
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 19.10.2012
Tidspunkt: 08:30 – 14.00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Kine Elise Haugen LEDER URTVGS
Anna Oliva Taksgård NESTLEDER URSEI
Ella Marie Hætta Isaksen MEDL URDEA
Marthe Helene Nilsen MEDL URBOF
Juhán Daniel Holm Balto MEDL URSIR

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tor Einar Hagalid MEDL URMON

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Are Østhaug
Camilla Mudenia
Mattis Engelbrech Christiansen
Kristine Sørensen Stjerna

URSEI
URSEI
URVGS
URGRO



Merknader
Til dette møtet var også varamedlemmene innkalt.

Andreas Persen ( Medlem - URLOSA) møtte ikke, og hadde ikke meldt forfall. 
Julie Pettersen ( Medlem - URAUST) møtte ikke, og hadde ikke meldt forfall.
Steinar Hauge (Leder - URGRO) møtte ikke, hadde ikke meldt forfall.
Jørn Cato Dervola (Vara - URAUS) møtte ikke, hadde ikke meldt forfall
Tommy Borch (Vara - URLOSA) møtte ikke, hadde ikke meldt forfall
Mattias Dervo ( Vara - URBOF) hadde meldt forfall.

Voksenkontakt Rebeke Tapio ledet møtet under sak: 51, 52 og 53/2012 da tidligere leder ikke 
møtte, og ny leder ikke var valgt.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Britt Hjørdis Somby-Solaas
Lars Smeland
Frans Eriksen
Aslaug Iversen

Konsulent
Arealplanlegger
Planlegger
Sekretær

Andre fremmøtte:

Tildligere medlemmer i ungdområdet:

Jon-Christer Mudenia
Nils Kristian Winther
Håkon Mudenia

Fra Øst-Finnmark Regionråd:

Hilde Rolstad
Britt Elin Hætta Isaksen, politiet/rusteam

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.

______________________ ______________________ _______________________
Kine Elise Haugen
Leder

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr



PS 51/2012 Godkjenning av innkalling
PS 52/2012 Godkjenning av saksliste

PS 53/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.07.2012 og  
06.09.2012

PS 54/2012 Valg av nestleder 2012/303
PS 55/2012 Valg av representanter til kommunestyret og OKU 2012/303

PS 56/2012 Valg av representanter til arbeidsgruppa for bolyst og 
folkehelse

2012/303

PS 57/2012 Valg av representant til rusteam 2012/303
PS 58/2012 Valg av mediekontakt 2012/303

PS 59/2012 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013

2012/2493

PS 60/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-
2016

2012/2386

PS 61/2012 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013 - 2016

2011/2369

PS 62/2012 Referatsaker/Orienteringer

PS 51/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 51/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Voksenkontakt Rebeke Tapio fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.

PS 52/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 52/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling



Voksenkontakt Rebeke Tapio og tidligere representant Nils Kristian Winther hadde følgende 
merknader til sakslista:

Det var alt for mange og tunge saker til dette møtet, spesielt med tanke på at dette var det første 
møtet.

Forslag fra voksenkontakt Rebeke Tapio:

Det tas opp følgende ny sak i dette møtet:

Valg av ny leder, da nåværende leder Steinar Hauge har sagt at han kommer til å flytte fra 
kommunen.

Votering

Det ble enstemmig vedtatt at det tas opp ny sak i dette møtet: Valg av nestleder

Vedtak
Sakslista godkjennes med at det tas opp ny sak: Valg av nestleder, sak nr. 64/2012.

PS 53/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.07.2012 og  06.09.2012

Saksprotokoll saksnr. 53/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Voksenkontakt Rebeke Tapio foreslo følgende:

Protokollene av 13.07.12 og 06.09.12 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokollene av 13.07.12 og 06.09.12 godkjennes.

PS 54/2012 Valg av nestleder

Saksprotokoll saksnr.54/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Kine Elise Haugen foreslo:



Anna Oliva Taksgård velges til nestleder.

Juhán Daniel Holm Balto foreslo:

 Kristine Sørensen Stjerna

Votering

Det ble foretatt skriftlig votering.
Anna Oliva Taksgård fikk 4 stemmer
Kristine Sørensen Stjerna fikk 3 stemmer
2 stemte blankt.

Vedtak
Anna Oliva Taksgård ble valgt som nestleder.

PS 55/2012 Valg av representanter til kommunestyret og OKU

Saksprotokoll saksnr. 55/2102 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling
Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA) fremmet følgende forslag:

Marthe Helene Nilsen (URBOFTSA) og Mattias Dervo (URBOF) representerer Deanu 
nuoraidráđđi-Tana ungdomsråde i OKU den 01.11.12 på Boftsa Oppvekstsenter.

