
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 22.01.2014
Tidspunkt: 08:30- 13:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Kine Elise Haugen
Ella Marie Hætta Isaksen
Anna Oliva Taksgård
Mathias Johnsen
Juhan Daniel Holm Balto
Junne Solbakk
Kristine Sørensen Stjerna

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

URTVG
URDEA
URSEI
URMONT
URSIR
URLOSA
URGRO

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Marthe H. Nilsen Medlem URBOF

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Sebastian Riel-Saua
Maksim Guttorm
Camilla Mudenia
Svein R. Wara
Per Martin Ingilæ
Piera Jon Holm

Marthe H. Nilsen URBOF
URSEI
URDEA
URTVG
URGRO
URDSIR

Merknader

Voksenkontakt:

Per Ivar Stranden.
Rebeke Tapio hadde meldt forfall.



Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Aslaug Iversen
Britt-Hjørdis Somby Solaas

Sekretær
Kulturrådgiver

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

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling
PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet den 04.11.2013
PS 4/2014 Møteplan 2014 - ungdomsråd 2013/2607

PS 5/2014 Opprettelse av interessegruppe for Ungdom mot 
narkotika

2014/76

PS 6/2014 Samarbeid med ungdomsrådet i andre kommuner 2014/75
PS 7/2014 Tiltak for bolyst-Ungd 2014 2014/72

PS 8/2014 Sjumilssteget - medbestemmelse 2014/73
PS 9/2014 Søknad om tilskudd til konsert 2014/72

PS 10/2014 Organisering av ungdomsrådet 2014/74
PS 11/2014 Kartlegging av ungdomsrådet i Tana 2014/131

PS 12/2014 Oppnevning av representanter til kommunestyremøtet 
den 27.02.2014

2013/2329

PS 13/2014 Referatsaker/Orienteringer

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling



Leder Kine Elise Haugen (URTVG) fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVG) fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes.

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet den 04.11.2013

Saksprotokoll saksnr. 3/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVG) fremmet følgende forslag:

Protokoll av 4.11.13 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak

Protokoll av 4.11.13 godkjennes.

PS 4/2014 Møteplan 2014 - ungdomsråd

Saksprotokoll saksnr. 4/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Camilla Mudenia (URDEA) fremmet følgende forslag:

Som rådmannens innstilling med følgende tillegg:

5. juni og 9. desember 2014.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
21.mars
7.mai
 5. juni
22.september
20.oktober
 9. desember

Alle møtene starter kl 8:30

PS 5/2014 Opprettelse av interessegruppe for Ungdom mot narkotika

Saksprotokoll saksnr. 5/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVG) fremmet følgende forslag:

Følgende personer sitter i gruppa ”Ungdom mot narkotika i Tana og Nesseby”:

Sebastian Riel-Saua (URBOF)
Camilla Mudenia (URDEA)
Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA)
Maksim Guttorm (URSEI)



Varamedlem:

Kine Elise Haugen (URTVG)

Leder og nestleder peker ut siste varamedlem.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende personer sitter i gruppa ”Ungdom mot narkotika i Tana og Nesseby”:

Sebastian Riel-Saua (URBOF)
Camilla Mudenia (URDEA)
Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA)
Maksim Guttorm (URSEI)

Varamedlem:

Kine Elise Haugen (URTVG)

Leder og nestleder peker ut siste varamedlem.

PS 6/2014 Samarbeid med ungdomsrådet i andre kommuner

Saksprotokoll saksnr. 6/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Sebastian Riel-Saua (URBOF) fremmet følgende forslag:

Ella Marie Hætta Isakensen (URDEA) og Camilla Mudenia (URDEA) sender en formell 
henvendelse til Ungdomsrådet i Nesseby med forslag om samarbeid.

Det opprettes en gruppe som begynner å planlegge nettverkssamling 17.-19. oktober 2014.

Forslag til gruppe:

Maksim Guttorm (URSEI)
Ella Marie Hætta Isaken (URDEA)
Camilla Mudenia (UDEA)
Mathias Johnsen (URMONT)
Piera Jon Holm (URSIR)
Kine Elise Haugen (URTVG)

Det sendes en forespørsel til Ungdomsrådet i Nesseby om å være med i arbeidsgruppa.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ella Marie Hætta Isakensen (URDEA) og Camilla Mudenia (URDEA) sender en formell 
henvendelse til Ungdomsrådet i Nesseby med forslag om samarbeid.

Det opprettes en gruppe som begynner å planlegge nettverkssamling 17.-19. oktober 2014.

Følgende sitter i gruppa:

Maksim Guttorm (URSEI)
Ella Marie Hætta Isaken (URDEA)
Camilla Mudenia (UDEA)
Mathias Johnsen (URMONT)
Piera Jon Holm (URSIR)
Kine Elise Haugen (URTVG)

Det sendes en forespørsel til Ungdomsrådet i Nesseby om å være med i arbeidsgruppa.

