
 

Deanu gielda - Tana kommune 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget 
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus 

Dato: 21.03.2013 

Tidspunkt: 10:00 – 14:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Solbjørg Ravna Leder SFP/NSR 

Liz Utsi Nestleder AP 

Tom Ivar Utsi Medlem AP 

Veronika Blien Medlem H 

Olaf Trosten Medlem SP 

Cathrine Erke Medlem FE/OL 

 

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Bjørn Vidar Dalan MEDL H 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Rebeke Tapio Bjørn Vidar Dalan FRP 

   

 

Merknader 

Leder Solbjørg Ravna  innledet møte med minneord om Helena Guttorm og Arja Alaradonjoki 

fra Utsjok kommune som begge døde i mars 2013. To dyktige pedagoger, medarbeidere og 

samarbeidspartnere for samisk pedagogisk miljø er gått bort.  

Helena har i en årrekke jobbet på Diddi mánáidgárdi og har satt den pedagogiske plattformen for 

barnehagen. Videre har hun jobbet med interregprosjekter i nær samarbeid med Sirma skole helt 

fram til sin død. Helenas engasjement for samiske barns tospråklig utvikling har betydd mye for 

hele Tanadalen på begge sider av grensa. 

Arja har vært en en initiativtaker og inspirator for samarbeid mellom Deanu gielda/ tana 

kommune og Ohcejoga gielda. Arja har ledet interregsamarbeidsprosjektene i samarbeid med 

Deanu gielda. Hun ble brått revet bort i en tragisk ulykke på Buolbmátjávri. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Jørn Aslaksen Rådmann  

Geir Tvare 

Aslaug Iversen 

Oppvekstleder             

Sekretær 

 

Margunn Strendo Andersen Konsulent  



 

Andre fremmøtte: 

 

Konsulent Bength Eriksen orienterte under sak 17/2013 – Inndeling av hovedveinettet i 

veiparseller for adressering 

 

 

 

 

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 14/2013 Godkjenning av innkalling   

PS 15/2013 Godkjenning av saksliste   

PS 16/2013 Godkjenning av protokoll av 31.01.2013   

PS 17/2013 Inndeling av hovedveinettet i veiparseller for 

adressering 

 2012/848 

PS 18/2013 Verdensarvsted - Uttalelse fra Tana kommune  2013/558 

PS 19/2013 Samarbeidsavtale mellom Tana idrettsråd og Tana 

kommune 

 2013/603 

PS 20/2013 Matordning i barnehagen  2012/2611 

PS 21/2013 Tilstandsrapport for skolene i Tana  2012/2612 

PS 22/2013 Framtidig struktur for ungdomstrinnet i Tana 

kommune 

 2012/2613 

PS 23/2013 Referatsaker/Orienteringer   

RS 9/2013 Valg av adressenavn for småveier i Tana kommune  2012/847 

RS 10/2013 Søknad om støtte til bokprosjekt  2012/2767 

RS 11/2013 Søknad om støtte - Organisasjon Gjenreis Kysten  2013/381 

 

 



PS 14/2013 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll saksnr. 14/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 21.03.2013  

Behandling 

 

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

 

Innkallinga godkjennes. 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Innkallinga godkjennes. 

 

 

 

PS 15/2013 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll saksnr. 15/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 21.03.2013  

Behandling 

 

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

 

Sakslista godkjennes. 

 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 

Sakslista godkjennes. 

 

 

 

PS 16/2013 Godkjenning av protokoll av 31.01.2013 

Saksprotokoll saksnr.16/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 21.03.2013  

Behandling 

 

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

 



Protokoll av 31.01.2013 godkjennes. 

 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 

Protokoll av 31.01.2013 godkjennes. 

