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PS 49/2013 Godkjenning av innkalling

PS 50/2013 Godkjenning av saksliste
PS 51/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.09.2013

PS 52/2013 Ny organisering av ungdomsmedvirkning, Finnmark 
fylkekommune - høringsuttalelse

2013/2392

PS 53/2013 Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom -
høringsuttalelse

2013/2160

PS 54/2013 Handlinsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2014

2013/2341

PS 55/2013 Oppnevning av representanter til kommunestyremøtet 
den 14.11.2013 og 18.12.2013

2013/2329

PS 56/2013 Paintball i Tana 2013/648
PS 57/2013 Retningslinjer for ungdomsrådet 2013/2451

PS 58/2013 Referatsaker/Orienteringer
RS 5/2013 Informasjon/evaluering av stormøtet 2013/1716

RS 6/2013 BMX-bane 2012/1780
RS 7/2013 Barne- og ungdomskonferanse i Stavanger 2013/2161

PS 49/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 49/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.



Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.

PS 50/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 50/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

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

Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:

Ungdomsrådssamling – behandles som sak 59/2013.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:

Ungdomsrådssamling – behandles som sak 59/2013.

PS 51/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.09.2013

Saksprotokoll saksnr. 51/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) fremmet følgende forslag:

Protokoll av 13.09.2013 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Protokoll av 13.09.2013 godkjennes.

PS 52/2013 Ny organisering av ungdomsmedvirkning, Finnmark 
fylkekommune - høringsuttalelse

Saksprotokoll saksnr. 52/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

Behandling
Ellen K. Saba (Voksenkontakt) og Kristine Sørensen Stjerna (URGRO) møtte under behandling 
av denne saken.

Fellesforslag  (forslag 1) fra Kine Elise Haugen (URTVGS), Ella M. Isaksen (URDEA), Marthe 
H. Nilsen (URBOF), Kristine Sørensen Stjerna (URGRO), Per M. Ingilæ (URGRO), Maksim 
Guttormsen Roskov (URSEI), Camilla Mudenia (URDEA), Svein R. Wara (URTVGS) og Anna 
O. Taksgård (URSEI):

Vi går inn for at aldersgruppen 15 – 22 år. 
At møtene er på fast sted.
At det velges ut en voksen som kan ta ansvaret.
Vi går inn for 3 representanter fra øst, 3 fra vest og 3 fra Ávjovárri.
Vi ønsker 2 møter i året med utvalg som har flere møter.
Vi ønsker også at fylkeskommunen tar alle utgiftene.
Vi ønsker at møtene skal være tidlig i oktober og i midten av mars.
Vi ønsker en større samling på høsten hvor alle kommuner deltar og det velges ut representanter.
Vi ønsker at AU skal være representert med minst 2 samiske kommuner.

Fellesforslag  (forslag 2) fra Kine Elise Haugen (URTVGS), Ella M. Isaksen (URDEA), Marthe 
H. Nilsen (URBOF), Kristine Sørensen Stjerna (URGRO), Per M. Ingilæ (URGRO), Maksim 
Guttormsen  Roskov(URSEI), Camilla Mudenia (URDEA), Svein R. Wara (URTVGS) og Anna 
O. Taksgård (URSEI):

Det velges en voksen med alt ansvar.
Vi ønsker et stormøte med 2 representanter fra hver kommune i september/oktober måned som 
velger ut et Arbeidsutvalg som jobber ned sakene resten av året.
Med aldersgruppe 13-19 år.
Møte på ett sted/på fylkestinget i Vadsø.
Fylket tar alle utgifter.
Vi ønsker at Arbeidsutvalget skal bestå av 1 representant fra Ávjovárri, 4 fra Øst-Finnmark og 
fire fra Vest-Finnmark.
Vi ønsker møte for Arbeidsutvalget 2 ganger i året.
Minst 2 kommuner som er samisk skal være representert i Arbeidsutvalget.
Blant Arbeidsutvalget bør det velges leder og nestleder.
Vi ønsker at det skal være ansvarsområder i Arbeidsutvalget, kultur, helse og samferdsel.



