivitet i folkehelseperspektiv

2. Trenings- og konkurranseanlegg
Anlegg som ivaretar idrettsutfoldelse

3. Uteområder ved barnehager og skoler
Sikre at skoler og barnehager får tilstrekkelig med arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv 
som utfordrer barn og unges kreativitet

4. Anlegg som tar høyde for funksjonshemmede
Funksjonshemmede skal ha gode og varierte anlegg til å kunne drive idrett innen ulike grener

Det har også vært en stor enighet mellom kommunen og idrettsrådet om at anlegg som blir 
fornyet skal komme før nye anlegg. Prioriteringen i forhold til kriteriene vurderes i forhold til 
nye anlegg.

Anlegg

Ordinære anlegg med prioriteringsliste
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Kommentar til anlegg

a) Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall, Tana bru:
Tiltakshaver er Tana kommune. 

Byggingen ble sluttført i 2012. Anlegget er ferdigstilt og godkjent av politiet.
Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2012 med avslag på grunn av manglende 
finansiering.

Fornyet søknad

b) Tana kunstgressbane, Tana bru:
Tiltakshaver er Tana kommune. 

Byggingen blir sluttført i 2012. 
Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2012 med avslag på grunn av manglende 
finansiering.

Fornyet søknad

c) Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion  Tana bru:

Anlegg Kostnad Spillemid
(søkt)

Spillemidler Komm 
andel

Forhånds-
godkj

status

1 Tana kommune 
Flerbrukshall, skytebane

1700’ 2012 717’ 725’ 12.12.11 ferdig

2 Tana kommune, 
kunstgressbane

6600’ 2012 2830’ 3900’ 08.12.11 Ferdig

3 Tana skiskytterlag, 
rulleski- og rullestolløype, 
løypetrase stadion

4000’ 2013 1620’ 200’ 03.07.12 Under 
bygging

4 Tana skiskytterlag, 
rulleski- og rullestolløype, 
løypetrase terreng

2013 Se anl nr3 Se anl 
nr3

03.07.12 Under 
bygging

5 Tana skytterlag, 
elektroniske skiver for 
bane 100m 

600’ 2013 237’ 200’ 
(søkt)

Forhåndsgodkjent Under 
planlegging

6 Tana skytterlag, 
elektroniske skiver for 
bane 200 m 

600’ 2013 233’ Forhåndsgodkjent Under 
planlegging

7 Tana Kjøre- og rideklubb, 
dressurbane

600’ 2013 227’ Til idr forh god Under 
planlegging

8 Tana Kjøre- og rideklubb, 
lysanlegg

940’ 2013 352’ Til idr forh god Under 
planlegging

9 Tana videregående skole,
Sprangbane 

1400’ 2013 515’ Til idr forh god Under 
planlegging

10 Tana videregående skole, 
Dressurbane

600’ 2013 227’ Til idr forh god Under 
planlegging
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Tiltaksansvarlig Tana Skiskytterlag. 

Tana skiskytterlag har hatt en lang prosess i forhold til planlegging av anlegget. Dette en type 
anlegg som kan vurderes som flerbruksanlegg. Denne type anlegg vil øke aktivitetstilbudet i 
kommunen. Det viktigste er at vi får et konkret tilbud for funksjonshemmede (bevegelse). 
Denne type anlegg har vært et savn for bevegelseshemmede, og er en del av kommunens 
målsetning i kommunedelplanen. Rulleski- og rullestolløype er det første anlegg i Finnmark av 
sitt slag.
Ny søknad

d) Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana bru:
se pkt c
Ny søknad

e) Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas:
Tiltaksansvarlig Tana Skytterlag. 

Tana skytterlag har satt seg et mål om å få opp rekruttering av unge skyttere i kommunen.
For å gjøre skytingen populær blant lagets målgruppe ønsker Tana skytterlaget å oppruste 
eksisterende skyteanlegget i Bonakas ved å bytte ut pappskivene med elektroniske skiver. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligge. 
Ny søknad

f) Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas:
se pkt e.
Ny søknad

g) Dressurbane, ved Tana Ridehall, Holmfjell:
Tiltaksansvarlig Tana Kjøre- og rideklubb.

Tana Kjøre- og rideklubb har hatt en sterk økning i antall medlemmer etter at klubben fikk 
ridehall som resultat av et samarbeid mellom Tana kommune og en privat investor. 
Dressurbanen er planlagt som en selvstendig konkurranse anlegg for dressurridning, og som 
trenings- og oppvarmingsanlegg for innendørs konkurranser i ridehallen. 
Tiltaket er i tråd med ønske om jentesatsingen. 

Dette er et helt nytt anlegg, og oppfyller kravene til konkurranseanlegg.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen 1.oktober.
Ny søknad

h) Lysanlegg til dressurbane, ved Tana Ridehall, Holmfjell:
Tiltaksansvarlig Tana Kjøre- og rideklubb.

�����
�



Lysanlegg til dressurbane har betydning for at idrettens skal være aktiv i den mørkeste tiden av 
året.

Dette er et helt nytt anlegg, og arbeides for å få oppfylt de spesielle kravene som stilles for ”hest 
i sport”.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen 1.oktober. 
Ny søknad

i) Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas:
Tiltakshaver Finnmark fylkeskommune, Tana videregående skole

Dette er et helt nytt anlegg, og oppfyller kravene til et konkurranseanlegg.
Sprangridning er egen sportsgren innen ryttersporten. 
Tana videregående skole har signalisert at sprangbane har ulike funksjonen som blant annet 
brukes i forbindelse med undervisning, anlegget har betydning som ”Inn på tunet” tiltak og at 
rideklubber og travlag i området skal få tilbud om å bruke anlegget til trening og konkurranser.  

