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PS 74/2012 Godkjenning av protokoll fra 01.11.2012
PS 75/2012 Møteplan 2013 - Oppvekst- og kulturutvalget 2012/2706

PS 76/2012 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 (til OKU) 2012/2228
PS 77/2012 Nye vedtekter for Tana kommunale barnehager 2012/2206

PS 78/2012 kommunalt drifts- og aktivitetstilskudd til 
idrettsaktiviteter

2011/2371

PS 79/2012 Offisielt navn på vei i Søndre Luftjok 2008/1081
PS 80/2012 Referatsaker/Orienteringer - OKU 2012/6

RS 15/2012 Status for navnesaker og adressering i Tana kommune 2012/847
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/2706-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 75/2012 06.12.2012

Møteplan 2013 - Oppvekst- og kulturutvalget

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
OKU setter selv opp en møteplan for 2013. 

Forhold en bør ta hensyn til er møter i andre hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. 
Dersom mulig så bør en også velge en fast møtedag for møtene. I 2012 har OKU tirsdager, HOU 
onsdager og FSK/KST torsdager. MLU har hatt møter på forskjellige dager. Torsdager er fast 
møtedag for FSK og KST. Andre hensyn å ta er at OKU kan ha innstillingssaker til 
kommunestyre. For at innstillinger fra OKU skal følge selve innkallingen til kommunestyret, så 
bør møte holdes minimum 9 dager før KST-møte. OKU bør også sette opp et møte før FSK gir 
sin budsjettinnstilling til kommunestyret i des. 2013.

2013 er det stortings- og sametingsvalg og det anbefales at det ikke avholdes møter i perioden 
fra uke 35 og til og med uke 38 (26.august – 20. september). Dette med begrunnelse i at 
politiske sekretærer er opptatt med planlegging, gjennomføring og etterarbeid med valget. Tana 
kommune er også opptellingskommune i Østre valgkrets for sametingsvalget, og har mange 
oppgaver en god tid etter at selve valgdagen er over. 

Formannskapet vil i møte 29.11.12 vedta møteplan for FSK og KST. Vedtatt møteplanen for 
FSK og KST ettersendes. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150

Arkivsaksnr: 2012/2228-13

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 76/2012 06.12.2012

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 (til OKU)

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 legges fram for OKU for evt. 
uttalelse. 

Hele saksutredningen med budsjettvedlegg finner man i formannskapets innkalling til møte 
29.11.2012, PS 159/2012. 
Link: http://www.tana.kommune.no/moeteinnkallinger-2012.5029474-202421.html

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10

Arkivsaksnr: 2012/2206-2

Saksbehandler: Margunn Strendo Andersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 77/2012 06.12.2012

Nye vedtekter for Tana kommunale barnehager

Vedlegg
1 Forslag til nye vedtekter for Tana kommunale barnehager
2 Eksisterende vedtekter
3 Vedtektsendringer
4 Angående nye vedtekter for barnehagen
5 Foreslåtte endringer av vedtekter i Tana bru barnehage
6 Foreslotte endringer av Vedtekter - Tana bru
7 Forslag til vedtekter for Tana kommunale barnehager

Rådmannens forslag til vedtak
OKU vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for Tana kommunale barnehager

Saksopplysninger
Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene i Tana ble vedtatt i kommunestyret 
26.05.2005.
Siden den gang har det skjedd flere endringer innen barnehageområdet, noe som gjør det 
nødvendig å gjøre endringer i eksisterende vedtekter. I 2009 og 2011 er det foretatt endringer i 
barnehageloven, og fra 1. august trådte ny formålsparagraf i kraft.
I tillegg er det kommet nye forskrifter, bl.a. Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen.
Det har også skjedd endringer i barnehagestrukturen i kommunen, da det er opprettet flere 
oppvekstsentre.

Drift av barnehager reguleres formelt av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Etter 
barnehagelovens § 7 skal alle barnehager, uansett eierform, ha vedtekter med opplysninger av 
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betydning for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene skal supplere 
bestemmelsene i barnehageloven med tilhørende forskrifter. 

Vedtektene skal inneholde bestemmelser om:
a) Eierforhold
b) Formål, dersom eier ønsker en annen formålsbestemmelse enn den som framgår av § 1

tredje og fjerde ledd.
c) Opptakskriterier, opptaksprosessen herunder klageadgang
d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget
e) Barnehagens åpningstid
f) Foreldrebetaling og søskenmoderasjon
g) Fastsettelse av leke- og oppholdsareal
h) Kompetanseforhold og bemanningsnorm
i) Taushetsplikt 

Mange av punktene er de samme som tidligere, men det er foretatt noen omredigeringer. Både 
endringer og nye punkter er kommentert i saksutredningen. 

Forslag til endringer i vedtektene har vært ute på høring hos foreldre/foresatte og ansatte i de 
kommunale barnehagene i tillegg til Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Forslaget har også 
vært lagt ut på kommunen hjemmeside.

Følgende har avgitt høringsuttalelse:
- Foreldrerådet ved Tana bru barnehage
- Ansatte ved Boftsa barnehage
- Ansatte og foresatte ved Austertana barnehage
- Leder for økonomiavdelingen, Tana kommune

Høringsuttalelsene er vedlagt sakspapirene.

Nåværende vedtekter samt forslag til nye er vedlagt sakspapirene.

1.EIERFORHOLD

Ingen endringer i forhold til dagens vedtekter.

2. FORMÅL

Forslag til endringer er gjort i hht ny formålsparagraf i Lov om barnehager § 1.

Barnehagens formålsbestemmelse gir sammen med innholdsbestemmelsen i barnehageloven § 2 
nærmere regler for hva et barnehagetilbud skal inneholde.
Formålsbestemmelsen fastsetter barnehagens samfunnsmandat, barnets og barnehagens rolle og 
hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på.
Sentralt er også det nye begrepet ”danning”.

Den 
Vedtektene har en bestemmelse om at de som ikke er medlemmer av ”statskirken” har anledning 
til å fritas for eks deltakelse i gudstjenester. Foreldrerådet ved Tana bru barnehage presiserer at 
formuleringen ”statskirke” er foreldet, og foreslår dette endret til ”Den norske kirke”. Dette er 
tatt til følge.
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3. INNHOLD

Dette avsnittet er endret i forhold til gjeldende vedtekter, og er hentet fra § 2 i Lov om 
barnehager – Barnehagens innhold.

Formuleringen ”pedagogisk tilrettelagt virksomhet” er endret til ”pedagogisk virksomhet”.

Setningen om at samisk språk og kultur skal være en del av innholdet i alle barnehagene i Tana 
er videreføring av dagens ordning. 
Kommunen opprettet høsten 2011 en samiskspråklig barnehage i Sirma, og det er derfor 
foreslått et tillegg i vedtektene om innholdet i samiske barnehager, hentet fra ”Veileder for 
barnehager med samiske barn”, utgitt av Sametinget.

4. FORELDREMEDVIRKNING

Foreldreråd – her er det foreslått et tillegg med presisering av foreldrerådets oppgaver.