 

 

PS 17/2013 Inndeling av hovedveinettet i veiparseller for adressering 

Saksprotokoll saksnr.17/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 21.03.2013  

Behandling 

 

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

 

Hovedveistrekningene i Deanu gielda / Tana Kommune deles inn i følgende parseller: 

Parsell 1: (E6) Deanušaldi / Tana Bru til Levajok Fjellstue 

Parsell 2: (FV890) Deanušaldi / Tana Bru til kommunegrensen mot Berlevåg Kommune 

(Geadnjá / Gednje) 

Parsell 3: (FV98) Deanušaldi / Tana Bru til kommunegrensen mot Gamvik Kommune 

Parsell 4: (FV895) Skiippagurra til grensen mot Finland 

Parsell 5: (FV281) Ruostafielbmá / Rustefjelbma til Gávesluokta / Gavesluft 

Parsell 6: (E75) Deanušaldi / Tana Bru til kommunegrensen mot Unjárgga gielda / Nesseby 

Kommune 

 

Adressenummereringen skal følge avstandsprinsippet definert av Statens Kartverk. 

 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 

Hovedveistrekningene i Deanu gielda / Tana Kommune deles inn i følgende parseller: 

Parsell 1: (E6) Deanušaldi / Tana Bru til Levajok Fjellstue 

Parsell 2: (FV890) Deanušaldi / Tana Bru til kommunegrensen mot Berlevåg Kommune 

(Geadnjá / Gednje) 

Parsell 3: (FV98) Deanušaldi / Tana Bru til kommunegrensen mot Gamvik Kommune 

Parsell 4: (FV895) Skiippagurra til grensen mot Finland 

Parsell 5: (FV281) Ruostafielbmá / Rustefjelbma til Gávesluokta / Gavesluft 

Parsell 6: (E75) Deanušaldi / Tana Bru til kommunegrensen mot Unjárgga gielda / Nesseby 

Kommune 

 

Adressenummereringen skal følge avstandsprinsippet definert av Statens Kartverk 



 

 

PS 18/2013 Verdensarvsted - Uttalelse fra Tana kommune 

Saksprotokoll saksnr.18/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 21.03.2013  

Behandling 

 

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

 

Tana kommune støtter Nesseby kommune og Sametingets arbeid for Várjjat Siida ved de fire 

lokalitetene Ceavccavccageadgi/Mortensnes, Noidiiffiearru/Kjøpmannskjølen, Gollevárri og 

Ruovdenjunlovta/Gropbakkengen nominert som verdensarvsted.  

 

De fremragende kulturhistoriske verdiene disse stedene representerer har internasjonale 

dimensjoner, foruten å være av stor betydning lokalt og regionalt. Med status som 

verdensarvsted og ved et konstruktivt samarbeid mellom de tre aktuelle kommunene, vil disse 

verdiene kunne utløse positive ringvirkninger for regionen. 

 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

Tana kommune støtter Nesseby kommune og Sametingets arbeid for Várjjat Siida ved de fire 

lokalitetene Ceavccavccageadgi/Mortensnes, Noidiiffiearru/Kjøpmannskjølen, Gollevárri og 

Ruovdenjunlovta/Gropbakkengen nominert som verdensarvsted.  

 

De fremragende kulturhistoriske verdiene disse stedene representerer har internasjonale 

dimensjoner, foruten å være av stor betydning lokalt og regionalt. Med status som 

verdensarvsted og ved et konstruktivt samarbeid mellom de tre aktuelle kommunene, vil disse 

verdiene kunne utløse positive ringvirkninger for regionen. 

 

 

PS 19/2013 Samarbeidsavtale mellom Tana idrettsråd og Tana kommune 

Saksprotokoll saksnr. 19/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 21.03.2013  

Behandling 

 

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

 

Tana kommune godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Tana idrettsråd.  

 



Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 

Tana kommune godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Tana idrettsråd.  

 

 

 

PS 20/2013 Matordning i barnehagen 

Saksprotokoll saksnr. 20/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 21.03.2013  

Behandling 

 

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

 

På bakgrunn av ernæringseksperters og Helsedirektoratets anbefalninger og retningslinjer for 

mat og måltider i barnehagen synes det som at måltidene som blir servert i barnehagen er 

fullverdige nok. Tana kommune vil derfor ikke gå inn for at det skal serveres varm mat tre dager 

i uken. 

 

Rebeke Tapio (FrP) fremmet følgende tillegssforslag: 

 

OKU ber administrasjonen utrede kostnadene ved å ansette kjøkkenassistent ved alle 

barnehagene i kommunen. 

 

- Størrelse på barnehagen (antall avdelinger) 

- Antall barn skal taes med i utredningen. 