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen 1.oktober. 
Ny søknad

j) Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas:
Tiltakshaver Finnmark fylkeskommune, Tana videregående skole

Dette er et helt nytt anlegg, og oppfyller kravene til et konkurranseanlegg.
Dressurridning er egen sportsgren innen ryttersporten. 
Tana videregående skole har signalisert at dressurbane har ulike funksjonen som blant annet skal 
brukes i forbindelse med undervisning, anlegget har betydning som ”Inn på tunet” tiltak og at 
rideklubber og travlag i området skal få tilbud om å bruke anlegget til trening og konkurranser.  

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen 1.oktober. 
Ny søknad

Nærmiljøanlegg med prioriteringsliste

Anlegg Kostna
d

Spillem
(søkt)

Spillemidler Komm 
andel

Forhånds
godkj

status

1 Tana kommune, 
Seieddájohkguolbban 
Ballbinge

500’ 2011 200’ 250’ Ja i 2010 Ferdig

2 Tana kommune, 
BMX-bane

720’ 2013 200’ 320’ Til idr forh Under 
plan

3 Sirma IL, 
offroardløype med 
downhill løype ved 
Tana bru

230’ 2013 141’ 50 (søkt) Til idr forh Under 
plan

4 Tana kommune, 
ballbinge Sirma skole

800’ 2013 200’ 600’ Til idr forh Under 
plan

Kommentar til nærmiljøanlegg

a) Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru
Tiltakshaver er Tana kommune. 
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Byggingen ble sluttført i 2011. Anlegget er i bruk.
Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2011 med avslag på grunn av manglende 
finansiering. Tiltaket ble uteglemt fra søknadsrunden i 2012. 

Fornyet søknad

b) BMX-bane, Tana bru
Tiltakshaver er Tana kommune. 

Initiativet for etablering av anlegget er kommet fra Tana ungdomsråd. De påpekte at 
det er en ganske stor gruppe av unge/ungdom som er aktiv med sykling, men har ingen 
områder hvor de kan oppholde seg uten å være i ”veien” for andre med sin aktivitet. 
Det er et ønske fra gruppen at det etableres eget område for sykling. I dag er 
situasjonen slik at gruppen må bruke områder som trigger konflikter. Med andre ord 
på parkeringsplasser, bilveier og lekeområder. Ungdomsrådet vedtok i november 2011 
om at kommunen om å følge opp saken med etablering av sykkelbane for ungdom.

Bygging av BMX-bane baseres på skisser som utarbeidet av Norges sykkelforbundet.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen innen 1.oktober. 
Dette er et nytt anlegg.
Ny søknad

c) Offroadløype med downhill løype, Tana bru
Tiltakshaver er Sirma IL.

Sirma IL har i sitt høringsutkastet signalisert at de ønsker å etablere nære sykkelanlegg ulike 
steder. Målet er å styrke rekrutteringen til sykkelsporten og lage en sykkelarena for barn og unge 
som fenger den målgruppen. De ser spesielt at terrengsykling (offroad/MTB) kan være en lavere 
terskel for sykling enn landevei, og som også oppleves som mer variert. 

De ønsker å lage en offroadrundløype på 3-4 km i Tana bru området – gjerne i tilknytning til 
slalombakken, samt en downhill-trasé i slalombakken. En slik rundløype og downhill-trase vil gi 
både fart og spenning, utvikling av teknikkferdigheter og grunnform (kondis). Samtidig gi en 
mulighet til unge å oppleve at terrengsykling kan være gøy.

Dette er et nytt anlegg.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen innen 1.oktober.
Ny søknad.

a) Ballbinge Sirma skole, Sirma
Tiltakshaver er Tana kommune. 
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Initiativet for etablering av anlegget er kommet fra Tana ungdomsråd. Ungdomsrådets 
synspunkter er at det positivt at det bygges små anlegg i bygdene. Denne type tiltak kan ha 
betydning for bolyst i distriktene. Saken ble fulgt opp elevrådet ved Sirma skole.

Dette er et nytt anlegg.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen innen 1.oktober. 
Ny søknad.

Prioritering foretatt av idrettsrådet

Idrettsrådet i Tana har behandlet Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg
2013-2016 på styremøte 8. oktober 2012.
Idrettsrådets uttalelse til prioriteringene:
Idrettsrådet vil prioritere barn og ungdom. På bakgrunn av dette foreslår de følgende 
prioriteringer:

Ordinære anlegg
1. Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 
2. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad) 
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (ny søknad) 
4. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (ny søknad)
5. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 
6. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
7. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 
8. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
9. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad) 
10. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad) 

Nærmiljøanlegg
1. Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad) 
3. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)
4. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (ny søknad)

Vurdering

Handlingsprogrammet 2013 for anlegg bygger på tiltak som er beskrevet og prioritert i
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016. De anlegg og tiltak 
som ikke er tatt med i handlingsprogrammet for 2013 har ikke søkt om idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning innen fristen. 
Viser for øvrig til innstillingen.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 034

Arkivsaksnr: 2012/2569-1

Saksbehandler: Geir Tvare

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 64/2012 01.11.2012

Opprettelse av stilling som tospråklighetspedagog

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges fram uten innstilling

Saksopplysninger
Leder av OKU ønsker på møtet å drøfte opprettelse av stilling som tospråklighetspedagog for 
skoler og barnehager, dette som grunnlag for eventuelt å ta saken opp på et seinere møte. 
Sentralt i diskusjonen vil være hvordan stillingen skal finansieres samt konsekvenser for 
språksenteret ved SEG. Videre må det drøftes hva slags arbeidsoppgaver denne stillingen skal 
dekke.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32

Arkivsaksnr: 2008/1081-87

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 65/2012 01.11.2012

Navn på den nyeste veien i Sieiddájohguolbba boligfelt

Vedlegg
1 Tilråding tilknyttet veinavn i Tana kommune

Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1: 
Tana kommune sender følgende navneforslag på høring til lag og foreninger i tråd med lov om 
stadnamn § 6, før oversending til stedsnavntjenestene for endelig tilråding:

”1. Gollegeaidnu - Gullringen
2. Bronsageaidnu - Bronseringen
3. Datnegeaidnu – Tinnringen”

Alternativ 2:
Med hjemmel i lov om stadnamn § 5, 2.ledd, vedtar Tana kommune at Duovvegeaidnu skal 
være navnet på den nyeste veien i Sieiddájohguolbba boligfelt. 