Samarbeidsutvalg – her er foreslått et tillegg med presisering av styrers og samarbeidsutvalgets 
oppgaver. I tillegg er det foreslått sammensetning av samarbeidsutvalg som gjelder for 
oppvekstsentrene, hentet fra barnehageloven og opplæringsloven.

5. BARNS MEDVIRKNING

Ingen endringer

6. OPPTAKSMYNDIGHET

Setningen om at styrer innstiller til ledige plasser er strøket, siden det nå foretas samordnet 
opptak for både kommunale og private barnehager.

Punktet om løpende opptak er flyttet til punkt 8.

7. OPPTAKSKRITERIER

Rett til plass i barnehage – dette punktet er nytt og sitert fra barnehageloven § 12a.

8. SØKNADSPROSEDYRE OG OPPTAKSPERIODE

I gjeldende - og forslag til nye vedtekter står det at søknad om opptak skjer på eget skjema. 
Kommunen har innført nytt system for søknad og opptak av barn til barnehageplasser, og for å 
klargjøre for nye søkere hvordan de går fram for å søke barnehageplass, foreslås det å endre 
dette til: ” Søknad om opptak skjer elektronisk via kommunens hjemmeside”. 

Gjeldende vedtekter har ingen fast dato for søknadsfrist til hovedopptaket. Det er derfor foreslått 
15. mars som en fast dato, noe som gjør det lettere for bl.a. ansatte i barnehagene å svare på 
henvendelser fra foresatte i forhold til søknad om barnehageplass.

9. OPPTAKSKRETS

Dette punktet er nytt, og hentet fra Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehagen 
§ 2. Den sier at barnehagens vedtekter skal definere barnehagens opptakskrets. Det står videre at 
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”Felles opptaksmyndighet og felles opptakskrets og opptakskriterier kan avtales, men 
innskrenker likevel ikke barnehagens rett til å definere sin opptakskrets og sine 
opptakskriterier.” Det er derfor i forslaget til nye vedtekter valgt å definere opptakskretsen til 
barn folkeregistrert i Tana kommune. Det presiseres at brukernes ønsker og behov skal 
vektlegges ved tildeling av barnehageplass.

10. OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS

Ingen endringer
11. PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASS
Ingen endringer

12. BETALING FOR BARNEHAGEPLASS
Her er forslått et ekstra punkt om at ved manglende foreldrebetaling, kan kommunen si opp 
barnehageplassen. Dette er allerede praksis i kommunen, og det er viktig å få informert om det i 
vedtektene.
Økonomiavdelingen ønsker å få med et ekstra punkt som her er tatt til følge:
” Begge foresatte er solidarisk ansvarlige for betaling av barnehageplassen, selv om 
betalingskravet bare er fakturert den ene av de foresatte. Dette gjelder for foresatte som har 
felles omsorg for barnet.”
13. BARNEHAGENS ÅPNINGSTIDER/FERIER

For å sikre at barna får den ferien de trenger, er det foreslått at tre av de fire ferieukene som 
barna må ta ut i ferie endres fra ”bør” til ”skal”.

Det er også foreslått at hovedferien skal avvikles mellom 1. juni og 1. september, slik ferieloven 
gjelder for arbeidstakere.

Nytt punkt er også at bindende frist for å melde fra om hovedferien settes til 1. april. Dette for at 
barnehagene skal kunne planlegge sin drift på sommeren.  Barnehagene må som alle andre 
virksomheter begrense sin vikarbruk, derfor må de vite hvor mange barn som skal være i 
barnehagen på sommeren før de ansatte kan planlegge sin ferie. Ansatte i barnehagen har i følge 
ferieloven krav på å vite sin ferie innen 1. mai.
Også når det gjelder å få tak i sommervikarer må man vite behovet i god tid, ellers har disse 
allerede fått seg sommerjobber andre steder.

Det har til tider vært en utfordring å få foreldrene til å ta ut barna i ferie da de har valgt å telle 
feriedager. Ved å si at det ikke er anledning til å ta ut enkeltdager er det for å sikre at barna får 
en reell ferie fra hektiske dager i barnehagen.

Det er også tatt med et punkt om åpningstider for å presisere at alle kommunale barnehager 
stenger kl. 12.00 jule- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag.

Det har i mange år vært praktisert å belaste foresatte med et gebyr ved henting etter barnehagens 
stengetid. For å sikre at alle foresatte får denne informasjonen, og for å presisere at det gjelder 
alle kommunale barnehager, foreslås det å ta dette med i vedtketene.

14. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Arealreglene er en videreføring av dagens ordning.
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Det foreslås å utelate punkt B) som gjelder de private barnehagene.

Det er også foreslått å utelate punkt c) om anledning til å avvike fra fastsatt etter fastsatt 
arealnorm etter visse begrunnelser, i gjeldende vedtekter. 

15. BEMANNINGSNORM

Her er foreslått en tilføyelse når det gjelder pedagogisk bemanning: ”Det er en pedagogisk leder 
pr 18 barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk leder pr 9 barn når barna er under 3 år og 
oppholdstiden er 6 timer eller mer.
 Dette i hht. Forskrift om pedagogisk bemanning, vedtatt 16.12.2005, § 1 Norm for pedagogisk 
bemanning.
Dette betyr at dersom barnetallet pr pedagog overskrider 18/9 barn skal det være to 
førskolelærere i full stilling på avdelingen. Det er likevel slik at bemanningsnormen med minst 
tre personer på en full avdeling gjelder. 

16. KOMPETANSEKRAV

Som et tillegg til gjeldende vedtekter, er det her sagt at målet er å ha minst en tilsatt av hvert 
kjønn, men det presiseres at dette gjelder ved nytilsetninger.

17. INTERNKONTROLL

Ingen endringer

18. HELSEKONTROLL

Nytt punkt da Lov om barnehager krever dette.
Hver barnehage har skjema som fylles ut av foresatte nå barnet begynner i barnehagen.
19. FORSIKRING

Nytt punkt som er tatt med for å informere foresatte om hvilken forsikringsordning som gjelder 
for barn med plass i kommunale barnehager.

20. TAUSHETSPLIKT

Nytt punkt som er tatt med for å presisere samarbeidsutvalgets medlemmer og ansattes 
taushetsplikt.

21. POLITIATTEST

Nytt punkt, da barnehageloven krever gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd. av ansatte i 
barnehagen. 

Vurdering
Av de høringsuttalelsene som er kommet inn, og som det her ikke er tatt hensyn til, kan nevnes:
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Pkt. 15: Foreldrerådet ved Tana bru barnehage foreslår å tilføye en setning: ”Barnehagen vil ta 
inn vikarer ved behov i tilfelle redusert bemanning for å opprettholde barnas pedagogiske 
tilbud.”
Det presiseres her at det er opp til leder ved hver enkelt virksomhet å vurdere vikarbehovet ut fra 
forsvarlig og sikker drift i barnehagen.