Votering

Forslag 1 og 2 ble satt opp mot hverandre.
Forslag 1 falt enstemmig mot forslag 2 som ble vedtatt med 9 stemmer.

Vedtak

PS 53/2013 Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - høringsuttalelse

Saksprotokoll saksnr. 53/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

Behandling

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

Tana kommune går innfor Alternativ a: En egen generell bestemmelse i lov 25. september 
1992nr. 107 Om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige 
medvirkningsorganer, men som pålegger kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene 
kan fastsettes i forskrift.

Tana kommune mener at alternativ a, en egen generell bestemmelse i kommuneloven, vil ivareta 
medvirkningsordning for ungdom. Dette betinger at det blir utarbeidet en forskrift med 
retningslinjer for hvordan tilrettelegge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning for eksempel 
for ungdom. 

I spørsmålet om ungdomsrådet skal ha beslutningsmyndighet mener Tana kommune at det kan 
innebære en for stor ansvarliggjøring av ungdom under 18 år. Det som imidlertid kan være 
aktuelt for ungdomsrådet er at de får forslagrett for saker som er av gruppens interesse og at 
beslutningsmyndighet tilligger de øvrige folkevalgte organer. Det kan være saker som kan 
medføre sterk grad av konflikter, for eksempel nedlegges av skoler eller sammenslåing av 
klasser. Denne type saker kan medføre en negativ erfaring som ungdommen bør skjermes for. 
Det er viktig at kommunen får en frihet til å utforme mandatet til ungdomsrådet. 

Det er viktig at ungdomsrådet får forelagt saker som er av særlig interesse for gruppa, men det 
er også viktig at ungdomsrådet har mulighet til å løfte opp saker til organer med 
beslutningsmyndighet etter eget initiativ. I spørsmålet om hvor hensiktmessig det er at 
ungdomsrådet får fremlagt alle sakene i kommunen tror vi at ungdomsrådene fortrinnsvis bør 
fungere som læringsarena for demokrati. Saksmengden i det kommunale systemet er stor og av 
den grunn er det viktig at ungdomsrådet selv får gjøre et valg i forhold til hvilke saker som er av 
interesse.

Ungdomsrådet kan være beslutningsorgan i noen type saker, for eksempel tilskuddsmidler som 
disponeres av ungdomsrådet selv. I andre saker bør ungdomsrådet bare ha forslagsrett eller 
høringsinstans.



Dette betyr at Tana kommune mener at ungdomsrådet bør ha forslagsrett blant annet til 
kommunestyret, formannskapet og fagutvalgene etter gitte rammer. Kommunen ønsker 
reservasjon mot å gi ungdomsrådet en generell beslutningsmyndighet. 

Utvelgelseskriterier   
Tana kommune støtter forslaget om at utvelgelsen til ungdomsrådet bør skje gjennom skolen, 
frivillige organisasjoner og fritidsklubber. Utfordringen er å fange opp ungdom fra ulike miljøer 
samtidig slik at hele bredden av ungdomsmiljøene blir representert. I dag har vi ingen god 
løsning for en bred representasjon i ungdomsrådet.

Valgordning
I dag har Tana kommune en ordning hvor medlemmene velges for to år, og hvor halvparten av 
medlemmene stiller til valg hvert år. Kommunen har positiv erfaring med denne praksisen. 

Tana kommune vil støtte forslaget om at ungdom bør kunne velges til ungdomsråd fra de 
begynner i ungdomsskolen til de fyller 18 år. For ungdom over 18 år vil ha mulighet til å delta 
på andre arenaer, som organisasjons- og valgkanalen.

Samtykke fra foreldre
En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når
ungdom under 18 år blir valgt inn i ungdomsråd. Ulike ungdomsråd har ulik praksis på dette 
feltet. Det følger av barneloven § 32 at barn som har fylt 15 år selv avgjør spørsmålet om å 
melde seg inn i eller ut av foreninger. Barneloven § 33 gir barn stadig større selvråderett med 
alderen. Barn vil derfor ha medbestemmelsesrett også før de fyller 15 år, men avgjørelsene må 
da i mange tilfeller tas sammen med foreldrene.