PS 7/2014 Tiltak for bolyst-Ungd 2014

Saksprotokoll saksnr. 7/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Ella Marie Hætta Isaken (URDEA) fremmet følgende forslag til nye aktiviteter:
(I tillegg til allerede planlagte tiltak):

≠ Filmkveld på klubben
≠ Selvforsvarskurs
≠ Volleyballturnering mellom skolene

Aktivitetene følges opp fast på hvert UR-møte.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

≠ Filmkveld på klubben
≠ Selvforsvarskurs
≠ Volleyballturnering mellom skolene



Aktivitetene følges opp fast på hvert UR-møte.

PS 8/2014 Sjumilssteget - medbestemmelse

Saksprotokoll saksnr. 8/2014 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Fellesforslag fra 

Kine Elise Haugen (URTVG), Ella Marie Hætta Isaksen (URDEA), Anna Oliva Taksgård 
(URSEI),  Mathias Johnsen (URMONT),  Juhan Daniel Holm Balto (URSIR), 
Junne Solbakk (URLOSA), Kristine Sørensen Stjerna (URGRO), Per Martin Ingilæ (URGRO)
Maksim Guttorm(URSEI), Camilla Mudenia (URDEA), Svein R. Wara (URTVG) og 
Piera Jon Holm (URSIR):

Spørsmål til kommunene

1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse –
Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der?

Kommunen har opprettet et ungdomsråd som skal ivareta barn- og unges interesser i 
kommunen.

Saksbehandlere innen enkelte fagområder som plan, kultur, rusteamet og faglig leder skole har 
fremmet saker for ungdomsrådet.

Ungdomsrådet føler selv at de har problemer med å nå frem til barn og unge for å få frem saker. 
Det blir til at de foreslår saker selv. Gjennom spørreundersøkelse som ungdomsrådet selv har 
gjennomført har de klart å fange opp noe av behovene og ønskene som barn og unge i 
kommunen har.

Ungdomsrådet er fornøyd med å ha fastplass med talerett i kommunestyret og urvalgene. De 
opplever det som positivt å representere i rusteamet, folkehelsegruppe og Aktiv ungdom som er 
i regi av fylkeskommune. Denne type oppgaver er med å gi innflytelse og medbestemmelse. 

2. Hvordan sikrer kommunen opplæring knyttet til Ungdomsråd eller andre organer som
barn deltar i?

Alle i ungdomsrådet får tilbud om fylkets nettverkssamling for ungdomsrådet. I tillegg har 
ungdomsrådet hatt interne kurs og opplæringstilbud. 
Det er ønske om å få til flere kurs som er med å styrke kompetansen og deltakelse i 
ungdomsrådet.



3. Hvordan sikrer kommunen at barnas interesser ivaretas etter plan- og bygningslovens
samfunnsdel og arealdel, eller rundt konkrete planer som angår barn?

Av saker som ungdomsrådet kjenner til er at kommunens rus og psykisk helse plan ble ikke 
fremlagt for ungdomsrådet. Andre planer som kommuneplan samfunnsdel, reguleringsplan for 
sentrum og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg er planer som er lagt for 
ungdomsrådet. Ungdomsrådet bør få større kjennskap til kommunens delplaner og spesielt de 
som angår også barn og unge.

4. På hvilken måte sikrer kommunen at barn blir hørt når kommunen tar avgjørelser som
angår dem personlig?

Ingen erfaring, dette spørsmålet bør fagområder svare på.

5. Hvordan kan kommunen sikre at barnas rett til medbestemmelse blir reell?

Ungdomsrådet påpeker at reell medbestemmelse vil bli styrket ved å ha forslagsrett og 
stemmerett over saker som angår barn og unge i kommunestyret og utvalgene. Det vil være en 
ide å bytte ut barnas representant i plansaker med en representant i ungdomsrådet som får fast 
plass i formannskaper i forhold til slike saker. 

Elevrådene bør fungere bedre, slik at de kan bli en god samarbeidspart til ungdomsrådet. Slik er 
i dag fungerer ikke elevrådene på flere av skolene. 

Markedsføring av tiltakene som ungdomsrådet igangsetter eller initiere bør blir bedre. Dette er 
en oppgave for ungdomsrådet og kommunens administrasjon, alle bør være med å synliggjøre 
tiltakene og tilbudet for barn og unge.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Spørsmål til kommunene

1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse –
Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der?

Kommunen har opprettet et ungdomsråd som skal ivareta barn- og unges interesser i 
kommunen.

Saksbehandlere innen enkelte fagområder som plan, kultur, rusteamet og faglig leder skole har 
fremmet saker for ungdomsrådet.

Ungdomsrådet føler selv at de har problemer med å nå frem til barn og unge for å få frem saker. 
Det blir til at de foreslår saker selv. Gjennom spørreundersøkelse som ungdomsrådet selv har 
gjennomført har de klart å fange opp noe av behovene og ønskene som barn og unge i 
kommunen har.



