
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: 2. etg Bygg- og anleggsavdelingen
Dato: 05.02.2013
Tidspunkt: 08:30 – 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Kine Elise Haugen Leder URTVGS
Anna Oliva Taksgård Nestleder URSEI
Tor Einar Hagalid Medlem URMON
Ella Marie Hætta Isaksen Medlem URDEA
Marthe Helene Nilsen Medlem URBOF
Andreas Persen Medlem URLOSA
Juhán Daniel Holm Balto Medlem URSIR

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Kristine Sørensen Stjerna 
Julie Pettersen 

Medlem
Medlem

URGRO
URATANA

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Sebastian Esko Riel- Saua
Jørn Cato Dervola         Julie Pettersen

URBOF
URATANA

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Britt Hjørdis Somby Solaas
Aslaug Iversen Sekretær

Voksenkontakt

Per Ivar Henriksen
Rebeke Tapio



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 1/2013 Godkjenning av innkalling
PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 06.12.12
PS 4/2013 Endring av møteplan 2013/53

PS 5/2013 Valg av representanter til KST og OKU i februar og 
mars 2013

2013/53

PS 6/2013 Tema: politiskarbeid og ungdomssatsing i Tana 2013/53
PS 7/2013 Levi-tur 2013/53

PS 8/2013 Referatsaker/Orienteringer
RS 1/2013 Rapport ungdomsrådet høsten 2012 2013/53

RS 2/2013 Informasjon fra bolyst og folkehelsegruppa 2013/53
RS 3/2013 Informasjon fra rusteamet 2013/53

RS 4/2013 Dekksvaskeran 2013/53
PS 9/2013 Innkjøp av frukt på ungdomsklubben 2013/373

PS 10/2013 Valg av varamedlem til Dekkvaskeran 2013/374

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr.1/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 05.02.2013 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering



Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.

PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 05.02.2013 

Behandling

Ella Marie H. Isaksen (URDEA) fremmet følgende forslag:

Følgende tilleggssak behandles i møtet i dag:

Innkjøp av frukt til ungdomsklubben.

Are Østhaug (URSEI) fremmet følgende forslag:

Følgende tilleggssak behandles i dette møtet:

Valg av varamedlem til Dekkvaskeran.

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:
Innkjøp av frukt til ungdomsklubben – sak nr. 9/13.
Valg av varamedlem til Dekkvaskeran – sak 10/13

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes med følgende tilleggsaker:
Sak 9/13 -  Innkjøp av frukt til ungdomsklubben 
Sak 10/13 - Valg av varamedlem til Dekkvaskeran 



PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 06.12.12

Saksprotokoll saksnr. 3/2013 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 05.02.2013 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) fremmet følgende forslag:

Protokoll av 06.12.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 06.12.2012 godkjennes.

PS 4/2013 Endring av møteplan

Saksprotokoll saksnr. 4/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 05.02.2013 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) fremmet rådmannens forslag som vedtak i saken:

Ny møtedato i april blir 11.april 2013.

Lede Kine Elise Haugen trakk forslaget tilbake, og 

Anna Oliva Taksgård (URSEI) fremmet følgende nytt forslag:

Ny møtedato fastsettes til 4. april 2013.

Anna Oliva Taksgård trakk tilbake forslaget sitt, og

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) fremmet følgende nytt forslag:

Ny møtedato fastsettes til 9. april 2013.

Votering
Enstemmig vedtatt



Vedtak
Ny møtedato fastsettes til 9. april 2013.

PS 5/2013 Valg av representanter til KST og OKU i februar og mars 2013

Saksprotokoll saksnr. 5/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 05.02.2013 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) fremmet følgende forslag:

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS), Ella Marie H. Isaksen (URDEA) og Tor Einar Hagalid 
(URMON) møtes en uke før kommunestyremøtet og ser på sakslista om det er saker som 
interesserer ungdomsrådet.

Anna Oliva Taksgård (URSEI) fremmet følgende forslag:

Leder Kine Elise Haugen  (URTVGS) møter Sebastian Esko Riel- Saua (URBOF) og Andreas 
Persen (URLOSA) 1 uke før OKU møtet 21. mars 2013.

Kine Elise Haugen stille som varamann.

Votering

Forslaget fra Kine Elise Haugen ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Anna Oliva Taksgård ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS), Ella Marie H. Isaksen (URDEA) og Tor Einar Hagalid 
(URMON)møtes en uke før kommunestyremøtet og ser på sakslista om det er saker som 
interesserer ungdomsrådet.

Leder Kine Elise Haugen  (URTVGS) møter Sebastian Esko Riel- Saua (URBOF) og Andreas 
Persen (URLOSA) 1 uke før OKU møtet 21. mars 2013.

Kine Elise Haugen stille som varamann.



PS 6/2013 Tema: politiskarbeid og ungdomssatsing i Tana

Saksprotokoll saksnr.6/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 05.02.2013 

Behandling

Ella Marie H. Isaksen (URDEA) fremmet følgende forslag:

Leder skaffer alle partiprogrammene, og sender dem ut til alle ungdomsrådsmedlemmene.
Vara for Boftsa Sebastian Riel-Saua og leder Kine Elise Haugen (URTVGS) sender ut 
invitasjon til partiene.

Fellesforslag:

Ungdomsrådet inviterer alle politiske partier ved ledere og/eller nestledere til neste 
ungdomsrådet for debatt om ungdomssatsingen i Tana.
Ungdomsrådets leder har ansvaret for å få tak i partiprogrammene og sende dette til resten av 
rådet.
Ungdomsrådet tar sosialturen som en jobbe helge med utgangspunkt i partiprogrammer for å 
forberede seg til debatt med partiene.
Ungdomsrådet ved lederen sender ut en invitasjon til alle partiene som er med i kommunestyret 
med møtedato 9.april. 