Det er knyttet usikkerhet i forhold til foreldresamtykke for deltakelse i ungdomsrådet. Dette er et 
spørsmål som departementet bør ta til vurdering. Det er viktig å ha klare retningslinjer for 
deltakelse i ungdomsrådet og hvordan man skal forholde seg til unge under 18 år. Spesielt 
gjelder det saker som vekker lokalpressens interesse. Skal det f.eks innhentes godkjenning fra 
foreldre før ungdomsrådet uttaler seg til media? 

Et annet spørsmål som også bør avklares er forhold til skole og fravær. Hvordan skal skolen 
forholde seg til fraværet i forbindelse med deltakelse i ungdomsrådet og opplæringer som er 
direkte knyttet til deltakelse i ungdomsrådet? Dette har vi ingen gode svar på.

Tana kommune mener at ungdomsrådets medlemmer må være bosatt i den aktuelle kommunen. 

Beskrivelse av Deanu nuoraidráđđi - Tana ungdomsråd

Valg og valgprosess

a Valg og sammensetning 
Ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 i 
kommuneloven. 
Ungdomsrådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer i alderen fra og med 8.klasse til 
og med 19 år. 
I tillegg velges to kommunestyrets representant som er unntatt fra denne aldersbegrensinga, som har 
rådgivningsansvaret for ungdomsrådet. 
Begge kjønn skal være representert 
Rådet bør også ha medlemmer som ikke er skoleelever. 



b Valgprosessen 
Elevene ved hver enkelt skole og fritidsklubb kommer med forslag til kandidater. 
Det første året gjennomførte Tana kommune ”e-valg”, hvor kandidatlistene for den enkelte skole og 
fritidsklubben ble lagt ut på hjemmesida. Ungdommene ønsker ”e-valg” for ungdomsrådet. De siste 
årene har skolene valgt medlemmer direkte fra elevrådet. Kritikken fra ungdom er at valget er ikke 
demokratisk, de som ønsker å delta i ungdomsrådet men ikke i elevrådet får ikke anledning til å stille i 
valg. 

Medlemmene i ungdomsråd velges for 2 år, halvparten skiftes ut hvert år. Første gang skjer dette 
ved loddtrekning, men leder og nestleder sitter hele perioden. I tillegg til de 9 medlemmene med 
varamedlemmer fra skolene og ungdomsklubben, velger kommunestyret 2 fast medlem m/ 
varamedlem til ungdomsråd.

Ansvar, rettigheter og oppgaver 
Ungdomsråd skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe innsyn og dermed 
muligheter for medinnflytelse. 

Roller 
Ungdomsrådet velger selv: 
≠ leder 
≠ nestleder 
≠ utpeker representanter til møtedeltakelse i kommunestyret og utvalgene 

Rettigheter 
Ungdomsrådet har møte- og talerett i 
≠ kommunestyret med 2 representanter 
≠ oppvekst- og kulturutvalget, miljø-, landbruks- og utmarksutvalget, helse- og omsorgsutvalget med 1 

representant Voksenkontakt (kommunestyrets representanter) har møte- og talerett i ungdomsrådet.  
Møteinnkalling og sakspapirer sendes ungdomsrådet på samme måte som til folkevalgte 
representanter. 

Oppgaver
ungdomsrådet skal: 
≠ være kontaktorgan for ungdom 
≠ gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for barn og ungdom 
≠ lage retningslinjer for sin virksomhet med møte- og driftsplan, 5 rådsmøter i året
≠ lage årsmelding for sin virksomhet 
≠ lage budsjettforslag for sin virksomhet 
≠ lage retningslinjer for bruk av eget budsjett 
≠ sette søkelyset på aktuelle temaer og saker

Ungdomsrådets møter 
Målet med og for ungdomsrådets møter er at 
a) Ungdomsrådet skal ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene 

ønsker det. 
b) Ungdomsrådet innkalles skriftlig med minst 8 dagers varsel. 
c) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstedet. 



Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 

e) Det skal føres møtebok, og utskrift fra møteboka skal sendes medlemmene i rådet. 
Saksfremlegg og vedtaket i ungdomsrådet skal sendes alle medlemmene i ungdomsrådet og legges ut 
på kommunens hjemmeside. 