Nytt punkt 22. :  Foreldrerådet ved Tana bru barnehage foreslår et nytt punkt for å sikre at barna 
får varm mat i barnehagen minst 3 dager i uken, og at det ansettes kjøkkenassistent i 70% 
stilling. 
Administrasjonen er i gang med å utrede ulik praksis og behov når det gjelder matordning  i 
barnehagene, og ut fra det vurdere ansettelse av kjøkkenassistent i barnehagene. Uansett må det 
vurderes stillingsstørrelser ut fra hver enkelt barnehages størrelse og behov.

Side 12



FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA

1. EIERFORHOLD

Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, 
gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale vedtak og 
plan for den enkelte barnehage

Ansvar for tiltak etter Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer 
administrativt under rådmannen.

2. FORMÅL

Lov om barnehager § 1 Formål:

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 
tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og 
livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering.”

Barn og personale som ikke er medlem av Den norske kirke, har anledning til å bli fritatt 
for kristne aktiviteter, for eksempel deltakelse i gudstjenester.

3. INNHOLD

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for 
barnehagen.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra 
til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
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Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer 
med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha et helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer 
for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til 
lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen fastsetter 
samarbeidsutvalget for hver barnehage en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Samisk språk og kultur skal være en del av innholdet i alle barnehager i Tana.

Kommunens samiskspråklige barnehage, Sirpmá mánáidgárdi, må ha samiskspråklig 
personale og skal styrke barnas identitet som samer ved å bruke samisk språk samtidig 
som den formidler samisk kultur, levesett og samfunnsforhold. Sentrale elementer fra 
samisk barneoppdragelse skal ivaretas både i arbeidsmåter og i hverdagslivet. 
Barnehagens tilbud må organiseres slik at barn tas med i ulike arbeidsprosesser og får 
delta i kulturell og sosial virksomhet.

4. FORELDREMEDVIRKNING

Generelt
Hver barnehage skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg for å sikre samarbeid med barnas 
hjem.

Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldre og foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal 
fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte, og bidra til utvikling av et godt 
oppvekstmiljø.

Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre og ansatte i barnehagen, slik at 
hver gruppe er likt representert, samt en politikerrepresentant valgt av kommunestyret. 
Styrer i barnehagen fungerer som sekretær og har møte-, tale- og forslagsrett.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Oppvekstsentrene har felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole. Utvalget skal ha to 
representanter for elevene, en representant for undervisningspersonalet, en representant 
for andre ansatte i skolen, to representanter for de ansatte i barnehagen, to representanter 
for foreldrerådet i skolen og to representanter for foreldrerådet i barnehagen.
Det skal også være to representanter fra kommunen hvorav den ene av disse skal være 
virksomhetsleder. 

Samarbeid barnehage og hjem
Barnehagene gjennomfører foreldremøter og foreldresamtaler etter behov – men minst 2 
ganger pr år.
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5. BARNS MEDVIRKNING

Barna i barnehagen har rett til å uttale seg om sitt syn på barnehagen innenfor barnehagens 
daglige virksomhet. 
Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

6. OPPTAKSMYNDIGHET

Hovedopptak

Opptaket foretas av rådmannen eller den han/hun bemyndiger. Det foretas samordnet 
opptak for både kommunale og private barnehager.

Opptak foretas på grunnlag av opptakskriteriene.

Klageinstans

Kommunal klagenemnd er klageinstans.

7. OPPTAKSKRITERIER

Rett til plass i barnehage (Lov om barnehage §12a)
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av 
kommunen.

Barn med funksjonshemming og barn det er fattet vedtak om etter lov om 
barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har fortinnsrett til barnehageplass.

Ved opptak skal det tas hensyn til barnegruppens sammensetning, samt barnas kjønn og 
alder.

Det legges videre vekt på følgende kriterier:

1. Barn av enslige forsørgere hvor forsørgeren er yrkesaktiv eller under utdanning.
2. Barn av foreldre hvor begge er yrkesaktive og/eller under utdanning
3. Utvidelse av allerede tildelt plass
4. Barnets alder
5. Barn fra hjem med sosiale forhold der barnehageplass vil lette situasjonen
6. Lite egnet bo- og oppvekstmiljø
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Søsken prioriteres ved ellers like forhold.

Kriteriene er ikke ført opp i prioritert rekkefølge, og under opptaket skal det foretas en 
jevn utvelgelse blant de 6 kriteriene.

For opptak til samiskspråklig barnehage kreves i tillegg at foreldre / foresatte er positive 
til i samarbeid med barnehagen å utvikle samisk språk, kultur og identitet hos barnet. Av 
hensyn til språkmiljøet i barnehagen må det avveies i hvert enkelt tilfelle om eldre barn 
som ikke er samiskspråklige, kan gis plass i barnehagen.

8. SØKNADSPROSEDYRE OG OPPTAKSPERIODE

Søknad om opptak skjer elektronisk via kommunens nettside. Det avholdes et 
hovedopptak i mars hvert år. Til dette opptaket må alle som tidligere har søkt, men ikke 
fått plass, søke på nytt. Søknadsfristen er 15. mars, denne kunngjøres på kommunens 
hjemmeside og i lokalpressen i begynnelsen av februar.

Det tildeles faste plasser som beholdes inntil de sies opp.

Søknader som innkommer etter fristens utløp ved hovedopptaket i mars, vil ikke bli 
behandlet i hovedopptaket med mindre det er spesielle forhold inne i bildet.

Løpende opptak

Dersom det etter hovedopptaket skulle vise seg å bli ledige plasser i barnehagen, foretar 
styrer for barnehagen løpende opptak. 

9. OPPTAKSKRETS
Barnehagens opptakskrets er definert til barn folkeregistrert i Tana kommune.

10. OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS

Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 måned, regnet fra den første i påfølgende måned.
Ved manglende oppholdsbetaling eller hvis plassen benyttes lite uten at barnehagen på 
forhånd har fått melding om dette, kan administrasjonen si opp plassen.

Det er ikke nødvendig å si opp plassen for barn som begynner på skolen og beholder 
plassen fram til skolestart.

11. PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASS

Det vil bare rent unntaksvis være mulig å få permisjon fra barnehageplass.
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12. BETALING FOR BARNEHAGEPLASS

Satsene for betaling av opphold fastsettes av Tana kommunestyre.

Det gis 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr to. Har barna forskjellig plass-
størrelse, gis søskenmoderasjonen for den minste plass-størrelsen.

Dersom en av søsknene har plass i privat barnehage, gis søskenmoderasjonen for plassen i 
den kommunale barnehagen.

Ved sykehusopphold eller annet opphold på institusjon kan betalingsfritak innrømmes 
etter søknad.

Den enkelte barnehage avgjør etter møte i foreldrerådet satser for matpenger. Satsene for 
matpenger beregnes etter plass-størrelse.

August er betalingsfri måned, dette som følge av at alle barn i løpet av et kalenderår skal 
ha 4 ukers ferie fra barnehagen.

Ved manglende foreldrebetaling kan kommunen si opp barnehageplassen.