Saksopplysninger
Oppvekst og kulturutvalget (OKU) skal i denne saken ta stilling til om utvalget vil vedta 
Duovvegeaidnu som offisielt veinavn på den nyeste veien i Sieiddájohguolbba boligfelt, eller 
fortsette navneprosessen for et annet navn, jf. tidligere vedtak i OKU den 29.03.2011. I framtida 
(5 – 20 år) vil det komme ytterligere 2 nye veier i Sieiddájohguolbba boligfelt, men fastsetting 
av navn for disse veiene kan vente.

Problemstilling 
Den siste veien som er regulert og opparbeidet i Sieiddájohguolbba boligfelt, er foreløpig uten et 
offisielt navn. Dette innebærer at de som har bygd og flyttet inn i boliger i denne veien, ikke har 
en offisiell gateadresse. Dette har resultert i problemer for både folkeregisteret og posten, og er 
en situasjon som krever en snarlig løsning. Kommunen har fått mange henvendelser fra beboere 
og offentlige etater om saken, og det er stor frustrasjon over at veien ikke har offisiell adresse.
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Tidligere saksbehandling
Tana kommune startet prosessen med å få vedtatt veinavn for den aktuelle veien høsten 2008. 
For navn på nye veier i Sieidddájohguolbba boligfelt lå følgende vurderinger til grunn for 
utvelgelse av navn (utdrag av saksframlegg til FUP i møtet 27.03.2009):

Kommunen ser behov for en enhetlig navnsetting innenfor et gitt geografisk område. Navnene
som er valgt for Sieiddájohguolbba Øst, Luossa- og Diddigeaidnu (laks og smålaks), tilsier at
de nye veiene i reguleringsområdet bør få samiske navn knyttet til fisk eller fiske i Tanaelva
eller Tana kommune. Veinavn vekker alltid engasjement, og en grundig vurdering er derfor
påkrevd. Alternativer kan være:

a) Navn knyttet til fisk:
Vuorrugeaidnu (Vinterstøing)
Čuoncágeaidnu (Feit vinterstøing)
Šoarangeaidnu (Vinterstøing som har hatt et kort opphold i sjøen)
Gudjurgeaidnu (Overvintret sjøørret)

b) Drivgarns- og stengselsfisket:
Bođđugeaidnu (stengselsveien)
Golgadatgeaidnu (drivgarnveien)
Fierbmegeaidnu (garnveien)

c) Ordinære navn på fiskeslag:
- Rávdugeaidnu (røyeveien)
- Dápmutgeaidnu (ørretveien)
- Guvžágeaidnu (sjøørretveien)
- Hávgageaidnu (gjeddeveien)”

Stedsnavnutvalget (SNU) vedtok i møtet den 21.04.2009 å oversende følgende forslag til 
veinavn til foreløpig tilråding hos stedsnavntjenestene:

Veistrekning Navneforslag Begrunnelse
Nye veier i 
Sieiddájohguolbba boligfelt

Duovvigeaidnu
Goadjingeaidnu
Vuorrugeaidnu

Navn som knytter seg til laks og laksefisket i 
Tanaelva. Henger nøye sammen med navnene 
Luossa- og Diddigeaidnu.

Svar fra navnetjenestene forelå den 18.01.2010, og navnene ble deretter sendt på høring til 
berørte lag og foreninger slik lov om stadnamn krever. Det kom ikke inn skriftlige merknader til 
de aktuelle navnene, men det var en offentlig debatt i media der flere mente det var foreslått for 
mange samiske navn.

1.Første gangs behandling i OKU
Saken ble igjen fremmet for OKU i møtet den 01.09.2010 for å fatte vedtak om oversending til 
stedsnavntjenestene for endelig tilråding. Utvalget fattet vedtak knyttet til både den samiske 
skrivemåten av de aktuelle navnene og forslag om doble navn, dvs. både norske og samiske 
navn: 

”Følgende navneforslag endres i tråd med den foreløpige tilrådningen fra den samisk
navnetjenesten:
Veistrekning Navneforslag Nytt forslag
Nye veier i 
Sieiddájohguolbba boligfelt

Duovvigeaidnu
Goadjingeaidnu

Vuorrugeaidnu

Duovvegeaidnu
Vi ber den samiske navnetjenesten vurdere om
en kan bruke formen ”Goadjengeaidnu”
Vuorrogeaidnu
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Foreslår at enkelte gater bruker både norsk og samisk navn på skiltene. Dermed lærer 
folk seg begge navnene når de daglig kan leses jevnstilt. Det kan være mest aktuelt å 
bruke to navn i sentrum.
Duovvigeaidnu – ”Holakseveien”
Goadjingeaidnu – ”Hanlakseveien”
Vuorrugeaidnu – ”Vinterstøveien”
Jeagilguolbba – ”Reinlavmoen/Lavmoen”
Dette fordi at det på folkemunne kommer til å bli brukt både norsk og samisk navn.”

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge kom med endelig tilråding for den norske 
formen av navnene ovenfor i brev mottatt 12.09.2011. Tilrådingen var: Holaksveien
Hannlaksveien, Vinterstøingveien og Reinlavmoen. Stedsnavntjenesten for samiske navn kom 
med endelig tilråding for den samiske formen av navnene ovenfor i brev mottatt 30.01.2012. 
Tilrådingen var Duovvegeaidnu, Goadjengeaidnu og Vuorrogeaidnu.

Navnet Jeagilguolbba ble vedtatt som offisielt veinavn i OKU 06.02.2012. Navnet Reinlavmoen
omtales derfor ikke videre nedenfor.

