
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Møterom i 2. etg Seida skole
Dato: 02.12.2013
Tidspunkt: 10:00 -13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Solbjørg Ravna Leder SFP/NSR
Liz Utsi Nestleder AP
Olaf Trosten Medlem SP
Cathrine Erke Medlem FE/OL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Veronika Blien MEDL H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader
Tom Ivar Utsi  (AP) møtte ikke, hadde ikke meldt forfall.
Bjørn Vidar Dalan (H) møtte ikke, hadde ikke meldt forfall.

Det var lagt opp til et arbeidsmøte.
Prosjektlede Odd Reidar Biti orienterte om planene med bygging av ny skole.
Oppvekstleder Margunn Strendo Andersen orienterte om budsjettet for 2014.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Aslaug Iversen
Odd Reidar Biti
Margunn Strendo Andersen
Juhán Niillas Wigelius

Sekretær
Prosjektleder
Oppvekstleder
Tolk



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 Liz Utsi
Leder Nestleder

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 79/2013 Godkjenning av innkalling
PS 80/2013 Godkjenning av saksliste

PS 81/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 29.10.2013
PS 82/2013 Retningslinjer for tildeling av pris for synliggjøring og 

forming av samisk språk og kultur
2011/2706

PS 83/2013 Søknad om tilskudd  til å avholde  Duodje kurs i Tana 
og Nesseby

2013/2610

PS 84/2013 Møteplan 2014  Oppvekst- og kulturutvalget 2013/2607

PS 85/2013 Referatsaker/Orienteringer

PS 79/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 79/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 02.12.2013 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna (SFP/NSR) fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.



PS 80/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 80/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 02.12.2013 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna (SFP/NSR) fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 81/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 29.10.2013

Saksprotokoll saksnr. 81/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 02.12.2013 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna (SFP/NSR) fremmet følgende forslag:

Protokoll av 29.10.2013 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 29.10.2013 godkjennes.

PS 82/2013 Retningslinjer for tildeling av pris for synliggjøring og forming av 
samisk språk og kultur

Saksprotokoll saksnr. 82/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 02.12.2013 

Behandling

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



Retningslinjer for tildeling av pris for særskilt innsats for synliggjøring og formidling av 
samisk språk og kultur i Tana kommune

Formål
Formålet med utdelingen av denne prisen er å motivere bedrifter, lag og foreninger og offentlige 
virksomheter til å synliggjøre samisk språk og kultur i det daglige i Tana-samfunnet. Prisen kan 
også deles ut til enkeltpersoner som har gjort en markert innsats og vist stort engasjement i 
synliggjøring av samisk språk og kultur i Tana kommune.  

Pris
Prisens størrelse er på kr 20 000 for bedrifter, lag og foreninger, og kr 10 000 for enkeltpersoner. 
Prismidlene tilføres fra tospråklighetsmidlene som kommunen mottar fra sametinget og utdeles 
årlig av Oppvekst- og kulturutvalget i slutten av hvert kalenderår. Med prisen følger en diplom 
med navnet på prisen, året for tildelinga og navn på bedriften, laget/foreningen eller 
enkeltpersonen som får prisen, samt en kort beskrivelse av pristildelingsutvalgets vurdering. 

Fremming av kandidater
Det er fritt for alle å fremme kandidater til prisen. Alle framlegg skal begrunnes og synliggjøre
hva bedriften, laget/foreningen eller enkeltpersonen har gjort for å fortjene denne prisen. 
Framlegget bør ta utgangspunkt i retningslinjer og vurderingskriterium, og skal sendes til 
Oppvekst- og kulturutvalget i Tana kommune innen utgangen av oktober. 

Priskriterier
Prisen tildeles på grunnlag av en helhetsvurdering av kandidatenes innsats for å formidle og 
synliggjøre samisk språk og kultur. Dette er ikke til hinder for å begrunne tildelingen ved å 
henvise til innsats i en konkret sak. Ved vurdering skal følgende kriterier vektlegges:

De eller den som mottar prisen skal inneværende år, eller de siste 3 årene ha:
- vist særlig interesse og vilje til å synliggjøre samisk språk og kultur 
- utgitt eller publisert samisk litteratur, musikk eller kunst
- vist initiativ og kreativitet i måten å synliggjøre samisk språk og kultur på
- gjennomført tiltak som formidler og synliggjør samisk språk og kultur
- bidratt til, og aktivt engasjert seg for å legge forholdene til rette for samisk språk og 

kultur eller på annen måte markert seg i arbeid for å synliggjøre samisk språk og kultur 
på.

Evaluering
Tildelingskriteriene skal evalueres hvert 4. år. 

Liz Utsi (AP) Solbjørg Ravna (SFP/NSR) Olav Trosten (SP) og Cathrine I. Erke (Fe/Ol) 
fremmet følgende tilleggsforslag:

- Prisen deles ut 6. februar
- Oppvekst- og kulturutvalget skal gjennomføre pristildelingen, både hvem som får prisen 

og selve tildelingen.



Votering

Leders forslag samt felles tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Retningslinjer for tildeling av pris for særskilt innsats for synliggjøring og formidling av 
samisk språk og kultur i Tana kommune

Formål
Formålet med utdelingen av denne prisen er å motivere bedrifter, lag og foreninger og offentlige 
virksomheter til å synliggjøre samisk språk og kultur i det daglige i Tana-samfunnet. Prisen kan 
også deles ut til enkeltpersoner som har gjort en markert innsats og vist stort engasjement i 
synliggjøring av samisk språk og kultur i Tana kommune.  