Organisering, opplæring og økonomi 
Utviklingsavdelingen har koordineringsansvaret for ungdomsrådet med tilrettelegging av saker og 
opplæringstiltak etter behov og ønske fra ungdomsrådet. I utviklingsavdelingen er oppgaven tillagt 
kulturrådgiver.

Serviceavdelingen har ansvar for å bistå ungdomsrådet med sekretariatsfunksjon. 
Voksenkontakt har ansvar for råd og veiledning om saksgangen, utfyllende informasjon om 
enkelt saker, om møteledelse, om kommuneadministrasjon og politiske organisering i Tana. 

Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til møtekultur, tale- og debatteknikk, lobby, PR og 
pressearbeid, gruppeprosess, kommunestruktur og saksbehandling og kreative prosesser. 

Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon til ungdomstiltak og egen aktivitet. I tillegg 
kommer møtegodtgjørelse som er kr 400 for leder per møte og kr 300 per møte for de øvrige 
medlemmene.

Evaluering  av Deanu Nuoraidráđđi – Tana Ungdomsråd

De første ungdomsrådene er avsluttet med bra suksess. Tana har et ungdomsråd som har skapt 
engasjement og våget å løfte opp saker på eget initiativ. Voksenkontaktene har vært med på å skape 
trygge rammer for ungdommene. Det å veilede ungdommene gjennom en saksprosess har hatt stor 
betydning for egen utvikling. Samtlige ungdommer har utviklet seg positivt i forhold til saker og 
kunne komme med egne ytringer med gode argumentasjoner. Rammen i møtene har vært slik at alle 
skal ha mulighet til å ta ordet. Det med å bruke talerstoler er ingen hinder, tvert i mot kan det ha 
bidratt til økt selvtillit. Vi tror denne type rutiner gir ungdommen en trygghet til å kunne ta ordet i 
kommunestyret og utvalgene hvor ungdomsrådet har talerett. 

Oppmøte på ungdomsrådet har vært bra.  I løpet av året har det vært gjennomsnittelig 8 medlemmer 
per møte. Det som imidlertid er en utfordring er møtene om våren med eksamenstid og klasseturer. 

Ungdomsrådet har vært flink til å løfte opp saker på eget initiativ. Saksmengden har økt med 
erfaring og trygghet. Vi ser at det er en fordel at rådsmedlemmene blir over to år, og gjerne flere år. 
Viktig med tanke på kunnskapsoppbygging og engasjement for drift av ungdomsrådet. 
Ungdommene selv signaliserer at de har hatt stor læringseffekt i forhold til organisasjons- og
samfunnsstrukturer, lokaldemokrati og egenutvikling i forhold til argumentasjonsmåter og fremming 
av saker. Dette bekreftes av enkelte skoler og foreldre.  

I innledningen til notatet fremgår det at: 
”Regjeringen mener at det er viktig at forskjellige aldersgrupper er representert i kommunale råd 
og utvalg. Både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har i dag lovfestede 
medvirkningsordninger. Ungdom bør ha det samme. Regjeringen ønsker
derfor å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner. Etter regjeringens oppfatning vil en formalisering av ungdommens
rett til å si sin mening og bli hørt, gi et viktig signal til alle landets kommuner og 
fylkeskommuner om at ungdom skal ha reell innflytelse i politiske prosesser som angår deres 
hverdag der de bor.



Medvirkningsordninger for ungdom vil være en god skole i demokrati og gi ungdommen 
mulighet og troen på at det nytter å delta i politiske prosesser. Det sender
et feil signal til ungdommen at eldre, som både har stemmerett og er valgbare til
kommunestyrer og fylkesting, har rett til å bli hørt, mens unge uten stemmerett ikke skal gis den 
samme retten til en formalisert medvirkning.”

Rådmannen er svært enig i dette og vil i det etterfølgende gi synspunkter på de 
problemstillingene som er skissert.