2.Andre gangs behandling i OKU og høring med miljøverndepartementet om parallelle navn
Oppvekst og kulturutvalget (OKU) behandlet saken på nytt i møtet den 02.11.2010 og fattet 
følgende vedtak:

”Tana kommune ber departementet vurdere bruk av parallelle navn på flere språk som 
offisielle veinavn i Tana.

Det må foreslås helt nye navn til området etter navnelovens intensjon, korte lettfattelige 
navn som “hvermannsen” klarer å uttale og skrive. Dette også for at uttrykning, 
vareleveranser etc.Skal kunne gjennomføres enkelt og greit. Navn skal også være 
“internationale” bokstaver så det er mulig å leite og finne det på f.eks internett.

a) Tema på navnene på det nye boligfeltet Sieddájohguolbba skal være tilknyttet fiske og
Tanaelva. Dette er viktig symbol for Tana.

b) Endelsene på navnene kan ende på geaidnu”

På bakgrunn av vedtaket ovenfor sendte administrasjonen et brev til miljøverndepartementet
(MD) der det ble bedt om at departementet vurderer bruk av parallelle navn på flere språk som 
offisielle veinavn i Tana. Svar ble mottatt den 10.03.2011 og hovedpunktet var at MD ikke vil 
”ta initiativ som åpner for bruk av parallelle navn på flere språk som offisielle veinavn —
verken generelt eller i bestemte kommuner.”

Begrunnelsen for denne holdningen var vurderingene fra Statens Kartverk. MD skriver at
”Statens Kartverk konkluderer med at hensynet til entydige og unike adresser må 
veie tyngst. Kartverket kan derfor ikke anbefale endringer i gjeldende regelverk. (…)
innføring av parallelle navn i offisiell adressering vil få store praktiske og 
økonomiske konsekvenser. Bortsett fra Sentralt stedsnavnregister, kjenner Kartverket 
ikke til at andre offisielle registre eller brukersystemer kan ivareta flere parallellnavn 
på samme adresse. Det gjelder også for matrikkelen.”
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3.Tredje gangs behandling i OKU, nye signaler fra MD og foreløpig tilråding fra den samiske 
stedsnavntjenesten
Oppvekst og kulturutvalget (OKU) behandlet navnesaken på nytt i møtet den 29.03.2011, der 
svarbrevet fra MD fulgte med som vedlegg. Utvalget fattet følgende vedtak:

”OKU mener de tidligere foreslåtte navnene strykes til fordel for nye navn. OKU har 
valgt navn som gjenspeiler fargene i fiskesluker og som naturlig finnes i naturen i form 
av mineraler. Fiskeslag/art betegnelsen faller ikke i smak hos utvalget da det er ord som 
er vanskelige å uttale. OKU har funnet navn som tverrpolitisk falt i smak.

Forslag på nye navn:
1- Golle siida – Gullringen
2. Silba siida – Sølvringen
3. Bronse siiida – Bronse ringen
4. Datne siida – Tinnringen

Miljødepartementet ønsker ikke å ta initiativ som åpner for bruk av parallelle navn
på flere språk som offisielle veinavn – verken generelt eller i bestemte kommuner.
De sier allikevel at det i den grad kommunen er kjent med at det blant folk brukes
parallelle navn for eksisterende veier, bør dette registreres i Sentralt stedsnavnregister. 

Vi mener det må være bedre å jobbe i forkant enn i ettertid, og dermed få registrert 
parallelle navn fra starten av.

Tana kommune søker dispensasjon fra lovverket der de frem vårt behov og
problemstilling. Miljøverndepartementet bør se at vi ønsker å bruke samiske navn i
en samisk kommune, men for å ta hensyn til de som ikke er samisktalende ønskes det 
parallelle navn. Navnene bør være 2 språklige (norsk-samisk, norsk- finsk, samisk-
finsk).”

Vedtaket ble oversendt stedsnavntjenestene og MD. Kommunen mottok svar fra MD den 
14.05.2012. I svarbrevet slås det fast at MD ikke har anledning til å dispensere fra gjeldende 
regelverk om adressering som finnes i matrikkelforskriften. Departementet vil imidlertid vurdere 
om regelverket kan endres, og skriver følgende:

”I vårt brev 7. mars 2011 konkluderte vi med at vi ikke ville ta initiativ til å endre 
regelverket slik at bruk av parallelle navn skulle være tillatt. Departementet har nå 
revurdert dette standpunktet.

Miljøverndepartementet registrerer at flere kommuner har tatt opp behovet for å kunne 
tildele parallelle veinavn. Departementet ser derfor at det kan være grunn til å vurdere 
forslaget nærmere.

Miljøverndepartementet vil på denne bakgrunnen ta opp spørsmålet om parallelle navn i 
forbindelse med neste høring av matrikkelforskriften. Det er imidlertid ikke besluttet når en 
slik høring vil kunne finne sted. Dette vil tidligst kunne skje mot slutten av 2012.”

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge har foreløpig ikke kommet med noen tilråding 
knyttet til navnene i vedtaket av 29.03.2011. Den samiske stedsnavntjenesten kom med sin 
foreløpige tilråding i brev mottatt 17.09.2012 (vedlagt). Navnetjenesten anbefaler at navnene 
skrives sammenhengende og at det brukes et annet navnetillegg (appellativ) enn ”siida”. 
Forslagene er:

�����
#



”1. Golleriekkis/Gollegeaidnu/Golleluodda - Gullringen
2. Silbariekkis/Silbageaidnu/Silbaluodda - Sølvringen
3. Bronsariekkis /Bronsageaidnu/Bronsaluodda - Bronseringen
4. Datneriekkis/Datnegeaidnu/Datneluodda – Tinnringen”

Ut fra den kjennskapen administrasjonen har til bruk av de aktuelle tilleggene i Tana, vil
geaidnu være den mest dekkende betegnelsen, jf. f.eks. Geaidnogeahčči = Veienden. Luodda
brukes ikke om anlagt vei, men er mer en betegnelse for fotspor  og opptråkket vintervei, jf.
Konrad Nielsen: Lappisk ordbok. Riekkis er betegnelse for en ring, ikke en vei. 

