
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 06.12.2012
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  

Alle medlemmer og varamedlemmer inviteres til dette møtet.  Det er viktig at alle deltar 
på kurset om kommunikasjon og mediekontakt.

Program:

Kl.  08.30 -11.00 - Kurs om kommunikasjon og mediekontakt ved Eilif Aslaksen
Kl.  11.00- 12.00 –Lunsj på Smak
Kl. 12.00 - 13.30 - Ordinært møte i ungdomsrådet

Tana, 28. november 2012

Kine Haugen
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 65/2012 Godkjenning av innkalling
PS 66/2012 Godkjenning av saksliste

PS 67/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 19.10.2012
PS 68/2012 Rutiner og arbeidsmetoder for ungdomsrådet 2012/252

PS 69/2012 Møteplan for 2013 2012/252
PS 70/2012 Orientering og nye saker 2012/252
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PS 65/2012 Godkjenning av innkalling

PS 66/2012 Godkjenning av saksliste

PS 67/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 19.10.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/252-21

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 68/2012 06.12.2012

Rutiner og arbeidsmetoder for ungdomsrådet

Rådmannens forslag til vedtak

Debatt internt i ungdomsrådet.

Saksopplysninger
Ungdomsrådets leder har signalisert at hun ønsker å ha en gjennomgang av ungdomsrådets 
rutiner og arbeidsmetoder.

Følgende punkter er ønsket diskutert for å få en felles forståelse for hvordan ungdomsrådet skal 
opptre i ulike sammenheng/situasjoner:

- Hva forventes av ungdomsrådet i forhold til det politiske miljøet i Tana, barn og 
ungdommer, media og andre?

- Hvilke forventinger har ungdomsrådet til hverandre som representanter?
- Hvordan gå ut med informasjon fra ungdomsrådet, det gjelder taushetsplikt, lojalitet i 

forhold til vedtak (respekt for hverandre), presentasjon (hvordan snakke om 
ungdomsrådet) i andre arenaer som på skole og i fritida. Hvordan håndtere press om 
saker fra andre?    

- Hva når misforståelser oppstår mellom ungdomsrådets representanter, hvordan løse disse 
internt i gruppa?

- Hvilke rolle skal representanter fra ungdomsrådet ha i andre valgte organer? Hvordan 
formidle informasjon til alle i ungdomsrådet? For eksempel rusteamet, arbeidsgruppe for 
bolyst og folkehelse, ”dekksvaskeran”, kommunestyret og andre utvalg.

- Hvordan skal ungdomsrådet fungere mellom møtene?
- Hvordan få til et felles og samlet ungdomsråd?
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Vurdering

Det er viktig som lederen har ønsket å få til et felles ”politikk” for ungdomsrådet. Viktigheten 
henger sammen med at alderssammensetningen i ungdomsrådet er lavere enn det som var i fjor. 
Av den grunn er det viktig å bygge opp en fellsforståelse for hvilke rollen ungdomsrådet skal i 
ha i Tana. Det er sterkt ønske om å bygge opp en velfungerende ungdomsrådet med en felles 
enighet og forståelse for rådets funksjon og rolle.

Ungdomsrådet er et viktig organ for fremtidig samfunnsbygging, og da bør rådet ha en funksjon 
som oppleves som meningsfullt og spennende. 
Det å ha en åpen debatt om grunnleggende oppbygging av rådet i Tana har stor betydning for 
fremdrift og økt bevissthet om hvordan de enkelte representanter skal bruke organet som en 
”brekkstang” for samfunnsutvikling med betydning for ungdom.

Ungdomsrådet har løftet opp viktige temaer som bolyst, rus og psykiske helse blant ungdom og 
trivselstiltak for ungdom. Av den grunn vil en åpen debatt gjøre ungdomsrådet enda sterke i det 
arbeidet som er startet.

Debatt om rolle og funksjon er kanskje den største utfordring. Representanter i rådet vil måtte se 
seg selv i en annen situasjon en undervisning. Med andre ord lære å se forskjell på en 
undervisningens situasjon, og sette seg i en rolle å være aktiv samfunnsborger med åpen øye for 
det som skjer i nærmiljøet ulike arena (oppvekstkår med alt fra skoletilbud til fritidstilbud) skole 
som en samfunnsarena og offentlige tjenestetilbud. Utfordringen for ungdomsrådet er å være 
våken for at det tas hensyn til barns- og unges behov i de ulike sakene. 

Debatten er også viktig med hensyn til at ungdomsrådet selv kan sette begrensinger for hva de 
syns er viktig å vektlegge i dagens Tana. Det kan være tanker om på hvilke områder i 
samfunnsutviklingen er det viktig å løfte opp ungdomsengasjement. For eksempel er innen 
idrettsanleggsbygging, tilpassing av helsetjenester for ungdom, offentlig kommunikasjon 
(transport), skoletilbudet, fritidstilbudet med mer. 

En drøfting om hvordan ungdomsrådets representanter forholder seg til hverandre kan være med 
å styrke det samlede rådet. Det med å bygge opp en fellesplattform for kommunikasjon vil være 
med på å gjøre rådet tryggere på hverandre, men også skape tillit som har betydning for 
stemning internt i gruppa. En samkjørt gruppe vil signalisere seriøsitet som igjen vil tatt på alvor 
i andre sammenheng. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/252-20

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 69/2012 06.12.2012

Møteplan for 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Møteplanen for 2013 bør følge møtene til kommunestyret. Foreløpig er det ikke utarbeidet 
møteplan for kommunestyret i 2013. Formannskapet vil i møtet 29.november legge frem 
forslaget for møteplan.  Forslaget fra formannskapet legges for ungdomsrådet i møtet 
6.desember.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/252-22

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 70/2012 06.12.2012

Orientering og nye saker

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Orientering saker:

- Ungdomsboliger
- Transport øst og vest Finnmark
- Ipad og budsjett for ungdomsrådet
- Ungdomstiltak for 2013
- Ungdommens Storting 2013

Vurdering
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