3.1         Harmonisering av regelverket for medvirkning
Rådmannen mener det er viktig å harmonisere regleverket for medvirkningsordninger.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana kommune går innfor Alternativ a: En egen generell bestemmelse i lov 25. september 
1992nr. 107 Om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige 
medvirkningsorganer, men som pålegger kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene 
kan fastsettes i forskrift.

Tana kommune mener at alternativ a, en egen generell bestemmelse i kommuneloven, vil ivareta 
medvirkningsordning for ungdom. Dette betinger at det blir utarbeidet en forskrift med 
retningslinjer for hvordan tilrettelegge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning for eksempel 
for ungdom. 

I spørsmålet om ungdomsrådet skal ha beslutningsmyndighet mener Tana kommune at det kan 
innebære en for stor ansvarliggjøring av ungdom under 18 år. Det som imidlertid kan være 
aktuelt for ungdomsrådet er at de får forslagrett for saker som er av gruppens interesse og at 
beslutningsmyndighet tilligger de øvrige folkevalgte organer. Det kan være saker som kan 
medføre sterk grad av konflikter, for eksempel nedlegges av skoler eller sammenslåing av 
klasser. Denne type saker kan medføre en negativ erfaring som ungdommen bør skjermes for. 
Det er viktig at kommunen får en frihet til å utforme mandatet til ungdomsrådet. 

Det er viktig at ungdomsrådet får forelagt saker som er av særlig interesse for gruppa, men det 
er også viktig at ungdomsrådet har mulighet til å løfte opp saker til organer med 
beslutningsmyndighet etter eget initiativ. I spørsmålet om hvor hensiktmessig det er at 
ungdomsrådet får fremlagt alle sakene i kommunen tror vi at ungdomsrådene fortrinnsvis bør 
fungere som læringsarena for demokrati. Saksmengden i det kommunale systemet er stor og av 
den grunn er det viktig at ungdomsrådet selv får gjøre et valg i forhold til hvilke saker som er av 
interesse.

Ungdomsrådet kan være beslutningsorgan i noen type saker, for eksempel tilskuddsmidler som 
disponeres av ungdomsrådet selv. I andre saker bør ungdomsrådet bare ha forslagsrett eller 
høringsinstans.



Dette betyr at Tana kommune mener at ungdomsrådet bør ha forslagsrett blant annet til 
kommunestyret, formannskapet og fagutvalgene etter gitte rammer. Kommunen ønsker 
reservasjon mot å gi ungdomsrådet en generell beslutningsmyndighet. 

Utvelgelseskriterier   
Tana kommune støtter forslaget om at utvelgelsen til ungdomsrådet bør skje gjennom skolen, 
frivillige organisasjoner og fritidsklubber. Utfordringen er å fange opp ungdom fra ulike miljøer 
samtidig slik at hele bredden av ungdomsmiljøene blir representert. I dag har vi ingen god 
løsning for en bred representasjon i ungdomsrådet.

Valgordning
I dag har Tana kommune en ordning hvor medlemmene velges for to år, og hvor halvparten av 
medlemmene stiller til valg hvert år. Kommunen har positiv erfaring med denne praksisen. 

Tana kommune vil støtte forslaget om at ungdom bør kunne velges til ungdomsråd fra de 
begynner i ungdomsskolen til de fyller 18 år. For ungdom over 18 år vil ha mulighet til å delta 
på andre arenaer, som organisasjons- og valgkanalen.

Samtykke fra foreldre
En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når
ungdom under 18 år blir valgt inn i ungdomsråd. Ulike ungdomsråd har ulik praksis på dette 
feltet. Det følger av barneloven § 32 at barn som har fylt 15 år selv avgjør spørsmålet om å 
melde seg inn i eller ut av foreninger. Barneloven § 33 gir barn stadig større selvråderett med 
alderen. Barn vil derfor ha medbestemmelsesrett også før de fyller 15 år, men avgjørelsene må 
da i mange tilfeller tas sammen med foreldrene.