Navnet Silbageaidnu ble vedtatt som navn på veien fra FV 98 til Tana gull- og sølvsmie og Elva 
hotell av OKU den 06.02.2012. Det vil derfor være uheldig å benytte et tilsvarende navn med 
forstavelsen “silba-” et annet sted. Det kan lett føre til forveksling.

Videre saksgang
Dersom OKU vedtar navnet Duovvegeaidnu, vil det straks kunngjøres. Etter 3 uker vil navnet 
være gjeldende, om ingen påklager navnefastsettingen. 

Dersom OKU ønsker et navn blant de som har vært gjennom en foreløpig tilråding, skal saken 
gjøres kjent for lokale lag og organisasjoner, jf. stadnamnloven § 6. Høringsfristen er minimum 
6 uker. Deretter oversendes saken med alle høringsuttalelser til stedsnavntjenestene for endelig 
tilråding. Når endelig tilråding foreligger, kan navneforslagene tas opp til sluttbehandling i OKU 
og vedtas. Etter 3 uker vil navnet være gjeldende, om ingen påklager navnefastsettingen. 
Minimum behandlingstid vil trolig være et halvt år. Se også vedlegget nedenfor med skjematisk 
framstilling av saksgangen for navnesaker.

Dersom OKU ønsker å avvente en evt. endring i matrikkelforskriften for å kunne vedta 
parallelle navn (både norske og samiske), anslår administrasjonen saksbehandlingstiden til 
minimum 2 år. Alternativt kan OKU gå inn for en dobbeltform, f.eks. Gollegeaidnu –
Gullringen, som det er hjemmel for i dagens regelverk.  

Vurdering
Stedsnavn og adressenavn er identitetsmerker, og det er derfor naturlig at fastsettingen av dem 
vekker engasjement. Nå er det imidlertid viktig at prosessen kan avsluttes, og at navn fastsettes 
og blir offisiell adresse så snart som mulig. Det er stor frustrasjon over at det ikke finnes noe 
offisielt veinavn blant beboere og tjenesteleverandører. 

Situasjonen i dag er at parallelle navn ikke kan vedtas som offisielle adressenavn. Dvs. at 2 
navn, eks. Gollegeaidnu/ Gullringen ikke kan likestilles og brukes om hverandre. Dette kan 
endres dersom det vedtas en ny matrikkelforskrift som åpner for bruk av parallelle navn som 
offisiell adresse. Administrasjonen anslår at dersom forskriften endres, vil parallelle navn kan
tidligst kunne vedtas om 2 år. 

Det som kan vedtas i dag er a) doble navn, eks. Gollegeaidnu - Gullringen, og b) enspråklige 
navn, eks. Gollegeaidnu, Gullringen eller Duovvegeaidnu. 

Det vil være uholdbart å vente 2 år før det blir fastsatt en offisiell adresse på den nye veien i 
Sieiddájohguolbba boligfelt. OKU må derfor velge mellom tema metaller el. fiske i Tanaelva. 
Dersom OKU primært ønsker parallelle navn som offisiell adresse, kan utvalget vedta et 
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enspråklig navn nå, og evt. reise ny navnesak for å legge til et parallellnavn når/ om 
matrikkelforskriften åpner for dette.

Dersom kommunen skal følge opp vedtaket i OKU 29.03.2011, må OKU vedta å sende ett eller 
flere av navneforslagene som har vært gjennom foreløpig tilråding på høring til lokale lag og 
organisasjoner. Men på grunn av de praktiske problemene med et boligfelt uten navn, vil 
administrasjonen primært at et navn vedtas så snart som mulig. 

Navnene som OKU kan vedta i dag, fordi de har vært gjennom de nødvendige tilrådingene hos 
stedsnavntjenestene og tilhørende høringer, er Duovvegeaidnu, Goadjengeaidnu og 
Vuorrogeaidnu, eller de doble formene: Duovvegeaidnu - Holaksveien, Goadjengeaidnu -
Hannlaksveien og Vuorrogeaidnu – Vinterstøingveien.

I og med at metallnavnet Silbageaidnu allerede er brukt i Tana bru sentrum, er det utelukket å 
bruke et navn med samme forstavelse (Silba-) et annet sted. Det vil også være uheldig å benytte 
navn med samme tema (metaller) ulike steder i kommunen. Administrasjonen anbefaler derfor 
at OKU vedtar navnet Duovvegeaidnu. Dette navnet har tilknytning til fisk og fiske i Tanaelva 
lik de eksisterende veinavnene i området, Luossa- og Diddigeaidnu. Navnet Duovvegeaidnu har 
også vært benyttet som arbeidsnavn, bl.a. på søknadsskjema for tomt i 2009 og 2010, og er kjent 
for enkelte av beboerne. Dette navnet kan få en parallell form på et senere tidspunkt, dersom 
matrikkelforskriften endres. Administrasjonen anbefaler at det brukes mer tid på å fastsette navn 
på de framtidige veiene i Sieiddájohguolbba boligfelt.