Ungdomsrådet er fornøyd med å ha fastplass med talerett i kommunestyret og urvalgene. De 
opplever det som positivt å representere i rusteamet, folkehelsegruppe og Aktiv ungdom som er 
i regi av fylkeskommune. Denne type oppgaver er med å gi innflytelse og medbestemmelse. 

2. Hvordan sikrer kommunen opplæring knyttet til Ungdomsråd eller andre organer som
barn deltar i?

Alle i ungdomsrådet får tilbud om fylkets nettverkssamling for ungdomsrådet. I tillegg har 
ungdomsrådet hatt interne kurs og opplæringstilbud. 
Det er ønske om å få til flere kurs som er med å styrke kompetansen og deltakelse i 
ungdomsrådet.

3. Hvordan sikrer kommunen at barnas interesser ivaretas etter plan- og bygningslovens
samfunnsdel og arealdel, eller rundt konkrete planer som angår barn?

Av saker som ungdomsrådet kjenner til er at kommunens rus og psykisk helse plan ble ikke 
fremlagt for ungdomsrådet. Andre planer som kommuneplan samfunnsdel, reguleringsplan for 
sentrum og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg er planer som er lagt for 
ungdomsrådet. Ungdomsrådet bør få større kjennskap til kommunens delplaner og spesielt de 
som angår også barn og unge.

4. På hvilken måte sikrer kommunen at barn blir hørt når kommunen tar avgjørelser som
angår dem personlig?

Ingen erfaring, dette spørsmålet bør fagområder svare på.

5. Hvordan kan kommunen sikre at barnas rett til medbestemmelse blir reell?

Ungdomsrådet påpeker at reell medbestemmelse vil bli styrket ved å ha forslagsrett og 
stemmerett over saker som angår barn og unge i kommunestyret og utvalgene. Det vil være en 
ide å bytte ut barnas representant i plansaker med en representant i ungdomsrådet som får fast 
plass i formannskaper i forhold til slike saker. 

Elevrådene bør fungere bedre, slik at de kan bli en god samarbeidspart til ungdomsrådet. Slik er 
i dag fungerer ikke elevrådene på flere av skolene. 

Markedsføring av tiltakene som ungdomsrådet igangsetter eller initiere bør blir bedre. Dette er 
en oppgave for ungdomsrådet og kommunens administrasjon, alle bør være med å synliggjøre 
tiltakene og tilbudet for barn og unge.

PS 9/2014 Søknad om tilskudd til konsert

Saksprotokoll saksnr. 9/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Kristine Stjerna (URGRO) og Per Martin Ingilæ (URGRO) tiltrådte.



Anna Oliva Taksgård (URSEI) fremmet følgende forslag:

Ungdomsrådet bevilger kr. 5.000,- til konserten som skal gå til å holde billett prisen lavest 
mulig.

Votering

Forslaget ble vedtatt med 9 mot 1 stemme.

Vedtak

Ungdomsrådet bevilger kr. 5.000,- til konserten som skal gå til å holde billett prisen lavest 
mulig.

PS 10/2014 Organisering av ungdomsrådet

Saksprotokoll saksnr. 10/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Junne Solbakk (URLOSA) fremmet følgende forslag:

≠ Barnas representant i formannskapet erstattes av leder i Ungdomsrådet.

≠ Stemmerett i saker som angår barn og ungdommer i kommunestyret.

≠ Ungdomsrådet får forslagsrett i kommunestyret

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

≠ Barnas representant i formannskapet erstattes av leder i Ungdomsrådet.

≠ Stemmerett i saker som angår barn og ungdommer i kommunestyret.

≠ Ungdomsrådet får forslagsrett i kommunestyret



PS 11/2014 Kartlegging av ungdomsrådet i Tana

Saksprotokoll saksnr. 11/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Leder Kine Elise Haugen (URTVG) fremmet følgende forslag:

Ungdomsrådet jobber med spørsmålene i gruppe og gir individuell besvarelse som 
administrasjon oversender til Trønder forskning.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

PS 12/2014 Oppnevning av representanter til kommunestyremøtet den 
27.02.2014

Saksprotokoll saksnr. 12/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Svein R. Wara fremmet følgende forslag:

Følgende deltar på kommunestyremøtet den 27. februar 2014:

Mathias Johnsen (URMON) og Maksim Guttorm (URSEI) med
Svein R. Wara (URTVG) og Per Martin Ingilæ (URGRO) som vara.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende deltar på kommunestyremøtet den 27. februar 2014:

Mathias Johnsen (URMON) og Maksim Guttorm (URSEI) med
Svein R. Wara (URTVG) og Per Martin Ingilæ (URGRO) som vara.



PS 13/2014 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 13/2014  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 22.01.2014 

Behandling

Det var ingen referater/orienteringer.

Votering

Vedtak