 

 

Votering 

 

Det ble votert slik: 

 

Det ble først votert over leders forslag. 

 

Leders forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Deretter ble det votert over tilleggsforslaget fra Rebeke Tapio (FrP). 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak 

På bakgrunn av ernæringseksperters og Helsedirektoratets anbefalninger og retningslinjer for 

mat og måltider i barnehagen synes det som at måltidene som blir servert i barnehagen er 

fullverdige nok. Tana kommune vil derfor ikke gå inn for at det skal serveres varm mat tre dager 

i uken. 

 



OKU ber administrasjonen utrede kostnadene ved å ansette kjøkkenassistent ved alle 

barnehagene i kommunen. 

 

- Størrelse på barnehagen (antall avdelinger) 

- Antall barn skal taes med i utredningen. 

 

 

 

PS 21/2013 Tilstandsrapport for skolene i Tana 

Saksprotokoll saksnr. 21/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 21.03.2013  

Behandling 

 

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

 

1. OKU sender Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana ut til skolene for fastsetting av lokale 

mål samt forslag til tiltak.  

2. Det er ønske om at også elever og foreldre engasjeres i dette arbeidet. 

3. Forslagene fra skolene sys sammen til et felles forslag om kommunale mål og tiltak som 

innbakes i rapporten og behandles på nytt av OKU på møte 16.mai. 

4. Rapporten oversendes deretter kommunestyret til endelig behandling på møte 20.juni.  

 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 

1. OKU sender Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana ut til skolene for fastsetting av 

lokale mål samt forslag til tiltak.  

2. Det er ønske om at også elever og foreldre engasjeres i dette arbeidet. 

3. Forslagene fra skolene sys sammen til et felles forslag om kommunale mål og tiltak som  

innbakes i rapporten og behandles på nytt av OKU på møte 16.mai. 

4. Rapporten oversendes deretter kommunestyret til endelig behandling på møte 20.juni.  

 

 

 

PS 22/2013 Framtidig struktur for ungdomstrinnet i Tana kommune 

Saksprotokoll saksnr. 22/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 21.03.2013  

Behandling 

 

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

 
1. Ungdomstrinnet på Sirma skole overføres til Deanu sámeskuvla med virkning fra 01.08.2013 

2. Ungdomstrinnet på Austertana skole og Boftsa skole overføres til Seida skole fra 01.08.2015. 



3. Det settes opp nye lokaler eller foretas full renovering av nåværende lokaler for ungdomstrinnet i 

Seida. Dette tas opp som egen sak i kommunestyret så snart arbeidet i bygningsplangruppa er 

ferdig. 

4. Saken sendes ut på høring med høringsfrist 31. mai og behandles på nytt på et ekstraordinært 

møte i OKU i begynnelsen av juni før saken endelig avgjøres av kommunestyret 20.juni. 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 
1. Ungdomstrinnet på Sirma skole overføres til Deanu sámeskuvla med virkning fra 01.08.2013 

2. Ungdomstrinnet på Austertana skole og Boftsa skole overføres til Seida skole fra 01.08.2015. 

3. Det settes opp nye lokaler eller foretas full renovering av nåværende lokaler for ungdomstrinnet i 

Seida. Dette tas opp som egen sak i kommunestyret så snart arbeidet i bygningsplangruppa er 

ferdig. 

4. Saken sendes ut på høring med høringsfrist 31. mai og behandles på nytt på et ekstraordinært 

møte i OKU i begynnelsen av juni før saken endelig avgjøres av kommunestyret 20.juni. 

 

 

 

PS 23/2013 Referatsaker/Orienteringer 

Saksprotokoll saksnr. 23/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 21.03.2013  

Behandling 

 

Følgende referatsaker ble behandlet: 

 

RS   9/13 - Valg av adressenavn for småveier i Tana kommune 

RS 10/13 -  Søknad om støtte til bokprosjekt 

RS 11/13 -  Søknad om støtte Organisasjonen Gjenreis Kysten 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 



RS 9/2013 Valg av adressenavn for småveier i Tana kommune 

RS 10/2013 Søknad om støtte til bokprosjekt 

RS 11/2013 Søknad om støtte - Organisasjon Gjenreis Kysten 

 