Det er knyttet usikkerhet i forhold til foreldresamtykke for deltakelse i ungdomsrådet. Dette er et 
spørsmål som departementet bør ta til vurdering. Det er viktig å ha klare retningslinjer for 
deltakelse i ungdomsrådet og hvordan man skal forholde seg til unge under 18 år. Spesielt 
gjelder det saker som vekker lokalpressens interesse. Skal det f.eks innhentes godkjenning fra 
foreldre før ungdomsrådet uttaler seg til media? 

Et annet spørsmål som også bør avklares er forhold til skole og fravær. Hvordan skal skolen 
forholde seg til fraværet i forbindelse med deltakelse i ungdomsrådet og opplæringer som er 
direkte knyttet til deltakelse i ungdomsrådet? Dette har vi ingen gode svar på.

Tana kommune mener at ungdomsrådets medlemmer må være bosatt i den aktuelle kommunen. 

Beskrivelse av Deanu nuoraidráđđi - Tana ungdomsråd

Valg og valgprosess

a Valg og sammensetning 
Ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 i 
kommuneloven. 
Ungdomsrådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer i alderen fra og med 8.klasse til 
og med 19 år. 
I tillegg velges to kommunestyrets representant som er unntatt fra denne aldersbegrensinga, som har 
rådgivningsansvaret for ungdomsrådet. 
Begge kjønn skal være representert 
Rådet bør også ha medlemmer som ikke er skoleelever. 



b Valgprosessen 
Elevene ved hver enkelt skole og fritidsklubb kommer med forslag til kandidater. 
Det første året gjennomførte Tana kommune ”e-valg”, hvor kandidatlistene for den enkelte skole og 
fritidsklubben ble lagt ut på hjemmesida. Ungdommene ønsker ”e-valg” for ungdomsrådet. De siste 
årene har skolene valgt medlemmer direkte fra elevrådet. Kritikken fra ungdom er at valget er ikke 
demokratisk, de som ønsker å delta i ungdomsrådet men ikke i elevrådet får ikke anledning til å stille i 
valg. 

Medlemmene i ungdomsråd velges for 2 år, halvparten skiftes ut hvert år. Første gang skjer dette 
ved loddtrekning, men leder og nestleder sitter hele perioden. I tillegg til de 9 medlemmene med 
varamedlemmer fra skolene og ungdomsklubben, velger kommunestyret 2 fast medlem m/ 
varamedlem til ungdomsråd.

Ansvar, rettigheter og oppgaver 
Ungdomsråd skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe innsyn og dermed 
muligheter for medinnflytelse. 

Roller 
Ungdomsrådet velger selv: 
≠ leder 
≠ nestleder 
≠ utpeker representanter til møtedeltakelse i kommunestyret og utvalgene 

Rettigheter 
Ungdomsrådet har møte- og talerett i 
≠ kommunestyret med 2 representanter 
≠ oppvekst- og kulturutvalget, miljø-, landbruks- og utmarksutvalget, helse- og omsorgsutvalget med 1 

representant Voksenkontakt (kommunestyrets representanter) har møte- og talerett i ungdomsrådet.  
Møteinnkalling og sakspapirer sendes ungdomsrådet på samme måte som til folkevalgte 
representanter. 

Oppgaver
ungdomsrådet skal: 
≠ være kontaktorgan for ungdom 
≠ gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for barn og ungdom 
≠ lage retningslinjer for sin virksomhet med møte- og driftsplan, 5 rådsmøter i året
≠ lage årsmelding for sin virksomhet 
≠ lage budsjettforslag for sin virksomhet 
≠ lage retningslinjer for bruk av eget budsjett 
≠ sette søkelyset på aktuelle temaer og saker

Ungdomsrådets møter 
Målet med og for ungdomsrådets møter er at 
a) Ungdomsrådet skal ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene 

ønsker det. 
b) Ungdomsrådet innkalles skriftlig med minst 8 dagers varsel. 
c) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstedet. 



Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 

e) Det skal føres møtebok, og utskrift fra møteboka skal sendes medlemmene i rådet. 
Saksfremlegg og vedtaket i ungdomsrådet skal sendes alle medlemmene i ungdomsrådet og legges ut 
på kommunens hjemmeside. 