Begge foresatte er solidarisk ansvarlige for betaling av barnehageplassen, selv om 
betalingskravet bare er fakturert den ene av de foresatte. Dette gjelder for foresatte som 
har felles omsorg for barnet.

13. BARNEHAGENS ÅPNINGSTIDER / FERIER

Barnehagene holder åpent etter behov innenfor tidsrommet 07.00 – 16.30

Barnehageåret går fra 20.august (nærmeste mandag) t.o.m. 19.august.

Personalet har tariff-festet rett på 5 planleggings- eller kursdager i barnehageåret. Datoene 
for disse planleggingsdagene meldes til foreldrene ved begynnelsen av hvert barnehageår. 
Eventuelle endringer meldes med minst en måneds varsel.
Barnehagene har stengt disse 5 dagene.

Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av kalenderåret. Tre av disse skal være sammenhengende 
og skal avvikles mellom 1. juni og 1. september. Det er ikke anledning å ta ut enkeltdager 
som ferie.

Frist for å melde fra om hovedferie er 1. april. Denne datoen er bindende.

Barn som starter i barnehagen i løpet av høsthalvåret, trenger ikke avvikle ferie denne 
høsten.

Barnehagene er åpne hele året med mindre behovsundersøkelse viser at det ikke er behov 
for å holde åpent, slik at fellesferie eller avspasering kan avvikles.
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Åpningstider julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag til kl 12.00

Ved henting av barn etter barnehagens stengetid, vil det ilegges et gebyr som belastes 
neste barnehageregning. Satsene på dette gebyret fastsettes av kommunestyret.

14. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Tana kommunestyret har vedtatt at netto leke- og oppholdsareal pr barn i de kommunale 
barnehager skal være som følger:

A) Heldagsopphold for barn over 3 år, minimum 4 kvm pr barn.
Heldagsopphold for barn under 3 år, minimum 5,33 kvm pr barn.
Korttidsopphold for barn over 3 år, minimum 3 kvm pr barn.
Korttidsopphold for barn under 3 år, minimum 4 kvm pr barn.

15. BEMANNINGSNORM

Det skal være tilsatt minst 3 personer i hel stilling på en full avdeling med 18 oppfylte 
plasser. Det er en pedagogisk leder pr 18 barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk 
leder pr 9 barn når barna er under 3 år og barnas oppholdstid er 6 timer eller mer. Styrers 
administrasjonstid kommer i tillegg. 
Ved reduksjon i barnetallet reduseres bemanningen tilsvarende. En avdeling som har fylt 
opp 12 plasser, skal for eksempel ha minst to personer i hel stilling tilsatt. 

16. KOMPETANSEKRAV

En avdeling skal ha en pedagogisk leder med førskolelærerutdanning. 
Det er videre en målsetning at blant de to øvrige ansatte ved avdelingen skal den ene ha 
førskolelærerutdanning, den andre utdanning som barne- og ungdomsarbeider.
Det nye kompetansekravet gjøres gjeldende ved nytilsettinger.

Det er en målsetning av hver barnehage skal ha minst en tilsatt av hvert kjønn, men dette 
skal ikke gå på bekostning av kompetanse / erfaring.
Det tas hensyn til dette ved nytilsetninger.

17. INTERNKONTROLL

Barnehagene er underlagt Forskrift om Internkontroll og følger til enhver tid opp 
gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser / vedtak. 
Hver barnehage skal utarbeide sitt internkontrollsystem.
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18. HELSEKONTROLL

Før barnet begynner i barnehage, skal det framlegges erklæring om barnets helse. Jfr. Lov 
om barnehager § 23

19. FORSIKRING

Alle barn med plass i kommunal barnehage er forsikret gjennom kollektiv 
ulykkesforsikring tegnet av kommunen.

20. TAUSHETSPLIKT

Samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til 
forvaltningsloven § 13 til 13 f. 

21. POLITIATTEST jfr § 19

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre 
enn 3 måneder. 
Kommunen kan kreve politiattest også for andre personer som regelmessig oppholder seg 
i barnehagen.
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VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA 
 

 
1. EIERFORHOLD 
 

Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, 

gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale vedtak og 

plan for den enkelte barnehage 

 

Ansvar for tiltak etter Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer 

administrativt under rådmannen. 

 

2. FORMÅL 
 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 

tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og 

livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

 

Barn og personale som ikke er medlem av statskirken, har anledning til å bli fritatt for 

kristne aktiviteter, for eksempel deltakelse i gudstjenester. 

 

3. INNHOLD 
 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for 

barnehagen. 

 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. 

 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 

 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra 

til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer 

med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

 

Barnehagen skal ha et helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. 

 

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer 

for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til 

lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen fastsetter 

samarbeidsutvalget for hver barnehage en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 
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Samisk språk og kultur skal være en del av innholdet i alle barnehager i Tana. 

 

Kommunens samiskspråklige barnehage, Sirpmá mánáidgárdi, må ha samiskspråklig 

personale og skal styrke barnas identitet som samer ved å bruke samisk språk samtidig 

som den formidler samisk kultur, levesett og samfunnsforhold. Sentrale elementer fra 

samisk barneoppdragelse skal ivaretas både i arbeidsmåter og i hverdagslivet. 

Barnehagens tilbud må organiseres slik at barn tas med i ulike arbeidsprosesser og får 

delta i kulturell og sosial virksomhet. 

  
 

4. FORELDREMEDVIRKNING 
 

Generelt 
Hver barnehage skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg for og sikresamarbeid med 

barnas hjem. 

 

Foreldreråd 
Foreldrerådet består av foreldre og foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal 

fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte, og bidra til utvikling av et godt 

oppvekstmiljø. 

 

Samarbeidsutvalg 
Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre og ansatte i barnehagen, slik at 

hver gruppe er likt representert, samt en politikerrepresentant valgt av kommunestyret. 

Styrer i barnehagen fungerer som sekretær og har møte-, tale- og forslagsrett. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

 

Oppvekstsentrene har felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole. Utvalget skal ha to 

representanter for elevene, en representant for undervisningspersonalet, en representant 

for andre ansatte i skolen, to representanter for de ansatte i barnehagen, to representanter 

for foreldrerådet i skolen og to representanter for foreldrerådet i barnehagen. 

Det skal også være to representanter fra kommunen hvorav den ene av disse skal være 

rektor for skolen. Eier av barnehagen kan også oppnevne inntil to representanter. 

 

Samarbeid barnehage og hjem 
Barnehagene gjennomfører foreldremøter og foreldresamtaler etter behov – men minst 2 

ganger pr år. 

 

5. BARNS MEDVIRKNING 
 

Barna i barnehagen har rett til å uttale seg om sitt syn på barnehagen innenfor barnehagens 

daglige virksomhet.  

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

 

 

6. OPPTAKSMYNDIGHET 
 

Hovedopptak 
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Styrer innstiller til ledige plasser. Opptaket foretas av rådmannen eller den han/hun 

bemyndiger. Det foretas samordnet opptak for både kommunale og private barnehager. 