Pris
Prisens størrelse er på kr 20 000 for bedrifter, lag og foreninger, og kr 10 000 for enkeltpersoner. 
Prismidlene tilføres fra tospråklighetsmidlene som kommunen mottar fra sametinget og utdeles 
årlig av Oppvekst- og kulturutvalget i slutten av hvert kalenderår. Med prisen følger en diplom 
med navnet på prisen, året for tildelinga og navn på bedriften, laget/foreningen eller 
enkeltpersonen som får prisen, samt en kort beskrivelse av pristildelingsutvalgets vurdering. 

Fremming av kandidater
Det er fritt for alle å fremme kandidater til prisen. Alle framlegg skal begrunnes og synliggjøre 
hva bedriften, laget/foreningen eller enkeltpersonen har gjort for å fortjene denne prisen. 
Framlegget bør ta utgangspunkt i retningslinjer og vurderingskriterium, og skal sendes til 
Oppvekst- og kulturutvalget i Tana kommune innen utgangen av oktober. 

Priskriterier
Prisen tildeles på grunnlag av en helhetsvurdering av kandidatenes innsats for å formidle og 
synliggjøre samisk språk og kultur. Dette er ikke til hinder for å begrunne tildelingen ved å 
henvise til innsats i en konkret sak. Ved vurdering skal følgende kriterier vektlegges:

De eller den som mottar prisen skal inneværende år, eller de siste 3 årene ha:
- vist særlig interesse og vilje til å synliggjøre samisk språk og kultur 
- utgitt eller publisert samisk litteratur, musikk eller kunst
- vist initiativ og kreativitet i måten å synliggjøre samisk språk og kultur på
- gjennomført tiltak som formidler og synliggjør samisk språk og kultur
- bidratt til, og aktivt engasjert seg for å legge forholdene til rette for samisk språk og 

kultur eller på annen måte markert seg i arbeid for å synliggjøre samisk språk og kultur 
på.

Evaluering
Tildelingskriteriene skal evalueres hvert 4. år. 

Prisen deles ut 6. februar.



Oppvekst- og kulturutvalget skal gjennomføre pristildelingen, både hvem som får prisen og 
selve tildelingen.

PS 83/2013 Søknad om tilskudd  til å avholde  Duodje kurs i Tana og Nesseby

Saksprotokoll saksnr. 83/  i Oppvekst- og kulturutvalget - 02.12.2013 

Behandling

Fellesforslag fra Solbjørg Ravna (SFP/NSR), Liz Utsi (AP) og Olaf Trosten (SP) :

Oppvekst- og kulturutvalget har dessverre ikke mer kulturmidler å tildele dette budsjettåret, men 
vi anbefaler dere å søke igjen til neste år, da vi ser behov for slike kurs i Tana.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oppvekst- og kulturutvalget har dessverre ikke mer kulturmidler å tildele dette budsjettåret, men 
vi anbefaler dere å søke igjen til neste år, da vi ser behov for slike kurs i Tana.

PS 84/2013 Møteplan 2014  Oppvekst- og kulturutvalget

Saksprotokoll saksnr. 84/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 02.12.2013 

Behandling

Liz Utsi (AP) Solbjørg Ravna (SFP/NSR) Olav Trosten (SP) og Cathrine I. Erke (Fe/Ol) 
fremmet følgende forslag:

Oppvekst- og kulturutvalget vedtar møteplan for 2014 slik:

Møtedag/-dato Møtestart kl. 
11. februar
25. mars
27. mai
16. september
26. oktober
02. desember

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oppvekst- og kulturutvalget vedtar møteplan for 2014 slik:

Møtedag/-dato Møtestart kl. 
11. februar
25. mars
27. mai
16. september
26. oktober
02. desember

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00

PS 85/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 85/2013  i Oppvekst- og kulturutvalget - 02.12.2013 

Behandling

Det ble i dette møtet gitt følgende orienteringer:

Prosjektleder Odd Reidar Biti orienterte om bygging av ny skole ved Tana bru.
(Jfr. Kommunestyrevedtak sak 58/2013):

I den forbindelse fremmet OKU v/leder Solbjørg Ravna (SFP/NSR), Liz Utsi (AP), Olav 
Trosten (SP) og Cathrine I. Erke (Fe/Ol) følgende fellesforslag 

Om skolen skal bygges ved Flerbrukshallen bør det settes ned en gruppe som skal jobbe med å 
se på hvordan sikre/styrke det samiske språket ved sameskolen.  Dette bør munne ut i en 
konsekvensutredning og eventuelle tiltak.

Oppvekstleder Margunn Strendo Andersen orienterte om budsjettet for 2014.

Votering

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Bygging av ny skole ved Tana bru.



(Jfr. Kommunestyrevedtak sak 58/2013):

Om skolen skal bygges ved Flerbrukshallen bør det settes ned en gruppe som skal jobbe med å 
se på hvordan sikre/styrke det samiske språket ved sameskolen.  Dette bør munne ut i en 
konsekvensutredning og eventuelle tiltak.


