
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: Møterom, 2.etg., Seida skole
Dato: 21.03.2013
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

14.03.2013

Kine Elise Haugen (sign.)
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 11/2013 Godkjenning av innkalling
PS 12/2013 Godkjenning av saksliste

PS 13/2013 Godkjenning av protokoll fra 05.02.2013
PS 14/2013 Søknad om støtte til LAN 2013 2013/641

PS 15/2013 Rehabilitering av Hestehagen alpinanlegg 2013/647
PS 16/2013 Paintball aktivitet og anlegg i Tana 2013/648

PS 17/2013 BMX-bane 2012/1780
PS 18/2013 Forberedelse til debattmøtet 2013/649

PS 19/2013 Referatsaker/Orienteringer
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PS 11/2013 Godkjenning av innkalling

PS 12/2013 Godkjenning av saksliste

PS 13/2013 Godkjenning av protokoll fra 05.02.2013



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2013/641-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 14/2013 21.03.2013

Søknad om støtte til LAN 2013

Vedlegg
1 Søknad om støtte til ungdomsarrangementet LAN 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet innvilger kr 10 000 til LAN 2013.

Utgiftene dekkes over ungdomsrådets disposisjonsfond. 

Rapport med regnskap skal foreligge innen 1.6.2013. 

Saksopplysninger

Raymond Hildonen står som søker for tilskuddet til LAN 2013. Det søkes om kr 20 000 til 
gjennomføring av LAN 2013. 

Det er gruppe på 4 frivillige voksne som tok initiativ til å arrangere LAN for ungdommen i Tana rett før 
påske. 
I fjor hadde de ca. 70 ungdommer som møtte opp til LAN. I 2011 var det 60 deltakere. 
LAN er et rusfritt arrangement for ungdom fra ca. 12 år og opp. Ungdommene har spurt hele vinteren om 
når det blir LAN igjen, så det er tydelig at dette er noe de ønsker, og noe de stiller opp på. 

Regnskapene for 2011 og 2012 viser at uten støtte så er det ikke mulig å gjennomføre dette. De brukte 
støtten i 2010 til å kjøpe inn eget utstyr for over 20.000 kroner. I tillegg er hall leien til kommunen på 
3.812 kr. 

Vi ønsker at dette skal være ett lav terskel tilbud til ungdommer der påmelding og kioskprisene skal 
holdes på ett minimum. Det er et ønske om at unge gutter og jenter i regionen skal kunne være med på en
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sosial hendelse, der kameratskap og felles interesse skal stå i fokus, uavhengig av økonomi. Har 
ungdommen en PC, så skal de kunne delta i arrangementet. Og alt er rusfritt. 

I 2010 tok de kr 200 i påmelding, i 2011 og 2012 var påmeldingsavgift kr 100. 
Den økonomiske støtten som skal gå til drift og premier. Ingen mottar lønn for arbeidet og alt gjøres 
frivillig og på dugnad for våre ungdommer i regionen. Tidspunktet for gjennomføring av LAN er fra 
lørdag 23. mars kl. 12:00, til søndag 24. mars kl. 18:00.

Vurdering
Dette er et positivt tiltak for ungdom i kommunen. 

Ved eventuell tilskudd til søker bør det etterspørres en rapport med regnskap for hva midlene er 
brukt til. 
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 LAN i Tana 2013 

V/ Raymond Hildonen 

Fingervann 

9845 TANA 

  

Tana Ungdomsråd 

V/Leder 

9845 TANA            Tana, 04. mars 2013 

 

Søknad om støtte til gjennomføring av LAN i Tana 2013 

 

Som dere vet, var 2010 første året noen forsøkte LAN (Lokalnett. Engelsk: Local Area Network; 

forkortet LAN) i storformat i Tana. Vi er 4 frivillige voksne som tok initiativ til å arrangere LAN for 

ungdommen i Tana rett før påske.  

I fjor hadde vi ca. 70 ungdommer som møtte opp til LAN. I 2011 hadde vi vel 60 deltakere. LAN er et 

rusfritt arrangement for ungdom fra ca. 12 år og opp. Ungdommene har spurt hele vinteren om når 

det blir LAN igjen, så det er tydelig at dette er noe de ønsker, og noe de stiller opp på. 

Regnskapene for 2011 og 2012 viser at uten støtte så er det ikke mulig å gjennomføre dette. Vi 

brukte søtten vi fikk i 2010 til å kjøpe inn eget utstyr for over 20.000 kroner. 

I tillegg er hall leien til kommunen på 3.812 kr. 

Vi ønsker at dette skal være ett lav terskel tilbud til ungdommer der påmelding og kioskprisene skal 

holdes på ett minimum. Vi har et ønske om at unge gutter og jenter i regionen skal kunne være med 

på en sosial hendelse, der kameratskap og felles interesse skal stå i fokus, uavhengig av økonomi. Har 

du en PC, så skal du kunne komme hit. Og alt er rusfritt. 

I 2010 tok vi 200kr i påmelding, i 2011 og 2012 tok vi 100 kr i påmeldingsavgift og vi ønsker å holde 

den lav for at alle skal kunne delta. Vi kan nevne at vi i fjor kunne selge pølser og hele pizza til 

selvkost. Det fordi det lokale næringslivet også stilte opp og bidro med sponsing. 

Uten all støtten vi fikk, så hadde vi ikke kunnet gjennomføre ett så vellykket arrangement. 