 

Opptak foretas på grunnlag av opptakskriteriene. 

 

Løpende opptak 

 

Dersom det etter hovedopptaket skulle vise seg å bli ledige plasser i barnehagen, foretar 

styrer for barnehagen løpende opptak.  

 

Klageinstans 

 

Kommunal klagenemnd er klageinstans. 

 

 
 
 
 
7. OPPTAKSKRITERIER 

 
Rett til plass i barnehage (Lov om barnehage §12a) 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av 

kommunen. 

 

Barn med funksjonshemming og barn det er fattet vedtak om etter lov om 

barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har fortinnsrett til barnehageplass. 

 

Ved opptak skal det tas hensyn til barnegruppens sammensetning, samt barnas kjønn og 

alder. 

 

Det legges videre vekt på følgende kriterier: 

 

1. Barn av enslige forsørgere hvor forsørgeren er yrkesaktiv eller under utdanning. 

2. Barn av foreldre hvor begge er yrkesaktive og/eller under utdanning 

3. Utvidelse av allerede tildelt plass 

4. Barnets alder 

5. Barn fra hjem med sosiale forhold der barnehageplass vil lette situasjonen 

6. Lite egnet bo- og oppvekstmiljø 

 

Søsken prioriteres ved ellers like forhold. 

Kriteriene er ikke ført opp i prioritert rekkefølge, og under opptaket skal det foretas en 

jevn utvelgelse blant de 6 kriteriene. 

 

For opptak til samiskspråklig barnehage kreves i tillegg at foreldre / foresatte er positive 

til i samarbeid med barnehagen å utvikle samisk språk, kultur og identitet hos barnet. Av 
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hensyn til språkmiljøet i barnehagen må det avveies i hvert enkelt tilfelle om eldre barn 

som ikke er samiskspråklige, kan gis plass i barnehagen. 

 

 

8. SØKNADSPROSEDYRE OG OPPTAKSPERIODE 
 
Søknad om opptak skjer på eget skjema. Det avholdes et hovedopptak i mars hvert år. Til 

dette opptaket må alle som tidligere har søkt, men ikke fått plass, søke på nytt. 

Søknadsfristen er 15. mars, denne kunngjøres på kommunens hjemmeside og i 

lokalpressen i begynnelsen av februar. 

 

Det tildeles faste plasser som beholdes inntil de sies opp. 

 

Søknader som innkommer etter fristens utløp ved hovedopptaket i mars, vil ikke bli 

behandlet i hovedopptaket med mindre det er spesielle forhold inne i bildet. 

 

Søkere utenom hovedopptaket vil komme på søkerliste etter klagebehandling og vil 

komme i betraktning ved opptak utenom hovedopptaket. 

 

 

9. OPPTAKSKRETS 
Barnehagens opptakskrets er definert til barn folkeregistrert i Tana kommune. 

 

 

10. OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS 
 

Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 måned, regnet fra den første i påfølgende måned. 

Ved manglende oppholdsbetaling eller hvis plassen benyttes lite uten at barnehagen på 

forhånd har fått melding om dette, kan administrasjonen si opp plassen. 

 

Det er ikke nødvendig å si opp plassen for barn som begynner på skolen og beholder 

plassen fram til skolestart. 

 

 

11. PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASS 
 

Det vil bare rent unntaksvis være mulig å få permisjon fra barnehageplass. 

 

 

12. BETALING FOR BARNEHAGEPLASS 
 

Satsene for betaling av opphold fastsettes av Tana kommunestyre. 

 

Det gis 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr to. Har barna forskjellig plass-

størrelse, gis søskenmoderasjonen for den minste plass-størrelsen. 

 

Dersom en av søsknene har plass i privat barnehage, gis søskenmoderasjonen for plassen i 

den kommunale barnehagen. 
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Ved sykehusopphold eller annet opphold på institusjon kan betalingsfritak innrømmes 

etter søknad. 

 

Den enkelte barnehage avgjør etter møte i foreldrerådet satser for matpenger. Satsene for 

matpenger beregnes etter plass-størrelse. 

 

August er betalingsfri måned, dette som følge av at alle barn i løpet av et kalenderår skal 

ha 4 ukers ferie fra barnehagen. 

 

Ved manglende foreldrebetaling kan kommunen si opp barnehageplassen. 

 

 

13. BARNEHAGENS ÅPNINGSTIDER / FERIER 
 
Barnehagene holder åpent etter behov innenfor tidsrommet 07.00 – 16.30 

 

Barnehageåret går fra 20.august (nærmeste mandag) t.o.m. 19.august. 

 

Personalet har tariff-festet rett på 5 planleggings- eller kursdager i barnehageåret. Datoene 

for disse planleggingsdagene meldes til foreldrene ved begynnelsen av hvert barnehageår. 

Eventuelle endringer meldes med minst en måneds varsel. 

Barnehagene har stengt disse 5 dagene. 

 

Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av kalenderåret. Tre av disse skal være sammenhengende 

og skal avvikles mellom 1. juni og 1. september. Det er ikke anledning å ta ut enkeltdager 

som ferie. 

 

Frist for å melde fra om hovedferie er 1. april. Denne datoen er bindende. 

 

 

Barn som starter i barnehagen i løpet av høsthalvåret, trenger ikke avvikle ferie denne 

høsten. 

 

Barnehagene er åpne hele året med mindre behovsundersøkelse viser at det ikke er behov 

for å holde åpent, slik at fellesferie eller avspasering kan avvikles. 

 

Åpningstider julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag til kl 12.00 

 

 
14. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

 
Tana kommunestyret har vedtatt at netto leke- og oppholdsareal pr barn i de kommunale 

barnehager skal være som følger: 

 

A) Heldagsopphold for barn over 3 år, minimum 4 kvm pr barn. 

Heldagsopphold for barn under 3 år, minimum 5,33 kvm pr barn. 

Korttidsopphold for barn over 3 år, minimum 3 kvm pr barn. 

Korttidsopphold for barn under 3 år, minimum 4 kvm pr barn. 
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B) For private barnehager gjelder samme arealnorm som for kommunale 

barnehager. 

 

 
15. BEMANNINGSNORM 

 
Det skal være tilsatt minst 3 personer i hel stilling på en full avdeling med 18 oppfylte 

plasser. Det er en pedagogisk leder pr 18 barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk 

leder pr 9 barn når barna er under 3 år og barnas oppholdstid er 6 timer eller mer. Styrers 

administrasjonstid kommer i tillegg.  

Ved reduksjon i barnetallet reduseres bemanningen tilsvarende. En avdeling som har fylt 

opp 12 plasser, skal for eksempel ha minst to personer i hel stilling tilsatt.  

 

 

16. KOMPETANSEKRAV 
 

En avdeling skal ha en pedagogisk leder med førskolelærerutdanning.  

Det er videre en målsetning at blant de to øvrige ansatte ved avdelingen skal den ene ha 

førskolelærerutdanning, den andre utdanning som barne- og ungdomsarbeider. 

