
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Møterom Boftsa Oppvekstsenter
Dato: 01.11.2012
Tidspunkt: 10:00 – 14:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Solbjørg Ravna Leder SFP/NSR
Liz Utsi Nestleder AP
Tom Ivar Utsi Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Olaf Trosten MEDL SP
Bjørn Vidar Dalan MEDL H
Cathrine Erke MEDL FE/OL
Veronika Blien MEDL H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Matti Sipinen Cathrine Erke AP
Ellen Kristina Saba Bjørn Vidar Dalan H
Sigmund Nerby Veronika Blien V
Merete Sabbasen Helander Olaf Trosten SP

Merknader
Matti Sipinen (A) fratrådte som inhabil i sak 67/2012 – Tildeling av kulturmidler 2012
Merete S. Helander fratrådte som inhabil i sak 70/2012 – Tildeling av lærer- og 
førskolelærerstipend 2012.
Liz Utsi (AP) fikk innvilget permisjon før behandling av sak 71/2012. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Bill Sørensen Info- og servicelede
Geir Tvare Undervisningsleder
Britt Hjørdis Somby-Solaas
Aslaug Iversen
Heidi Wilsgård

Sonja Guttorm

Kulturrådgiver
Sekretær
Rektor ved Boftsa 
oppvekstsenter
Rektor ved Sirma skole



Det ble gitt omvisning på Boftsa 
Oppvekstsenter 

Andre fremmøtte:

Fra Tana ungdomsråd/Deanu nuoraidráđđi:

Marthe Helene Nilsen (URBOF)
Mattias Dervo (URBOF)

Fra SEG 

Håvald Hansen, beaivválaš jođiheaddji/daglig leder og
Sara Marielle Gaup Beaska  gieallaguovddášjođiheaddji/språksenterleder

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Solbjørg Ravna
Leder

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 Navn på den nyeste veien i Sieiddájohguolbba 2008/1081



boligfelt

PS 65/2012 Opprettelse av stilling som tospråklighetspedagog 2012/2569
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
PS 71/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-

2016
2012/2386

PS 59/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 59/2012  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 60/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 60/2012  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering



Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 61/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.09.2012

Saksprotokoll saksnr. 61/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag:

Protokoll av 11.09.12 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 11.09.12 godkjennes.

PS 62/2012 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 
- 2016

Saksprotokoll saksnr. 62/2012  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som OKUs innstilling: 

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

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 –
2016.



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

Saksprotokoll saksnr. 63/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling
Ellen K. Saba (H) stilte spørsmål om hun var inhabil til å være med på behandling av saken, 
siden hun er nestleder i Idrettsrådet. OKU drøftet spørsmålet fra Elle K. Saba, og konkluderte 
med at hun ikke var inhabil til å være med på behandling av saken.

Liz Utsi (AP) fremmet følgende forslag:

OKU støtter Idrettsrådets forslag (anbefaling): 

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)

Matti Sipinen (AP) fremmet følgende forslag:

Elektroniske skiver for skytebane er også aktivitet for handikappede under helsesportsuka i Tana 
og bør da være høyt opp.

Matti  Sipinen (AP) trakk forslaget sitt, og fremmet nytt forslag som lyder som følger:



1. Miniatyrskytebane
2. Kunstgressbane
3. Rulleski
4. Rulleski
5. Dressurbane
6. Elektroniske skriver for 100 m
7. Elektroniske skiver for 200 m
8. Dressurbane
9. Lysanlegg
10. Sprangbane

Votering

Det ble foretatt følgende votering.
Forslaget fra Liz Utsi (AP) ble satt opp mot forslaget fra Matti Sipinen (AP):
Forslaget til Liz Utsi (AP) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme for Matti Sipinens forslag.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret

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)



PS 64/2012 Navn på den nyeste veien i Sieiddájohguolbba boligfelt

Saksprotokoll saksnr. 64/2012  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna ((SfP/NSR) fremmet følgende forslag:

Alternativ 2 i rådmannens forslag, som lyder som følger:

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. 

Matti Sipinen (AP) fremmet følgende forslag:

Alternativ 2 i rådmannens forslag  med tilføying  på norsk Duovvigeaidnu – Holakseveien.

Votering

Forslaget fra Solbjørg Ravna (SfP/NSR) ble satt opp mot forslaget til Matti Sipinen(AP).

SfP/NRSs forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer for APs forslag.

Vedtak

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. 

PS 65/2012 Opprettelse av stilling som tospråklighetspedagog

Saksprotokoll saksnr. 65/2012  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Rektor v/Sirma skole Sonja Guttorm og beaivválaš jođiheaddji/daglig leder
ved SEG Håvald Hansen orienterte.