Juhán Daniel Holm Balto fremmet følgende forslag:

Kristine Sørensen Stjerna (URGRO) og Are Østhaug (URSEI) forslås til representanter til 
kommunetyremøtet den 8. november 2012.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende fra Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråde representerer på: 

Oppvekst- og kulturutvalget 1. november kl 10:00 på Boftsa oppvekstsenter (skolen)

1. Marthe Helene Nilsen (URBOF)
2. Mattias Dervo (URBOF)

Følgende fra Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråde representerer på: 



Kommunestyret 8.november kl 10:00, rådhuset:

1. Kristine Sørensen Stjerna (URGRO)
2. Are Østhaug (URSEI)

PS 56/2012 Valg av representanter til arbeidsgruppa for bolyst og folkehelse

Saksprotokoll saksnr. 56/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Juhán Daniel Holm Balto fremmet følgende forslag:

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd velger følgende to representanter til bolyst og 
folkehelsegruppa for ungdomsrådet:

1. Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA)
2. Mattis E. Christiansen (URVGS)

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd velger følgende to representanter til bolyst og 
folkehelsegruppa for ungdomsrådet:

1. Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA)
2. Mattis E. Christiansen (URVGS)

PS 57/2012 Valg av representant til rusteam

Saksprotokoll saksnr.57/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Kine Elise Haugen (URVGS) foreslo:

Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA) og Anna OlivaTaksgård (URSEI) velges som 
representanter til rusteamet.

Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA) foreslo:



Kine Elise Haugen (URVGS) velges som representant til rusteamet.

Votering
Det ble foretatt skriftlig votering.
Kine Elise Haugen fikk 8 stemmer
Ella Marie Hætta Isaksen fikk 5 stemmer
Anna Oliva Taksgård fikk 4 stemmer

Vedtak
Kine Elise Haugen (URVGS) og Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA) ble valgt som 
representanter til rusteamet.

PS 58/2012 Valg av mediekontakt

Saksprotokoll saksnr.58/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling
Anna Oliva Taksgård (URSEI), Camilla Mudenia (URDEA), Kristine Sørensen Stjerna 
(URGRO) og Kine Elise Haugen (URVGS) foreslo:

Vi foreslår en mediekontakt som kan både norsk og samisk, og som er engasjert og aktiv, derfor 
foreslås:

Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA)

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA) ble valgt som mediekontakt.

PS 59/2012 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
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 
3. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune 
4. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL 

PS 60/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Saksprotokoll saksnr.60/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Ungdomsrådet ønsket følgende inn i planen:

Forslag fra Anna Oliva Taksgård (URSEI), Kine Elise Haugen (URVGS), og Camilla Mudenia 
(URDEA):

Det vi vil ha er en park eller lignende i sentrumsområdet.  Det mangler et område der det er 
grønt, og noe fint å se på.  Benker, statuer, fontene og/eller lekestativer.

Forslag fra Juhán Daniel Holm Balto (URSIR), Kristine S. Stjerna (URBOF) og Marthe Nilsen 
(URBOF):

Painballbane på grusbanen.

Kostnad kan bli opptil kr. 200.000,-.  Painballbane er noe ungdommen i Tana ønsker.
Denne paintballbanen kan hjelpe ”KID” ungdomsrute med å få flere brukere.
Ungdommen i Tana vil også bli mer aktive og sosiale.  Grusbanen i Tana brukes ikke nå til noen 
ting, derfor mener vi at dette er en perfekt plass å ha paintballbane på.  Bo-lysten kan også bli 



økt på runn av denne fantastiske aktiviteten.  Detter også noe ikke alle kommuner har, vi mener 
at paintball kan være like viktig som fortball og andre sporter.

Forslag fra Are Østhaug (URSEI). Mattis Engelbrech Christiansen (URVGS) og Ella Marie H. 
Isaksen (URDEA) fremmet følgende forslag:

Ungdomsrådet ønsker 

- alpinheis og alpinlag ved Tana bru
- paintballbane i kommunen
- bedre skøyte tilbud, og vi ønsker ishoceytilbud.

Leder Kine Elise Haugen (URVGS) foreslo rådmannens vedtak som vedtak i saken:

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.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Gielddaplána doaibmaoasi álgoevttohus dahkkon 23.10.2012, mielddusin dás, mearriduvvo leat 
gielddaplána doaibmaoassi ja mii gusto ekonomiijaplána áigodahkii 2013-2016.