Det nye kompetansekravet gjøres gjeldende ved nytilsettinger. 

 

Det er en målsetning av hver barnehage skal ha minst en tilsatt av hvert kjønn, men dette 

skal ikke gå på bekostning av kompetanse / erfaring. 
Det tas hensyn til dette ved nytilsetninger. 

 

 

17. INTERNKONTROLL 
 
Barnehagene er underlagt Forskrift om Internkontroll og følger til enhver tid opp 

gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser / vedtak.  

Hver barnehage skal utarbeide sitt internkontrollsystem. 

 

 

18. HELSEKONTROLL 
 
Før barnet begynner i barnehage, skal det framlegges erklæring om barnets helse. Jfr. Lov 

om barnehager § 23 

 

 

19. FORSIKRING 
 

Alle barn med plass i kommunal barnehage er forsikret gjennom kollektiv 

ulykkesforsikring tegnet av kommunen. 

 

 

20. TAUSHETSPLIKT 
 
Samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til 

forvaltningsloven § 13 til 13 f.  
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21. POLITIATTEST jfr § 19 

 
Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre 

enn 3 måneder.  

Kommunen kan kreve politiattest også for andre personer som regelmessig oppholder seg 

i barnehagen. 
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Ber om at denne legges inn i saksmappe 2012/2206
 
Margunn
 

Fra: Kari Elisabeth Samuelsen 
Sendt: 10. oktober 2012 11:47
Til: Margunn Strendo Andersen
Emne: VEDTEKTSENDRINGER.
 
Hei.
Her er våre innspill / spørsmål til de nye vedtektene.
 
Pkt.4. Om Samarbeidsutvalg  ved oppvekstsentrene:  Hvem skal godkjenne barnehagens årsplan?  
Vi synes det er naturlig at årsplanen godkjennes av de medlemmene i samarbeidsutvalget som har 
tilknytning til barnehagen (foreldrerepressentanter, personalrepressentanter og politisk valgt repr.)
 
Pkt. 9.Opptakskrets
Hva med elever/ lærlinger ved for eksempel Tana vgs? Vår barnehage har gjennom flere år fått flere barn fra 
Tana vgs elever / lærlinger.
Disse er avhengig av bhg.pl for å kunne gå på skole i vår kommune. Mange er tilflyttere når de starter ved 
skolen og er da ikke folkeregistrert i Tana kommune. 
Dette har ”berget” barnehagen ved flere anledninger.
 
 
 
For Boftsa barnehage,
 
Kari Elisabeth Samuelsen.
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Denne legges inn i saksmappe 2012/2206
 
margunn
 

Fra: Charlotte Thorsen Romstad 
Sendt: 6. september 2012 18:41
Til: Geir Tvare
Kopi: Margunn Strendo Andersen; Kirsten Eriksen; Mona Lill Iversen; wibeke75@online.no
Emne: ang nye vedtekter for barnehagen
 
Hei,
 
Vi har gått gjennom forslag på nye vedtekter for barnehagene på foreldremøte i dag og har et 
innspill til endring. Under pkt 13 står det: ”Frist for å melde fra om hovedferie er 1.april. Denne 
datoen er bindende.”
De fleste arbeidstakere vet ikke når de avvikler hovedferien så tidlig som 1.april så det vil være 
umulig å si noe om når barna skal avvikle hovedferien. Det har derfor kommet innspill på at denne 
datoen endres til 1.mai.
 
Med vennlig hilsen
 
Charlotte Thorsen Romstad
Pedagogisk leder, Austertana barnehage
46400323
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Ber om at denne legges inn i ephorte under sak 2012/2206 ”vedtekter for kommunale barnehager”
 
Margunn

Fra: Janos Kona 
Sendt: 14. oktober 2012 22:37
Til: Margunn Strendo Andersen
Emne: Foreslåtte endringer av vedtekter i Tana bru barnehage
 
Her Margunn,
 
Takk for sist. Her følger høringsuttalelsene med de foreslåtte endringene som ble vedtatt på foreldremøtet i 
Tana bru barnehage den 12.10.12.
 
Med vennlig hilsen,
 
Janos Kona
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Tana kommune                                                                                                                      12.10.12

Høringsuttalelser fra foreldrerådet i Tana bru barnehage ang Forslag til vedtekter for de 
kommunale barnehagene i Tana

Foreldrerådet i Tana bru barnehage har behandlet på møte den 11.10.2012 saken om 
Forslag til vedtekter for de kommunale barnehagene i Tana.

1. Punkt 2. Formål. Vi gjør oppmerksom på at formuleringen ”statskirken” i tredje 
avsnitt er foreldet. Siden den 21.05.2012 er Den norske kirke ikke lenger statskirke. 
Formuleringen av setningen foreslås slik:

Barn og personale som ikke er medlem av Den norske kirke, har anledning til å bli 
fritatt for kristne aktiviteter, for eksempel deltakelse i gudstjenester.

2. Punkt 9. Opptakskrets  Det foreslås tilføyd en setning under dette punktet. Slik:

Barnehagens opptakskrets er definert til barn folkeregistrert i Tana kommune. Det tas 
hensyn til bosted innen kommunen, slik at barna som ønskes innskrevet i nærmeste 
barnehage (i forhold til sin bostedsadresse) vil prioriteres foran andre barn som ønskes 
innskrevet i enn annen barnehage enn den som ligger nærmest til sin bostedsadresse.

Punkt 13. Barnehagens åpningstider/ferie. Fjerde avsnitt foreslås at det skal være slik:

Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av kalenderåret. Tre av disse skal være 
sammenhengende. Det er ikke anledning å ta ut enkeltdager som ferie.

3. Punkt 15. Bemanningsnorm Det foreslås tilføyd en setning til under denne avsnitt slik:

Barnehagen vil ta inn vikarer ved behov i tilfelle redusert bemanning for å 
opprettholde barnas pedagogiske tilbud.

4. Det foreslås et nytt punkt Punkt 22. Matservering

Barna skal ha varm mat minst 3 ganger i uken. Kjøkkenassistent i 70% skal ansettes.

Med vennlig hilsen,

János Kona Camilla Samuelsen

Leder foreldrerådet  nestleder 
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Legges i ephorte sak 2012/2206
 

Fra: Sissel Saua 
Sendt: 29. august 2012 10:46
Til: Geir Tvare
Kopi: Margunn Strendo Andersen
Emne: Forslag til vedtekter for tana kommunale barnehager
 
Der bør det komme inn et punkt der det står at begge foreldre er solidarisk ansvarlig for betaling. Betaler 
ikke den ene, kan kravet rettes mot den andre. Vet ikke hvordan det skal formuleres, men det er viktig for å 
kunne rettslig inndrive overfor begge foreldre. 
 