Organisering, opplæring og økonomi 
Utviklingsavdelingen har koordineringsansvaret for ungdomsrådet med tilrettelegging av saker og 
opplæringstiltak etter behov og ønske fra ungdomsrådet. I utviklingsavdelingen er oppgaven tillagt 
kulturrådgiver.

Serviceavdelingen har ansvar for å bistå ungdomsrådet med sekretariatsfunksjon. 
Voksenkontakt har ansvar for råd og veiledning om saksgangen, utfyllende informasjon om 
enkelt saker, om møteledelse, om kommuneadministrasjon og politiske organisering i Tana. 

Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til møtekultur, tale- og debatteknikk, lobby, PR og 
pressearbeid, gruppeprosess, kommunestruktur og saksbehandling og kreative prosesser. 

Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon til ungdomstiltak og egen aktivitet. I tillegg 
kommer møtegodtgjørelse som er kr 400 for leder per møte og kr 300 per møte for de øvrige 
medlemmene.

Evaluering  av Deanu Nuoraidráđđi – Tana Ungdomsråd

De første ungdomsrådene er avsluttet med bra suksess. Tana har et ungdomsråd som har skapt 
engasjement og våget å løfte opp saker på eget initiativ. Voksenkontaktene har vært med på å skape 
trygge rammer for ungdommene. Det å veilede ungdommene gjennom en saksprosess har hatt stor 
betydning for egen utvikling. Samtlige ungdommer har utviklet seg positivt i forhold til saker og 
kunne komme med egne ytringer med gode argumentasjoner. Rammen i møtene har vært slik at alle 
skal ha mulighet til å ta ordet. Det med å bruke talerstoler er ingen hinder, tvert i mot kan det ha 
bidratt til økt selvtillit. Vi tror denne type rutiner gir ungdommen en trygghet til å kunne ta ordet i 
kommunestyret og utvalgene hvor ungdomsrådet har talerett. 

Oppmøte på ungdomsrådet har vært bra.  I løpet av året har det vært gjennomsnittelig 8 medlemmer 
per møte. Det som imidlertid er en utfordring er møtene om våren med eksamenstid og klasseturer. 

Ungdomsrådet har vært flink til å løfte opp saker på eget initiativ. Saksmengden har økt med 
erfaring og trygghet. Vi ser at det er en fordel at rådsmedlemmene blir over to år, og gjerne flere år. 
Viktig med tanke på kunnskapsoppbygging og engasjement for drift av ungdomsrådet. 
Ungdommene selv signaliserer at de har hatt stor læringseffekt i forhold til organisasjons- og
samfunnsstrukturer, lokaldemokrati og egenutvikling i forhold til argumentasjonsmåter og fremming 
av saker. Dette bekreftes av enkelte skoler og foreldre.  

I innledningen til notatet fremgår det at: 
”Regjeringen mener at det er viktig at forskjellige aldersgrupper er representert i kommunale råd 
og utvalg. Både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har i dag lovfestede 
medvirkningsordninger. Ungdom bør ha det samme. Regjeringen ønsker
derfor å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner. Etter regjeringens oppfatning vil en formalisering av ungdommens
rett til å si sin mening og bli hørt, gi et viktig signal til alle landets kommuner og 
fylkeskommuner om at ungdom skal ha reell innflytelse i politiske prosesser som angår deres 
hverdag der de bor.



Medvirkningsordninger for ungdom vil være en god skole i demokrati og gi ungdommen 
mulighet og troen på at det nytter å delta i politiske prosesser. Det sender
et feil signal til ungdommen at eldre, som både har stemmerett og er valgbare til
kommunestyrer og fylkesting, har rett til å bli hørt, mens unge uten stemmerett ikke skal gis den 
samme retten til en formalisert medvirkning.”

Rådmannen er svært enig i dette og vil i det etterfølgende gi synspunkter på de 
problemstillingene som er skissert.

3.1         Harmonisering av regelverket for medvirkning
Rådmannen mener det er viktig å harmonisere regleverket for medvirkningsordninger.

