
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen Rådhsuet
Dato: 15.04.2013
Tidspunkt: 08:30 – 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Kine Elise Haugen Leder URTVGS
Anna Oliva Taksgård Nestleder URSEI

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tor Einar Hagalid MEDL URMON
Ella Marie Hætta Isaksen MEDL URDEA
Andreas Persen MEDL URLOSA
Marthe Helene Nilsen MEDL URBOF
Juhán Daniel Holm Balto MEDL URSIR

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Jørn Cato Dervola
Per Martin Ingilæ

Julie Pettersen
Kristine Sørensen Stjerna

URAUS
URGRO

Merknader
Ungdomsrådet behandlet ikke de ordinære sakene som var satt opp på sakslista  pga av de ikke 
var beslutningsdyktig. De gikk gjennom hele det oppsatte programmet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Britt-Hjørdis Somby-Solaas
Frans Eriksen
Lars Smeland
Andrew Sak

Voksenkontakt:

Rebeke Tapio
Per Ivar Henriksen

Kulturrådgiver
Planlegger
Arealplanlegger
Kommunepsykolog



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

Til debatten møtte:

Frank M. Ingilæ,AP
Hartvik Hansen, Felleslista
Per Ivar Henriksen, AP
Carole Maria Karlsson, SV
Joakim Breivik, Unge-Høyre/Høyre
Tone Orvik Kollstrøm, Høyre

Debatt mellom kommunens politikere og ungdomsrådet 

Felles ungdomskole – lang reisevei?

AP: Åpen for endring

Felleslista.: For å korte ned på kjøring kan det være aktuelt å vurdere to-delt rute. For eksempel 
de som bor i Sirma-området blir kjørt direkte til skolen i sentrumsområdet.  Mens andre følger 
ordinær rute med stoppene.

SV: Opprettholde dagens skolestruktur for barnetrinnet. Åpen for ungdomstrinnet. Det viktig å 
få en mykere overgang til videregående skole.

Høyre: Opptatt av faglige innholdet i skolen. Det er elever som allerede i dag reiser fra 
Austertana til Seida.

Ungdomsrådet ved Kine: To forhold: Elever lærer mer i mindre grupper. Det er positivt med 
felles ungdomsskole i Tana

AP: Det finnes en samarbeidsavtale mellom fire partier (AP, SV, Felleslista og Samelista) som 
danner grunnlaget for en politisk plattform i Tana. 

- Sikre oppvekstsenter i bygdene



- Vurdere en felles ungdomstrinn, få en grundig prosess for å sikre en god skole
- Fokusere på kjøretiden

Felleslista: Rådmannen stresser pga lærermangel på enkelte skoler fra høsten av. For eksempel 
Sirma skole

AP: Viktig å få tak i de gode lærer til Sirma skole. Sirma skole jobber over grensa, og har et 
samarbeid med Utsjok skole. Hvor de vekselvis har elevene hos seg.

Samisk språk og kultur – styrke?

Høyre: - fortsette med dagens tilbud

- Styrke samisk og finsk språk 

AP: Elever reiser til Rovaniemi for å styrke det finske språket

Felleslista: Tana kommune er med i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette betyr at 
samisk og norsk er på samme nivået (likestilt). Den flerkulturelle satsingen er viktig, men det 
samiske språket er mer truet enn det finske språket. 

Ungdomsrådet: samisk bør brukes mer fra talerstolen

AP: kulturskolen er veldig sentral i forhold til styrking av det samiske språket. Det er politisk 
enighet om å styrke blant annet samisk barneteater

Felleslista: Individuell rett til å gjøre egne valg i forhold til språk.

Høyre: Språkopplæring har sammenheng med lærerens kompetanse. Det bør være en lærer som 
kan språket som har undervisning.

AP: Det er viktig å skape et miljø for å få lyst til å lære samisk språk

Hva syns dere at Tana videregående skole ikke tilbyr 3. påbyggingsåret i Tana? 

AP: Det var viktig å sikre at LOSA og Tana vgs ikke ble lagt ned. Et av kompromissene var at 
fylket tok bort 3. påbyggingsåret ved Tana videregående skole.

Ungdomsrådet: Det er få som kjenner innholdet ved Tana vgskole. Den er tilrettelagt for alle 
og det er flere uten i fra som velger TVG pga av læringssituasjonen. Bussruter er ikke tilpasset.

Rusproblematikk – satsing i Tana?

Felleslista: Viktig med bredde innen tiltakene for å forebygge rusproblematikk 

AP: BMX-bane er et viktig tiltak, og saken må opp for å finne penger til finansiering av tiltaket.

Hvordan komme i kontakt med ungdom i Tana?



Høyre: Bruke sosiale medier som egen facebookside vær aktiv på disse stedene. 
Ungdomsrådet: vi sliter med å nå frem til ungdommen selv om medlemmene kommer fra alle 
skolene.

Fysisk aktivitet – satsing? 

AP: kommunen har folkehelsesatsing og det er mange aktivitet innen fysisk aktivitet. 
Utfordringen er å komme i bevegelse

Ungdomsrådet: tenke ut nye tiltak for lavterskel tilbud for barn og ungdom. 

Kommuneplanens arealdel

Frans Eriksen hadde en gjennomgang av planprosessen. Ungdomsrådet kan komme med innspill 
til arealdel i løpet av høsten. Ungdomsrådet kan gi en uttalelse i forhold til områder som angår 
ungdom.

Referat fra møtet med Ungdomsrådet 15.04.2013 om Kommunedelplan for sentrumsområdet 
Luftjok – Tana bru – Skiippagurra

Følgende innspill kom fra medlemmene i rådet:

 Skuterløyper fra boligområdene ved Tana bru til hovedløypa på Tanaelva. I Fosseveien, 
Skaidiveien og Lismaveien:  Ønske om å kunne kjøre på snarveiene (gangstiene) gjennom disse 
3 boligringene og så til løypa på Tanaelva. 

 BMX-banen ved sameskolen: Må tegnes inn i plankartet. Skateparken plasseres  nær denne 
banen. Ønskelig å avsette et mindre bygg for lager, førstehjelpsutstyr og salg av kioskvarer.

 Baskettball/volleyballbaner nær kunstgressbanen.

 Gatelys langs Per Fokstad geaidnu fra Ringveien – sameskolen

 Hybelhus ved grusbanen

Konflikthåndtering 

Andrew Sak lager et opplegg til ungdomsrådet til høsten:

- Hva skal til for at en gruppe skal fungere?
- Hvordan få til engasjement i gruppa?
- Hvordan dele arbeidet
- Hvordan unngå belastning for det som føler at de må bære ansvaret? 

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 20/2013 Godkjenning av innkalling

PS 21/2013 Godkjenning av saksliste



PS 22/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 21.03.2013
PS 23/2013 Referatsaker/Orienteringer

PS 20/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 20/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 15.04.2013 

Behandling

Saken ble ikke behandlet

Votering

Vedtak

PS 21/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 21/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 15.04.2013 

Behandling

Saken ble ikke behandlet

Votering

Vedtak

PS 22/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 21.03.2013

Saksprotokoll saksnr.  22/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 15.04.2013 

Behandling

Saken ble ikke behandlet.

Votering



Vedtak

PS 23/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 23/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 15.04.2013 

Behandling

Saken ble ikke behandlet.

Votering

Vedtak