På bakgrunn av disse vurderingene anbefales alternativ 2 i innstillingen.
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Skisse over saksgangen for fastsetting av navn etter lov om stadnamn

(hentet fra http://www.sprakradet.no/nb-NO/Tema/Stedsnavn/Skrivematen-av-
stedsnavn/Skisse-over-saksgang-/)

Norske navn:

1) Noen tar opp navnesak etter lov om stadnamn. 
2) Saken sendes til vedtaksorganet. (§ 5 andre og tredje ledd i loven angir hvem som er 
vedtaksorgan for hvilke navn). Vedtaksorganet forbereder saken med alle tilgjengelige 
opplysninger. Vedtaksorganet kan be om ei uformell foreløpig tilråding fra navnekonsulentene. 
3) Saken sendes til kommunen til høring. Kommunen sørger for at alle som har høringsrett, får 
uttale seg.
4) Kommunene sender saken til stednavntjenesten for endelig tilråding. 
5) Saken sendes til vedtaksorganet, som fatter vedtak.
Vedtaket sendes til kommunen, som kunngjør vedtaket etter reglene i § 9 i forskriften til loven 
med opplysning om klageadgang etter § 10. Vedtaket sendes også til stedsnavntjenesten, til 
andre offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten, og til Sentralt stedsnavnregister (SSR) 
ved Statens kartverks regionkontor.

Samiske og kvenske navn:

1) Noen tar opp navnesak etter lov om stadnamn.
2) Saken sendes til vedtaksorganet. (§ 6 andre til fjerde ledd i loven angir hvem som er 
vedtaksorgan for hvilke navn). Vedtaksorganet forbereder saken med alle tilgjengelige 
opplysninger. 
3) Saken sendes til Kvensk stedsnavntjeneste og/eller Samisk navnetjeneste, som skal gi en 
foreløpig tilråding i saken. 
4) Stedsnavntjenesten sender saken videre til kommunen til høring. Kommunen sørger for at 
alle som har høringsrett, får uttale seg.
5) Kommunen sender saken tilbake til stednavntjenesten for endelig tilråding. 
6) Saken sendes til vedtaksorganet, som fatter vedtak.
Vedtaket sendes til kommunen, som kunngjør vedtaket etter reglene i § 7 i loven (med 
opplysning om klageadgang etter § 8). Vedtaket sendes også til stedsnavntjenesten, til andre 
offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten, og til Sentralt stedsnavnregister (SSR) ved 
Statens kartverks regionkontor.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32

Arkivsaksnr: 2012/2583-1

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 66/2012 01.11.2012

Stedsnavn i Tana kommune med endelsen "-vatn"

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune ber Statens kartverk reise navnesak etter lov om stadnamn § 5, 1.ledd, punkt a, 
for alle norske naturnavn med endelsen ”-vatn” med avledninger (”-vatnet”, ”-vatna”) i Tana 
kommune, og fatte samlevedtak om dette, jf. Lov om stadnamn § 5, 3.ledd.

I Tana kommune er endelsen ”-vatn” en fremmed betegnelse. I daglig tale brukes endelsen 
”–vann”, ”-vannet” og flertallsendelsen ”–vannene”.

Saksopplysninger

Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) skal i denne saken ta stilling til om kommunen skal be 
Statens kartverk reise navnesak for alle norske naturnavn med endelsen ”–vatn”. Saken får 
ingen virkning for de samiske naturnavnene som er ”jávri” og ”jávrrit”.

I dag er de offisielle, norske navnene på alle vann i Tana kommune registrert i sentralt
stedsnavnregister (SSR) med endelen ”-vatn”, eks. Polmakvatn, Harrevatn, Fingervatn osv. 
Dette er ikke i tråd med den lokale bruken av navnene. Den lokale uttalen har endelsen ”-vann” 
og flertallsendelsen ”-vannene”. De aktuelle naturnavnene må derfor endres.

Lov om stadnamn åpner for at det kan fattes samlevedtak for skrivemåten av et navneledd 
innenfor en kommune (§ 5, 3.ledd).

Det er Statens Kartverk som har ansvar for å fastsette skrivemåten av alle naturnavn, jf. Lov om 
stadnamn § 5, 3.ledd, men kartverket reiser ikke navnesak på eget initiativ. De forventer at 
kommunen kommer med en forespørsel om saken.
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Kommunen har kun ansvar for å fastsette skrivemåten av offisiell adresse, navn på tettsteder, 
bygder, kommunale veier o.l.

Vurdering
Det er unødvendig å foreta utdypende vurderinger i denne saken. Endelsen ”-vatn” er en 
fremmed betegnelse i Tana kommune. I norsk dagligtale brukes endelsen ”–vann”, ”-vannet”
og flertallsendelsen ”–vannene”. Disse formene må derfor være de offisielle, og det må reises 
navnesak for å få dem vedtatt etter reglene i Lov om stadnamn, slik innstillingen legger opp til. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/245-24

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 67/2012 01.11.2012

Tildeling av kulturmidler høsten 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Søker Formål Søknadssum Forslag

1 Badje-Deanu Fotball klubb Treningsutgifter høsten 2011 9 000 6 000

2 Tana motorklubb Treningsmulighet for MX, vedlikehold/reparere banen i 
Luftjok, lederkurs, crossamling, Holmfjellprosjektet

20 000 4 000

3 Skiippagurra bygdelag Brøyting av parkeringsplassen ved bygdehuset.  
Skiløypetråkking.

15 000 3 000

4 Masjok bygdelag Tråkking/vedlikehold av sommer og vintertrase rundt 
Piipufjell.  Sømkurs (luhkka). Diverse aktiviteter for barn og 
voksne (jul og påske).

25 000 8 000

5 Tana kjøre- og rideklubb Kursing av 3 som kan holde Grønt kortkurs for medlemmene. 
Grønt kort obligatorisk for deltakelse utenfor klubben.

5 000 2 000

6 Tana kjøre- og rideklubb Rideknappkurs for yngre medlemmer.  Går ut på gjennomført 
og godkjente ferdighetersprøver i ridning, stell av hest og 
kunnskap om hest.  Målsetting med rideknappen er å gi et 
tilbud til alle rideinteresserte.

3 000 3 000

7 Tana kjøre- og rideklubb Sprang/dressur helgekurs for medlemmer med Mette Johansen 
som instruktør.  Hun er utdannet ridelærer (Starum trinn III).

15 000 8 000

8 Bryteklubben Tana Arrangementstøtte til TanaMatch’n i september.  Deltakere fra 
4 nasjoner, flest fra Russland.  Budsjett kr 150 000.