PS 54/2013 Handlinsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2014

Saksprotokoll saksnr. 54/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

Behandling

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

1. Kunstgressbane, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad)
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad)
4. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)
5. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)
6. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
7. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
8. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
9. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)

Nærmiljøanlegg
1. Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad)
3. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (fornyet søknad)
4. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)

Kulturbygg
1. Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad)
2. Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad)

Camilla Mudenia (URDEA) fremmet følgende forslag til ordinære anlegg:

1. Kunstgressbane
2. Rulleski- og rullestolløypetrase stadion
3. Rulleski- og rullestolløypetrase terreng



4. Elektronisk skrive 100 m, Bonakas
5. Elektronisk skive 200 m, Bonakas
6. Sprangbane, Tana videregående skole
7. Dressurbane,  Tana videregående skole
8. Dressurbane, Holmfjell
9. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell

Votering
Leder Kine Elise Hauges (URTVGS)  forslag og Camilla Mudenias (URDEA) forslag  til 
ordinære anlegg ble satt opp mot hverandre.
Camilla Mudenias forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Leder Kine Elise Hauges (URTVGS) forslag til Nærmiljøanlegg og Kulturbygg ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak

Ordinære anlegg
1. Kunstgressbane
2. Rulleski- og rullestolløypetrase stadion
3. Rulleski- og rullestolløypetrase terreng
4. Elektronisk skrive 100 m, Bonakas
5. Elektronisk skive 200 m, Bonakas
6. Sprangbane, Tana videregående skole
7. Dressurbane,  Tana videregående skole
8. Dressurbane, Holmfjell
9. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell

Nærmiljøanlegg
1. Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad)
3. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (fornyet søknad)
4. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)

Kulturbygg
1. Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad)
2 Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad)



PS 55/2013 Oppnevning av representanter til kommunestyremøtet den 
14.11.2013 og 18.12.2013

Saksprotokoll saksnr. 55/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) fremmet følgende forslag:

På kommunestyretmøtet den  14.11.2013 deltar:

Svein Wara (URTVGS) og Camilla Mudenia (URDEA)

På kommunestyremøtet den 18.12.2013 deltar:

Ella M. Isaksen (URDEA) og Kine Elise Haugen (URTVGS)

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
På kommunestyretmøtet den  14.11.2013 deltar:

Svein Wara (URTVGS) og Camilla Mudenia (URDEA)

På kommunestyremøtet den 18.12.2013 deltar:

Ella M. Isaksen (URDEA) og Kine Elise Haugen (URTVGS)

PS 56/2013 Paintball i Tana

Saksprotokoll saksnr.56/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

Behandling

Ella M. Isaksen (URDEA) fremmet følgende forslag:

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd går innfor:

Innvilge kr. 70.000,- av prosjektpengene.  Overskuddet skal gå til leie av hallen.
Pengene går i fra Bolyst kontoen.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Innvilge kr. 70.000,- av prosjektpengene.  Overskuddet skal gå til leie av hallen.
Pengene går i fra Bolyst kontoen.

PS 57/2013 Retningslinjer for ungdomsrådet

Saksprotokoll saksnr. 57/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

Behandling

Leder  Kine Elise Hauge (URTVGS) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd opprettholder vedtaket i sak 47/2013.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd opprettholder vedtaket i sak 47/2013.

PS 58/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 58/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

Behandling

Følgende ble referert:

Sak 5/13 – Informasjon/evaluering av stormøtet
Sak 6/13 – BMX-bane

Ella M. Isaksen og Kristine Sørensen Stjerna orienterte under
Sak 7/13 – Barne- og ungdomskonferanse i Stavanger

Votering

Vedtak



Sakene tas til orientering.

RS 5/2013 Informasjon/evaluering av stormøtet

RS 6/2013 BMX-bane

RS 7/2013 Barne- og ungdomskonferanse i Stavanger

PS 59/2013 Ungdomsrådssamling

Saksprotokoll saksnr. 59/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 04.11.2013 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVGS) fremmet følgende forslag:

Tana ungdomsråd ønsker ikke å være medarrangør til Ungdomsrådssamlina sammen med Sør-
Varanger ungdomsråd.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana ungdomsråd ønsker ikke å være medarrangør til Ungdomsrådssamlina sammen med Sør-
Varanger ungdomsråd.