Votering
Ella Marie H. Isaksen (URDEA) ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Leder skaffer alle partiprogrammene, og sender dem ut til alle ungdomsrådsmedlemmene.
Vara for Boftsa Sebastian Riel-Saua og leder Kine Elise Haugen (URTVGS) sender ut 
invitasjon til partiene.

Ungdomsrådet inviterer alle politiske partier ved ledere og/eller nestledere til neste 
ungdomsrådet for debatt om ungdomssatsingen i Tana.
Ungdomsrådets leder har ansvaret for å få tak i partiprogrammene og sende dette til resten av 
rådet.
Ungdomsrådet tar sosialturen som en jobbe helge med utgangspunkt i partiprogrammer for å 
forberede seg til debatt med partiene.
Ungdomsrådet ved lederen sender ut en invitasjon til alle partiene som er med i kommunestyret 
med møtedato 9.april. 

PS 7/2013 Levi-tur

Saksprotokoll saksnr. 7/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 05.02.2013 

Behandling



Ella Marie H. Isaksen (URDEA) fremmet følgende forslag:

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) sender mail om informasjon for turen (dato, 
overnattingsplass osv.)
Vara for Boftsa Sebastian Riel-Saua og leder Kine Elise Haugen tar ansvaret for 
overnattingsplass og videre planlegging for turen.

Turen blir til Levi.
Dato 28. februar til 3. mars 2013. 
Avreise fra Shell kl. 15.30, de som bor langs veien til Levi plukker vi opp.

Ungdomsrådet jobber med planlegging av turen. 
Tidspunktet er 28. februar – 3.mars 2013 til Levi med mulighet for andre vintersteder. 
Ungdomsrådet har avsatt kr. 30.000,- av egne midler til turen.
Arbeidsgruppa er Anna Oliva Taksgård, Ella Marie H. Isaksen og Camilla Mudenia.
Leder for ungdomsrådet sender ut en varsel til alle foreldre om turen.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) sender mail om informasjon for turen (dato, 
overnattingsplass osv.)
Vara for Boftsa Sebastian Riel-Saua og leder Kine Elise Haugen tar ansvaret for 
overnattingsplass og videre planlegging for turen.

Turen blir til Levi.
Dato 28. februar til 3. mars 2013. 
Avreise fra Shell kl. 15.30, de som bor langs veien til Levi plukker vi opp.

Ungdomsrådet jobber med planlegging av turen. 
Tidspunktet er 28. februar – 3.mars 2013 til Levi med mulighet for andre vintersteder. 
Ungdomsrådet har avsatt kr. 30.000,- av egne midler til turen.
Arbeidsgruppa er Anna Oliva Taksgård, Ella Marie H. Isaksen og Camilla Mudenia.
Leder for ungdomsrådet sender ut en varsel til alle foreldre om turen.

PS 8/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 8/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 05.02.2013 

Behandling

Følgende ble referetert;

 RS sak 1/13 - Rapport fra Ungdomsrådet høsten 2012.



Det ble gitt følgende orienteringer:

 Anna Oliva Taksgår (URSEI) orienterte om bolyst og folkehelse
 Ella Marie Hætta Isaken (URDEA) orienterte om rusteamet
 Are Østhaug(URSEI) orienterte om Dekkvaskerean
 Zumba for ungdom – kulturmidler overføres til dette tiltaket. Tilbudet er gratis for

ungdom mellom 13-19 år. 
  Baisistrening for ungdom – tiltaket fortsetter ut året. Tiltaket er gratis.
 Kartleggingslista over ungdommens ønsker om aktivitet – sendes til ungdomsrådet og 

alle lag og foreninger i Tana. Mulig at vi gjennom det kan få noen lag og foreninger til å 
gjennomføre enkelt aktivitet og kurser. 

 BMX-bane følges opp av ungdomsrådet
 Paintball – følges opp av ungdomsrådet ved å påvirke etablerte lag til å danne aktiviteten 

under lagets paraply.
 Alle tiltak som ungdomsrådet er med å få etablert bør komme på kommunens 

hjemmeside. 

Votering

Vedtak

Sakene tas til orientering.

RS 1/2013 Rapport ungdomsrådet høsten 2012

RS 2/2013 Informasjon fra bolyst og folkehelsegruppa

RS 3/2013 Informasjon fra rusteamet

RS 4/2013 Dekksvaskeran

PS 9/2013 Innkjøp av frukt på ungdomsklubben

Saksprotokoll saksnr. 9/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 05.02.2013 

Behandling

Ella Marie H. Isaksen (URDEA) og Anna Oliva Taksgård (URSEI) fremmet følgende forslag:

Grotta fritidsklubb får en pengesum til å ha frukt på klubben på tirsdager og torsdager.

Vi vedtar at vi skal gi klubben penger slik at de får et sunt kosthold på klubben.
Gi en pengesum hver 3. måned.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Grotta fritidsklubb får en pengesum til å ha frukt på klubben på tirsdager og torsdager.

Vi vedtar at vi skal gi klubben penger slik at de får et sunt kosthold på klubben.
Gi en pengesum hver 3. måned.

PS 10/2013 Valg av varamedlem til Dekkvaskeran

Saksprotokoll saksnr. 10/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 05.02.2013 

Behandling

Ella Marie H. Isaksen (URDEA) fremmet følgende forslag:

Anna Oliva Taksgård (URSEI) velges som vara for Are Østhaug (URSEI) i Dekkvaskeran.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Anna Oliva Taksgård (URSEI) velges som vara for Are Østhaug (URSEI) i Dekkvaskeran.