20 000 12 000

9 Folkeakademiet Tana Høstkonserter i Tana.  Høstmatiné i Seida kapell, Godt 
selskap, Miljøbygget, Orgelkameratene i Tana kirke.

7 000 4 000

10 Tana ungdomsråd Treningskort på Tana Fysikalske 10 000 10 000

11 Tana skiskytterlag Bygge løype for rulleski og rullestol på skiskytterlagets 
stadion, Tana bru

50 000 Avslag.  
Anlegg 
kommer ikke 
under 
kulturmidler.

12 Levajok rideklubb Bu for oppbevaring av utstyr til ridebane, eks. sprangutstyr, 
hinder m.v.

10 000 Avslag. 
Anlegg 
kommer ikke 
under 
kulturmidler.

13 Tana IF Tilskudd til innkjøp av poengtavle 25 000 Avslag. 
Søknad kom 
etter fristen

14 Tana IF Drift av aktiviteter som badminton og ski 40 000 Avslag. 
Søknad kom 
etter fristen

 Sum  254 000 60 000
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Saksopplysninger
Det er kommet inn 7 søknader som er under ”driftsmidler” og 5 søknader under ”idretts- og
kulturarrangement”. I tillegg kom 2 søknader etter fristen Samlet søknadssum er kr 254 000. Det gjenstår 
kr 60 000 av kulturmidler 2012 etter første tildelingsrunde som var i mai. 

I første søknadsrunde kom det inn 15 søknader med en samlet søknadssum på kr 366 000. 

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.

Om søknadene

Bryteklubben Tana 
Behandling av søknaden ble utsatt fra vårmøtet på grunn av sendt etter søknadsfrist. 
Søker tilskudd til idrettsarrangement, TanaMatch’n 27.-30.september. Dette er et stort idrettsarrangement 
innen bryting med deltakere fra Russland, Finland, Sverige og Norge. 
Idrettsarrangementer i Tana er med å profilere Tana kommune på en positiv måte. 

Badje-Deanu fotballklubb
Klubben søker om å dekke utgifter i forbindelse med treninger i flerbrukshallen i perioden oktober, 
november og desember 2011. 

Klubben har satset på å ha lavterskel tilbud til ungdom i alderen 16-30 år med mulighet for å
spille fotball i hallen. Tilbudet har et fokus på det sosiale, knytte vennskap og styrke båndene i
Tana.

Folkeakademiet Tana
Laget har planlagt å gjennomføre en mini-kammermusikkfestival i Tana under fellesnevner 
”Høstkonserter i Tana”. Det vil være to konserter i oktober og to konserter i november.

Tana skiskytterlag
Tana skiskytterlaget søker om støtte til bygging av løype for rulleski og rullestol på 
skiskytterlagets stadion ved Tana bru. 

Levajok Rideklubb
Klubben søker om støtte til bygging av en utstyrsbu for lagring av utstyr til ridebane og annet.

Tana Motorklubb
Klubben søker om midler til drift av laget.
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Skiippagurra bygdelag
Laget er aktivitet med mange små arrangement som strikkekafé, salgsbod under vintermarked, 
familieturdager, julemesse, opparbeidet tursti, lysløype-prosjektet og gang- og sykkelvei. Dette 
er noen av aktivitetene som bygdelaget har jobbet med det siste året. 

Masjok bygdelag
Bygdelaget har mange ulike familieaktiviteter som skirenn, juletrefest kurser og mer. Samlet er 
denne type aktiviteter viktig med tanken på bolyst i bygda.

Tana kjøre- og rideklubb
Klubben er i vekst og har idrettsarrangementer som betyr mye for jenteidrett i kommunen. 

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 
Idrettsrådet har tipset ungdomsrådet om å søke kulturmidler til treningskort etter gitte antall timer for 
ungdom. 
Tana idrettsråd har i styremøtet 5.9.2012 besluttet at ”TIR oppfordrer ungdomsrådet til å vurdere å søke
kulturmidler som ungdom f.eks. kan bruke på Tana fysikalske. I stedet for eks “halvårskort”, legge opp 
til et system der ungdommene får et “kort” med et visst antall timer som kan brukes etter eget ønske. Når 
timene er brukt opp er det anledning til å få nytt “kort””.
Ungdomsrådet har av 6.9.2012 vedtatt å fremme en søknad til OKU om kulturmidler til ungdomstiltak.

Tana IF
Tana IF er et av de idrettslagene som har etablert et nytt idrettstilbud, badminton. Det er en idrettsgren 
som er i vekst i Tana. På en annen side har idrettslaget fått redusert sin aktivitet innen bryting ved 
danning av en ny klubb med bryting som hovedaktivitet. 

Vurdering

I 2012 var samlet søknad på kulturmidler kr 620 000 til drift av lag, klubber og foreninger og til 
idretts- og kulturarrangementer. Søknadsmengden er i vekst og det samme er aktiviteten innen 
idrett og kultur. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/2568-1

Saksbehandler: Geir Tvare

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 69/2012 01.11.2012

Uttalelse om LOSA

Rådmannens forslag til vedtak

OKU vedtar vedlagte forslag til uttalelse fra Tana kommune

Saksopplysninger
Tana kommune fikk 30.07.2012 oversendt brev fra Finnmark fylkeskommune der 
fylkeskommunen sier opp avtalen med kommunene om Lokal opplæring i samarbeid med 
arbeidslivet (LOSA), dette med virkning fra og med 1.august 2013.