Jos jahkebušeahta/ekonomiijaplána meannudeame olis ii leat várri A-doaimmaide gielddaplána
doaibmaoassái mii eaktuda ruđa gielddabušeahtas, de sirdit daid B-doaimmaide. Dát
heivehuvvojit dalle dan loahpalaš doaibmaplánaid.

Votering
Leder Kine Elise Haugen (URVGS) forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble ikke votert over ungdomsrådets ”ønsker”, disse oversendes saksbehandler uten 
realitetsbehandling.

Vedtak

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.



Ráđđealbmá mearrádusevttohus

Gielddaplána doaibmaoasi álgoevttohus dahkkon 23.10.2012, mielddusin dás, mearriduvvo leat 
gielddaplána doaibmaoassi ja mii gusto ekonomiijaplána áigodahkii 2013-2016.

Jos jahkebušeahta/ekonomiijaplána meannudeame olis ii leat várri A-doaimmaide gielddaplána
doaibmaoassái mii eaktuda ruđa gielddabušeahtas, de sirdit daid B-doaimmaide. Dát
heivehuvvojit dalle dan loahpalaš doaibmaplánaid.

Ungdomsrådets forslag til ønsker oversendes saksbehandler uten realitetsbehandling.

PS 61/2012 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 
- 2016

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.

PS 62/2012 Om Tana bru sentrum

Saksprotokoll saksnr. 62/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Administrasjonen orienterte om saken.

Ungdomsrådets tilbakemelding på spørsmålene fra arealplanleggeren (svarene er uthevet)

Bruk av områdene ved Tana bru: 



1) Hvilke uteområder ved Tana bru bruker dere i dag? Hva er bra ved disse stedene? Hva 
kan gjøres for at de skal bli enda bedre?

Mix og områdene rundt.

2) Skateparken skal flyttes. Ungdomsrådet har foreslått at den skal knyttes til en ny BMX-
bane nær kunstgressbanen og sameskolen. Hvor vil dere den skal være?

Bør være så nær sentrum som mulig.
(Tidligere ungdomsråd har bestemt at den skal være ved sameskolen/ 
kunstgressbanen). Noen mener den ikke vil bli brukt så mye om den flyttes så langt. 
Nær klubben?

3) Synes dere det skal være en lekeplass med sklie, sandkasse eller andre lekeapparater i 
sentrum av Tana bru? Dersom ja, hvor vil dere den skal være? 

I den påtenkte parken ved ny kirke.

4) Synes dere det skal være et grøntområde (park) med trær, busker og benker? Dersom ja, 
hvor vil dere den skal være?

JA.

5) Nå som vi har fått kunstgressbane, kan grusbanen og områdene rundt den brukes til 
andre ting. Hva mener dere vi skal bruke disse områdene til? 

BMX-banen og skateparken kan flyttes dit. Paintballbane

Forslag:

Ungdomsrådet anser saken som viktig, og trenger litt mer tid til drøfting internt i ungdomsrådet,
og involvere barn og unge som er brukere av området.
Saken utsettes til neste møte.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ungdomsrådet anser saken som viktig, og trenger litt mer tid til drøfting internt i ungdomsrådet,
og involvere barn og unge som er brukere av området.
Saken utsettes til neste møte.



PS 63/2012 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 63/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URVGS) fremmet følgende forslag:

Nye saker som tas opp på neste møte:

Bussruter til og fra Vest-Finnmark fra Tana bru.

Skal man hjem er man nødt til å dra i skoletiden og kommer ikke unna fravær.  Skal man hjem 
ril Vest-Finnmark en helg får man 2 dager fravær pga. helg.  Man tar bussen på torsdag, fredag 
fravær, lørdag og søndag fri.  Skal begynne på ny skoleuke mandag får man fravær for det er 
den eneste dagen man kommer hjem.  Mye fravær is kolen gir dårlig orden og adferdskarakter. 
Man går glipp av undervisning.  Det er lett å dette ut av skolen.  Det bør prioriteres bussruter
som gir null fravær.
Dette er ens sak ungdomsrådet bør jobbe hardt for.

Søke om støtte til å kjøpe iPad til ungdomsrådet.

Votering

Vedtak

Følgende saker tas opp på neste møte:

1. Bussruter til og fra Vest-Finnmark fra Tana bru.
2. Søke om støtte til å kjøpe iPad til ungdomsrådet.

PS 64/2012 Valg av leder i ungdomsrådet for perioden 2012-2013

Saksprotokoll saksnr. 64/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 19.10.2012 

Behandling

Anna Oliva Taksgård (URSEI) fremmet følgende forslag:

Kine Elise Haugen (URVGS) velges som leder.

Votering



Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kine Elise Haugen (URVGS) velges som leder.