 
 

cid:image001.png@01CC623F.38A60D90Tana kommune
Rådhusveien 3, 9845 Tana
Telefon +47 46400200 Telefaks 78 92 53 09
 
Sissel Marie Saua
Økonomisjef/Skatteoppkrever
Mobil +47 46 40 02 21

E-post sissel.saua@tana.kommune.no
Web http://www.tana.kommune.no

Page 1 of 1
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2011/2371-3

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 78/2012 06.12.2012

Kommunalt drifts- og aktivitetstilskudd til idrettsaktiviteter

Vedlegg
1 Vedlegg: Kommunale drifts- og aktivitetsmidler til idrettslagene 2012

Rådmannens forslag til vedtak

Det foretas følgende fordeling av kommunalt drifts- og aktivitetstilskudd til idretten i 
kommunen:

Lag Tildeling

Austertana IL 950

Båteng IL  (ikke søkt) 0

IL Forsøk 77026

Levajok rideklubb (ikke søkt) 0

Tana motorklubb 17806

Sirbmá VS/IL  8001

Tana ballklubb 50730

Tana IF 19092

Tana kj- og rideklubb 3918

Tana skiskytterlag 18803

Tana svømmeklubb 0

Deanu searat (ikke søkt) 0

Tana skytterlag 0

Bryteklubben Tana 3674

Tana fjellsportlag (ikke søkt) 0

Side 32



200000

Saksopplysninger

Det er idrettsrådet som står for fordelingsforslaget over midler til idrett og fysisk aktivitet etter 
gitte retningslinjer. En fordeling som tar utgangspunkt i 2/3 til drift og 1/3 til aktivitet. Grunnen 
til det valget er at alle idrettslag søker på lokale aktivitetsmidler (LAM) som tildeles av 
kulturdepartementet. Disse midler har en fordelingsnøkkel som favoriserer utgiftene til 
aktiviteten. Idretten i Tana har ønsket at store deler av det kommunale tilskuddet går til drift av 
laget. Utover det har idretten ønsket at det brukes samme beregningsgrunnlag som det brukes i 
forbindelse med beregning av LAM.

Tana idrettsråd har kommet med forslag til fordeling av kr 200 000 som kommunestyret bevilget 
i møtet 21.juni 2012 i sak 55/2012. Forslaget til idrettsrådet er gjengitt i rådmannens forslag til 
vedtak. De er lagt til grunn de samme føringer som tidligere  er foretatt av idrettsrådet. Med 
andre ord større vekting av driftsutgifter i forhold til utgifter til aktiviteten. Det blir også høyere 
vekting av ”svake grupper” og ”under 19 år” enn ”over 19 år”.

Vurdering

Kommunalt drifts- og aktivitetstilskudd til idretten har stor betydning for drift av idrettslagene. 
Målsetningen er å holde høy fysisk aktivitet og tilbud til ulike befolkningsgrupper i kommunen. 
Det med økt aktivitets tilbud til befolkningen har betydning både for konkurranseidrett og en 
vekst i forhold til folkehelse på et generelt nivå. Gjennom denne satsingen vil det være 
sannsynlighet at det skjer vekst i forhold til å få ”inaktive” grupper i bevegelse. 

Rådmann anbefaler at idrettsrådets forslag til fordeling av tilskuddet følges.
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Kommunale drifts‐ og aktivitetsmidler til idrettslagene 2012
Til fordeling i 2012 kr:  200 000

Lag Medlemmer Innmeldte utgifter Tildeling 
"Svake  Under 19Over 19 åDriftsutgifter % Aktivitetsutgif % Driftsmidler Aktivitetsmidl Totalt 
grupper" 2/3 1/3  

til fordeling:  133333 66667
Austertana IL  0 31 39 7737,5 0,7 1012 0,0 923 27 950
Båteng IL  (ingen aktivitet?) 0 0,0 0 0,0 0 0 0
IL Forsøk 103 214 410613 36,7 1068974 42,1 48988 28038 77026
Levajok rideklubb (ikke søkt) 0 0,0 0,0 0 0 0
Tana motorklubb 2 28 152 107148,5 9,6 191489,5 7,5 12783 5023 17806
Sirbmá VS/IL   0 29 47 39800 3,6 124000 4,9 4748 3252 8001
Tana ballklubb  144 244 361599 32,4 289349 11,4 43141 7589 50730
Tana IF 62 84 36078 3,2 563786 22,2 4304 14788 19092
Tana kj‐ og rideklubb 1 26 37 19886 1,8 58932,5 2,3 2373 1546 3918
Tana skiskytterlag 0 75 100 125774 11,3 144 781 5,7 15005 3797 18803
Tana svømmeklubb (ikke søkt) 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Deanu searat (ikke søkt) 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Tana skytterlag (ikke søkt) 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Bryteklubben Tana 0 52 48 8947 0,8 99381 3,9 1067 2607 3674
Tana fjellsportlag (ingen aktivitet?) 0 0,0 0 0,0 0 0 0
mellomsummer 1117583 100 2541705 100 133333 66667 200000

Sum fordelt:  200000

Lag Tildeling Kontonummer
Austertana IL  4944 30 17851

Båteng IL  (ikke søkt)
IL Forsøk
Levajok rideklubb (ikke søkt)
Tana motorklubb
Sirbmá VS/IL   4944 20 43264

Tana ballklubb 
Tana IF
Tana kj‐ og rideklubb 4944 08 00326

Tana skiskytterlag
Tana svømmeklubb 4930.12.20684

Deanu searat (ikke søkt)
Tana skytterlag 
Bryteklubben Tana 4930 14 35885

Tana fjellsportlag (ikke søkt)

950
0

77026 4944 63 03006

4944 30 26095

4944 30 25870

4944 08 00113

4944 63 02751

0
17806
8001

50730
19092

3674
0

200000

3918
18803

0
0
0

S
id

e 3
4



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32

Arkivsaksnr: 2008/1081-91

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 79/2012 06.12.2012

Offisielt navn på vei i Søndre Luftjok

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune avviser forslaget om å reise ny navnesak for å endre navn på vei i Søndre 
Luftjok til Alf Olsens vei. Veien skal hete Rypestien, som vedtatt 07.02.2012.

Saksopplysninger
Oppvekst og kulturutvalget (OKU) skal i denne saken ta stilling til om det skal reises ny 
navnesak for en vei i Søndre Luftjok, for å endre navnet til Alf Olsens Vei, eller om vedtaket om 
at veien skal hete Rypestien skal bli stående. 

Bakgrunn
OKU vedtok i sitt møte den 07.02.2012 at navnet ”Rypestien” skulle være navnet på den øverste 
veien i Søndre Luftjok, jf. lokalisering av veien i kartutsnitt 1 nedenfor. Navnet ”Rypestien” ble 
foreslått av en privatperson som bor i denne veien, og Seida og Luftjok bygdelag sluttet seg til 
dette navneforslaget i høringsrunden. 

Etter at OKU fattet vedtak i saken, har bygdelaget fått innspill om at den aktuelle veien bør ha et 
annet navn enn "Rypestien". Bakgrunnen for innspillet var at denne veien ble opparbeidet av Alf 
Olsen. Da forslagene til navn var på høring, levde ennå Alf Olsen. Det var derfor ikke aktuelt å 
foreslå at veien ble oppkalt etter han. Alf Olsen er nå død, og bygdelaget har behandlet innspillet 
og gjort følgende vedtak:
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Kartutsnitt 1: Område i Seida/ Luftjok som viser veinavn vedtatt 07.02.2012.