Oppsigelsen har sin bakgrunn i vedtak i fylkestinget i sak 12/14 Fremtidig organisering av 
videregående opplæring i Finnmark, dette på møte 13.-14.juni 2012.
I vedtaket derfra står det blant annet:

”Dagens LOSA-tilbud omdefineres med økt bruk av alternative løp innen fagopplæringen og 
digitale tilbud.”
..
”ALTERNATIVE VG1 TILBUD: 
Det skal bygges opp et elevsøkbart alternativ på VG1 der ungdom kan forberede seg til 
framtidig utdanning og yrke. Modellen bygger på overgangsprosjektet i NY GIV og tilbud i 
andre fylkeskommuner. 
Utdanningen skal være basert på tilbud i verksted der teori og praksis knyttes sammen. 
Elevene skal prøve ut ulike fagområder med tett oppfølging og veiledning av voksne. De gis 
undervisning i norsk, engelsk og matematikk, men de skal ikke gå opp til eksamen. 2.året er de 
ordinære søkere til videregående skoletilbud. Målgruppen er elever som står i fare for ikke å 
kunne fullføre. Elever, foreldre og kommunene og fylkeskommunen samarbeider tett om hver 
elev. Fremmedspråklige elever inkluderes i tilbudet.”
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..
”DIGITAL STRUKTUR 
For å kunne gi både ungdom som ikke kan reise fra hjemmet, og voksne et studieforberedende 
tilbud der de bor, utvikles et digitalt tilbud. Tilbudet utvikles i samarbeid med kommunene og 
gjerne andre fylkeskommuner.”

Det er mye som er uklart i fylkestingets vedtak, men det synes sikkert at LOSA-tilbudet vi har i 
dag, ikke får fortsette neste skoleår. I stedet kan det virke som det legges opp til et ekstra skoleår 
mellom avsluttet grunnskole og VG1 for å forberede elever på videregående skolegang. Det er 
ingen tvil om at LOSA i Tana har vært en suksess, og at det vil være svært synd for både elever, 
foresatte, næringsliv og lokalsamfunn om tilbudet avvikles. Det foreslås derfor at OKU lager 
følgende uttalelse til fylkestinget der det bes om at vedtaket omgjøres:

”Tana kommune vil sterkt anmode fylkestinget til å omgjøre sitt vedtak i sak 12/14 Framtidig 
organisering av videregående opplæring i Finnmark, der dagens LOSA-tilbud avvikles. 
I samme vedtak settes det som mål for ny skolestruktur i videregående skole i Finnmark at en 
høyere andel elever skal fullføre videregående skoletilbud innenfor normert tid samt at 
utdanningstilbudet skal imøtekomme næringslivets etterspørsel og behov. Å legge ned LOSA
samsvarer lite med disse målsettingene. 

Det må her nevnes at det nettopp var næringslivet i Tana som kjempet fram opprettelsen av 
LOSA-tilbudet i kommunen. Næringslivet i Tana uttrykte da at det var nødvendig med bedre 
kontakt med potentiell femtidig arbeidskraft. Dette ville være mye enklere dersom man hadde
ungdom i ”riktig” alder i nærområdet.

Elever på LOSA har mulighet til deltidsjobber og kontakt med bedriftene i ulike sammenhenger.
For den langsiktige rekrutteringen av kompetanse er dette svært verdifullt. Tana 
næringsforening så det som svært alvorlig at arbeidsgivere tapte kompetanse og at næringslivet 
mistet konkurransekraft fordi ungdom valgte 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.

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 derfor 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 når LOSA-
tilbudet blir lagt ned.

LOSA-tilbudet er svært populært blant kommunens egne elever, og elevene kan i dag velge 
mellom hele 7 forskjellige grunnkurs og samtidig bo hjemme det første året.
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Det må også her 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.
Tilbudet benytter også arbeidsformer som har fremtiden for seg.

Når en tenker på de utfordringer Finnmark står overfor på utdanningssektoren, er det å legge 
ned LOSA-tilbudet et skritt i hel gal retning. Vi vil derfor sterkt oppfordre fylkestinget til å snu i 
denne saken!”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 505

Arkivsaksnr: 2012/2566-1

Saksbehandler: Geir Tvare

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 70/2012 01.11.2012

Tildeling av lærer- og førskolelærerstipend 2012

Rådmannens forslag til vedtak

For 2012 tildeles følgende personer hver kr 15.000 i stipend mot at de binder seg til å starte sin 
lærergjerning i Tana:

May-Synnøve Trosten
Ann Karoline Jessen
Camilla Samuelsen

De resterende midler for 2012 settes inn på fond til seinere bruk.

Saksopplysninger
OKU vedtok på møte 30.08.2011 følgende retningslinjer for tildeling av lærerstipend:

- Det lyses ut for årene 2011-2013 stipend for kr 60.000 pr år til personer fra Tana som tar 
lærerutdanning.

- Det utbetales maks kr 15.000 pr år pr person.
- Søknadsfristen settes til 1.oktober.
- Personene som mottar stipend, binder seg til å starte sin lærergjerning i Tana etter endt 

utdanning.

I tillegg vedtok OKU på møte 07.11.2011 at samisktalende førskolestudenter inkluderes i 
stipendordningen.
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På budsjettet for 2012 er det avsatt kr 60.000 til denne stipendordningen. I tillegg er det overført 
kr 30.000 i ubrukte stipendmidler fra 2011 på fond til seinere bruk.
Stipendordningen er lyst ut på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 1.oktober. 

Vurdering
Det har kommet inn to søknader. De er fra May Synnøve Trosten og Ann Karoline Jessen (Se 
vedlegg). Begge holder på med lærerutdanning relevant fro grunnskolen og oppfyller dermed 
kravet til å få stipend I tillegg har OKU i møte 07.11.2011 vedtatt å gi Camilla Samuelsen 
kr 15.000 i stipend for skoleåret 2012/13 under forutsetning av at hun har tatt opp studiet etter 
endt svangerskapspermisjon. Dette har hun gjort, og disse pengene er allerede utbetalt.

I og med at potten heller ikke i år blir brukt opp, bør OKU vurdere å sette opp 
maksimumsbeløpet til kr 20.000. Det anbefales at man tar denne diskusjonen foran neste års 
tildeling.
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