Leder Solbjørg Ravna  (SfP/NSR) fremmet følgende forslag:

OKU oaidná dárbbu ásahit guovttegielat pedagoga virggi gildii skuvllaid ja mánaidgárddiid 
várás.
Mii ávžžuhat gielddastivrra ásahit dákkár virggi.



OKU ser et behov for å opprette en to-språklig pedagogstilling for skoler og barnehager i 
kommunen. 
Vi oppfordrer kommunestyret å opprette en slik stilling.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

OKU oaidná dárbbu ásahit guovttegielat pedagoga virggi gildii skuvllaid ja mánaidgárddiid 
várás.
Mii ávžžuhat gielddastivrra ásahit dákkár virggi.

OKU ser et behov for å opprette en to-språklig pedagogstilling for skoler og barnehager i 
kommunen. 
Vi oppfordrer kommunestyret å opprette en slik stilling.

PS 66/2012 Stedsnavn i Tana kommune med endelsen "-vatn"

Saksprotokoll saksnr. 66/2012  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna ((SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag som vedtak i saken:

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”.

Votering

Enstemmig vedtatt.

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”.



PS 67/2012 Tildeling av kulturmidler høsten 2012

Saksprotokoll saksnr. 67/2012  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Matti Sipinen (AP) ba OKU vurderet hans habilitet  til å  behandle denne saken da han er 
kasserer i Folkeakademiet

Matti Sipinen forlot møtet.

OKU drøftet Sipinens  habilitet i forhold til Forvaltningslovens § 6, og  konkluderte enstemmig 
med at han er inhabil.

Fellesforslag Solbjørg Ravna (SfP/NSR) Ellen K.Saba (H), Tom Ivar Utsi (AP,) Liz Utsi (AP) 
Merete S. Helander (SP) Sigmund Nerby (V):

OKU støtter rådmannens forslag med tilføyelse til pkt. 1:

Badje – Deanu Fotballklubb som uorganisert idrettstilbud/sosialtilbud for ungdom mellom 13-
25,  uten tilgang til drifttilskudd for idrettslag  og som andre foreninger får, anbefales å benytte 
seg av gratis treningstilbudstimer.

Rådmannens forslag lyder som følger:

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

Badje – Deanu Fotballklubb som uorganisert idrettstilbud/sosialtilbud for ungdom mellom 13-
25 uten tilgang til drifttilskudd for idrettslag og som andre foreninger får, anbefales å benytte 
seg av gratis treningstilbudstimer.

Votering

Enstemmig vedtatt.

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



PS 68/2012 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 68/2012  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag:

Referatsaken  - Tilsagn om tilskudd til barneteater 2012  behandles som sak i OKU.

Bill Sørensen orienterte om følgende:

Sametinget ønsker et møte med kommunen vedr. Samrbeidsavtale/språkplan/rapporter og 
aktivitetsplan.

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Referatsaken  - Tilsagn om tilskudd til barneteater 2012  behandles som sak i OKU.
Orienteringen tas til orientering

RS 14/2012 Tilsagn om tilskudd til barneteater 2012

PS 69/2012 Uttalelse om LOSA

Saksprotokoll saksnr. 69/2012   i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Matti Sipinen  (A) tiltrådte møtet.

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag:

OKU s uttalelse til fylkestinget der det bes om at vedtaket omgjøres:

Uttalelse om LOSA 

”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.
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!”

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
OKU s uttalelse til fylkestinget der det bes om at vedtaket omgjøres:

Uttalelse om LOSA 

”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.
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!”



PS 70/2012 Tildeling av lærer- og førskolelærerstipend 2012

Saksprotokoll saksnr. 70/2012  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling

Geir Tvare opplyste om at det også var kommet søknad fra Hilde S. Bach om stipend.

Merete Sabbassen Helander  (SP) erklærte seg inhabil da hennes søster Hilde Sabbassen Bach 
har søkt om stipend.

Helander forlot møtet.

OKU drøftet Helanders habilitet, jfr. Forvaltningslovens § 6,  og erklærte enstemmig  Helander 
som inhabil til å være med på behandling av saken.

Fellesforslag fra Liz Utsi (AP), Solbjørg Ravna(SfP/NSR),  Ellen K. Saba (H), 
Matti Sipinen(AP) og Sigmund Nerby (V) fremmet rådmannens forslag som vedtak i saken, 
med tilleggsforslag:

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.

Tilleggsforslag:

Hilde S. Bach tildeles lærer- og førskolelærerstipend  2012.

Votering

Enstemmig vedtatt.

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
Hilde S. Bach

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



PS 71/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Saksprotokoll saksnr.71/2012 i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.11.2012 

Behandling
Liz Utsi (AP) søkte om permisjon før behandling av denne sak. Permisjonssøknaden ble 
innvilget før behandling av denne sak kl. 14.15

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som OKUs innstilling: 

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens
handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens
handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.