Vi søker derfor dere om økonomisk støtte på 20 000 kr til gjennomføring av LAN 2013 i Tana. Samme 

beløp som vi fikk innvilget av Dere i fjor. 

Beløpet skal brukes til drift og premier. Ingen mottar lønn for arbeidet og alt gjøres frivillig og på 

dugnad for våre ungdommer i regionen. 

Rapporten og regnskapet Dere fikk 1.6.12 viser at vi trenger støtte for å kunne fortsette med dette.  

Vi gjennomfører LAN fra lørdag 23. mars kl. 12:00, til søndag 24. mars kl. 18:00. 

LAN i TANA har ett styre og en eventuell støtte bes innbetalt på kasseres konto: 7101.45.7250  

 

Med vennlig hilsen 

 

Raymond Hildonen                        Ragnar Gakko              Eli Sabbasen                  Anne Gundersen 

                                                 Sign.                 Sign.                     Sign. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: D11

Arkivsaksnr: 2013/647-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 15/2013 21.03.2013

Rehabilitering av Hestehagen alpinanlegg

Rådmannens forslag til vedtak

Ungdomsrådet tar kontakt med Tana IF om Hestehagen alpinanlegg for kartlegging av 
eventuelle plan for anlegget.

Saksopplysninger
Ungdomsrådet har ønske om å få vurdert oppgradering av Hestehagen alpinanlegg i Bonakas.
Anlegget ble bygget i 1978 og eier av anlegget er Tana IF.  I anleggsregister for idrettsanlegg 
fremgår det at den ikke er i drift i dag. De opplysninger som foreligger blir Hestehagen 
alpinanlegg brukt til egen organisert aktivitet. 

Anleggets tekniske tilstand er ikke vurdert. Det er heller ikke kommet formelt innspill fra 
anleggseier om oppgradering av anlegget. Det er anleggseieren ansvar å påta seg av 
rehabilitering av idrettsanlegg. 

Vurdering
I dag er det usikkert hvor stort omfanget av rehabilitering vil bli for å få anlegget i brukbart 
stand. Det bør kartlegges hvilke planer anleggseier, Tana IF, har for Hestehagen alpinanlegg. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: C20

Arkivsaksnr: 2013/648-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 16/2013 21.03.2013

Paintball aktivitet og anlegg i Tana

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet setter i gang en prosess for eventuell etablering av paintball aktivitet i Tana. 

Saksopplysninger

Ungdomsrådet har tidligere drøftet om paintball aktivitet eller etablering av paintball anlegg i 
Tana. For etablering av et anlegg for paintball så forutsettes det at er en klubb eller at aktiviteten 
er knyttet til eksisterende klubb i kommunen. 
Administrasjonen har gjort en henvendelse til lag og foreninger om etablering av paintball 
aktivitet under deres organisasjon. Henvendelsen har ikke ført frem. 

Ungdomsrådet har gjennomført en kartlegging av aktivitets ønsker blant ungdom i kommunen. 
Paintball var den aktiviteten som fikk størst skår. Blant gutter er en stor andel som ønsker 
oppstart av paintball aktivitet og det samme ønsker ligger høyt også blant jentene.

Anlegg for paintball er ikke innarbeid i de kommunale planene. 

Vurdering
Ungdomsrådet arbeider for etablering av paintball i Tana. Ungdomsrådet kan kontakte lag og 
foreninger og voksne som kan være med å etablere aktiviteten i Tana. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: C11

Arkivsaksnr: 2012/1780-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 17/2013 21.03.2013

BMX-bane

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet følger opp saken i forhold til kommunestyret møtet 18.april 2013. Det som 
fremlegger saker fra ungdomsrådet er:

_______________________________

Saksopplysninger
Ungdomsrådet har gjort følgende vedtak i møtet 14.06.12 

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd går innfor at Tana kommune vurderer etablering
av et aktivitetsanlegg for BMX som lokaliseres i området sameskolen - skiskytteranlegget.
Bygging av anlegget må baseres på delvis ekstern finansiering gjennom spillemidler, andre
offentlig tilskuddordninger, private tilskuddordninger/sponsing og dugnadsarbeid.
Saken oversendes OKU for realitetsbehandling.

I juni 12 var ungdomsrådet på en befaring med administrativ ledelse og politiskledelse om 
endelig plassering av bmx-bane. Dette dannet grunnlaget for vedtaket.

Det ble søkt om tilskudd til anlegget. Ungdomsrådet fikk innvilget kr 200 000 fra Sparebanken 
Nord Norge til bygging av banen.
Høsten 2012 ble det søkt om forhåndsgodkjenning av anlegget for søknad om spillemidler. Det 
foreligger en forhåndsgodkjenning av anlegg.
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BMX-banen er ikke beskrevet i budsjettet 2013 eller økonomiplanen for 2013-2016. Siden 
anlegget ikke fikk all finansiering som forutsatt ble det heller ikke søkt om spillemidler til 
anlegget. 

Vurdering
Ungdomsrådet ønsker at BMX-banen kommer i revidert budsjett 2013 og økonomiplanen for 
2013-2016.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/649-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 18/2013 21.03.2013

Forberedelse til debattmøtet

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet går for at følgende tema blir debattert:

Saksopplysninger
Ungdomsrådet setter opp en temaliste og eventuell en spørsmåls rekke for debattmøtet. Det er 
mulig for ungdomsrådet å fordele oppgavene slik at alle for komme stille spørsmål i forhold til 
partiprogram. 

Vurdering
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PS 19/2013 Referatsaker/Orienteringer
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