”Sak 10: Navn på vei i Søndre Luftjok
Etter at saken om navn på veier som ikke var navnsatt i Tana kommune var avsluttet
har bygdelaget fått innspill som fører til at vi vil komme med følgende henstilling: En av 
veiene i Søndre Luftjok har fått navnet Rypestien etter forslag fra en enkeltperson og 
senere også fra bygdelaget. Veien ble opprinnelig opparbeid som en privat
vei av Alf Olsen og senere overtatt av kommunen. Nå er Alf Olsen gått bort og
bygdelaget ønsker at navnet på veien endres fra Rypestien til Alf Olsens vei. Veien vil da 
få navnet etter han som opprinnelig laget den. Vi ber om at kommunen ser på
saken på nytt og eventuelt gjør nytt vedtak og endrer navnet på veien hvis det er
mulig.”

Lovverket
Lov om stadnamn § 7 åpner for at en sak kan bli gjenåpnet (=gjenopptatt), dersom det kommer
nye opplysninger i saken. Det innebærer at OKU kan legge opplysningene fra Seida og Luftjok 
bygdelag til grunn, og åpne ny navnesak for navnet Alf Olsens vei etter lov om stadnamn § 5 a, 
med tanke på å endre navn på den aktuelle veien fra Rypestien til Alf Olsens vei. 

Saksgangen vil da være:
1) Kommunen åpner navnesak etter lov om stadnamn. 
2) Forslaget sendes lag og organisasjoner som har høringsrett.
3) Saken sendes til stednavntjenesten for endelig tilråding. 
4) Kommunen (OKU) fatter vedtak i saken.

Dette innebærer samtidig at OKU utsetter nummereringen av boligene i den aktuelle veien, og at 
boligene ikke får offisiell adresse ennå. På bakgrunn av erfaringene med saksbehandlingstida 
hos Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, vil en slik sak ta 1 – 2 år.
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Kriterier for fastsetting av nye, offentlige navn
Kommunestyret vedtok 12.02.2009 kriterier for fastsetting av nye, offentlige navn. Disse 
kriteriene lå til grunn for vurderingen av navneforslagene som kom inn i høringsrunden før 
vedtaket 07.02 i år. Kriteriene er:

a) Det fastsettes kun ett navn på alle veier i kommunen. Navneformen skal være på ett av
    de språkene som nyttes i området.
b) Som hovedregel bør eksisterende navn i området, eller en variant av dette navnet,
    benyttes.
c) Dersom det ikke finnes eksisterende navn som kan benyttes, bør veier få navn etter
    landskapsformer/-elementer, naturfenomener, planter eller dyr i området.
d) Der en eksisterende bedrift, institusjon, funksjon eller lignende langs veien utgjør et
    begrep på folkemunne, kan navnet på veien/ stedet henspille på denne funksjonen, (for
    eksempel Skuvlageaidnu/ Skoleveien).
e) Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver tvil at
    vedkommende har gjort en innsats som fortjener en slik heder.
f) Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer.
g) Der det er mulig bør det velges navn som ikke har ”geaidnu” eller ”vei” i navnet, for å
    skape variasjon i navnsettingen.

Kriteriene ble utarbeidet for å sikre en enhetlig navnsetting i kommunen, basert på retningslinjer 
fra Statens kartverk. I saksutredningen til saken 12.02.2009 står følgende:

”Det er behov for å kommentere noen av forslagene til kriterier nærmere:’
(…)

Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver (…)
Det bør utvises forsiktighet med å gi steder/ veier navn etter personer. Det bør kun 
gjøres i de tilfellene der det er hevet over enhver tvil at vedkommende har gjort en 
innsats som fortjener en slik heder, og der det er ventelig at hele kommunens befolkning 
vil kunne slutte seg til en slik oppkalling. Dette er viktig for å forhindre strid og at noen 
opplever at personer blir forbigått. Et ordtak sier: ”Ingen nevnt, ingen glemt”. Det kan 
være en hensiktsmessig tilpasning i dette tilfellet. Et alternativt kriterie kan være at eks. 
alle regjeringsmedlemmer el. stortingsrepresentanter fra kommunen skal få en vei 
oppkalt etter seg.”

I navneprosessen forut for vedtaket 07.02. i år, kom det forslag om å oppkalle veier etter flere 
personer. På bakgrunn av kriteriet referert ovenfor, anbefalte rådmannen at de 3 personene som 
har fått kongens fortjenstmedalje i gull, skulle få en vei ved Tana bru oppkalt etter seg: Per 
Fokstad, Kathrine Johnsen og Hans Jonas Henriksen (Heandarat-Hánsa). Stedsnavnutvalget 
valgte selv å endre rådmannens innstilling under behandlingen 21.04.2009, og utsette å gi vei 
navn etter Hans Jonas Henriksen (Heandarat-Hánsa). Istedenfor valgte utvalget å reise navnesak 
for å gi en vei navn etter Roy Olsen. Dette endret OKU under sluttbehandlingen 07.02.2012. 

Stedsnavnutvalget foreslo også selv å gi veien forbi lensmannskontoret og Røbergs 
fiskematforretning navnet Røbergveien. Dette navnet kan knyttes til grunnleggeren av 
forretningen, Andrew Røberg, men først og fremst til forretningen, som lokalt går under navnet 
Røberg. 
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Vurdering
Rådmannen mener det bør utvises forsiktighet med å gi steder og veier navn etter personer. 
Dette er viktig for å forhindre strid og at noen opplever at personer blir forbigått. Det er lett å 
forstå at familiemedlemmer og andre med nær tilknytning til en person, gjerne vil hedre den det 
gjelder med å få en vei oppkalt etter seg. For kommunen som vedtaksmyndighet er det viktig at 
hele kommunens befolkning vil kunne slutte seg til en slik oppkalling. Rådmannen mener derfor 
oppkalling etter personer bør begrenses. Inntil videre til de personene som har fått kongens 
fortjenstmedalje i gull for sin innsats. 

Hittil er det ingen andre veier som har fått navn etter personer. Navnet Røbergveien knyttes først 
og fremst til forretningen Røbergs fiskematforretning, og faller dermed inn i kriterium d) 
ovenfor. Dersom veien skulle vært oppkalt etter grunnleggeren av fiskematforretningen, ville 
Andrew Røbergs vei, vært det rette navnet.

På bakgrunn av disse vurderingene, anbefaler rådmannen at forslaget fra Seida og Luftjok 
bygdelag om å endre navn på Rypestien til Alf Olsens vei avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-55

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 80/2012 06.12.2012

Referatsaker/Orienteringer - OKU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Administrasjonen vil gi en orientering om ”Mat i barnehagene”. 

Det kan tillegg bli gitt andre orienteringer. 

Vurdering
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