
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 06.03.2014
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tana, 25. februar 2014

Kine Elise Haugen
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 14/2014 Godkjenning av innkalling
PS 15/2014 Godkjenning av saksliste

PS 16/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.01.2014
PS 17/2014 Søknad om støtte til LAN 2014 2014/473

PS 18/2014 Aktivitet i alpinbakken ved Tana bru 2014/72
PS 19/2014 Ungdomsrådets funksjon 2014/72

PS 20/2014 Valg av representanter til kommunestyret 10.04.2014 2013/1718
PS 21/2014 Referatsaker/Orienteringer
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2014/473-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 17/2014 06.03.2014

Søknad om støtte til LAN 2014

Vedlegg
1 Søknad om midler til LAN i Tana 2014

Rådmannens forslag til vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd innvilger kr 5 000 til LAN 2014.

Saksopplysninger
Foreldregruppe/ildsjelgruppe for Tana LAN søker om kr 20 000 for gjennomføring av LAN i 
palmehelga.

Søker trekker frem at LAN i Tana har arrangert i 4 år. De opplever at tilstrømming av unge mennesker 
som ønsker å være med på LAN er voksende, enten som konkurranse spiller eller som vanlig deltager for 
å lære mer om LAN. Første året var det ca 40 påmeldte og i 2013 var det nesten 80. Både gutter og jenter 
er med. I 2013 mottok søker støtte fra Ungdomsrådet der bidraget gikk til premiene. Ca 50% av 
tilskuddet ble satt på konto for å sikre LAN i 2014. 

De har behov for støtte for å kunne utbetale like gode premier som i fjor. Flere deltagere betyr flere å 
dele premiepotten på. Noe som også gjør at flere ungdommer melder seg på. De har begynt å få ungdom 
utenfor Tana med på LAN. Dette styrker identiteten til tanaungdommen og utvider vennekretsen. De som 
driver på med dette gjør dette frivillig og ingen mottar lønn for å arrangere dette. All mat selges til 
kostpris og påmeldingskontingenten går direkte tilbake til ungdommen i form av premier. De har mange 
voksne som stiller opp som frivillig som vakter og det hele er ett rusfritt arr. 

Vurdering
Dette er et positivt tiltak for ungdom i kommunen.
Ved eventuell tilskudd til søker bør det etterspørres en rapport med regnskap for hva midlene er
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brukt til.
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LAN i TANA 
Fingervann 
9845 TANA 
 
 
Tana Kommune 
Ungdomsrådet 
9845 TANA 

 

 

SØKNAD OM MIDLER TIL LAN i TANA 2014 
 
Lan i Tana har holdt på i 4 år og opplever at tilstrømming av unge mennesker som ønsker å være med 
på LAN er voksende, enten som konkurranse spiller eller som vanlig deltager for å lære mer om LAN. 
 
Første året var det ca 40 påmeldte og i 2013 var det nesten 80. Både gutter og jenter er med. 
 
I fjor mottok vi støtte fra Ungdomsrådet der bidraget gikk til premiene. Ca 50% av tilskuddet ble satt 
på konto for å sikre LAN i 2014. Vi har nå behov for støtte for å kunne utbetale like gode premier som 
i fjor. Flere deltagere betyr flere å dele premiepotten på. Noe som også gjør at flere ungdommer 
melder seg på. Vi ser at vi også er begynt å få ungdom utenfor Tana med på LAN. Dette styrker 
identiteten til tanaungdommen og utvider vennekretsen.  
 
Vi som driver på med dette gjør dette frivillig og ingen mottar lønn for å arrangere dette. All mat 
selges til kostpris og påmeldingskontingenten går direkte tilbake til ungdommen i form av premier. Vi 
har mange voksne som stiller opp som frivillig som vakter og det hele er ett rusfritt arr. 
 
Vi søker derfor ungdomsrådet om 20.000kr for å få gjennomført LAN i Tana 2014 palmehelgen 2014. 

 

Tana, den 21.1.14 

 

Mvh 
 
 
Raymond Hildonen 
ILDSJEL. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: X06

Arkivsaksnr: 2014/72-4

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 18/2014 06.03.2014

Aktivitet i alpinbakken ved Tana bru

Rådmannens forslag til vedtak

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd innvilger kr 6000 til aktivitet i alpinbakken ved Tana bru 
for skisesong 2014. 

Saksopplysninger
Det er kommet forespørsel fra Sirma IL og Tana Fjellsportlag om arrangement i 
alpinbakken/snowboard bakken. Det er et ønske om å dra i gang aktivitet for barn og unge innen 
snowboard, telemarkkjøring og andre muligheter som bakken kan ”tilby”. 

Det vil være behov for økonomisk støtte til kjøring av løype og ”scootertrekk” opp bakken. 
”Scootertrekk” (bruk av snøscooter som trekk opp bakken) vil bli brukt par ganger i uka og 
eventuelt ved en helge aktivitet. Det siste er avhengig av at ungdom selv stiller opp på dugnad 
for å få til et arrangement. Tiltaket igangsettes så fort det avsettes midler til tråkking og 
”scootertrekk”. 

Utgiftene er beregnet til kr 6 000 for sesongen. 

Vurdering
Tiltaket er positiv for de unge/ungdom i kommunen. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: X06

Arkivsaksnr: 2014/72-5

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 19/2014 06.03.2014

Ungdomsrådets funksjon

Rådmannens forslag til vedtak
Saksansvarlig Per Martin Ingilæ og Kine Haugen

Debatt om ungdomsrådets arbeid.

Saksopplysninger
Det er behov for en foreløpig evaluering av ungdomsrådet arbeid.

Det er ønskelig at ungdomsrådet vet hvor de står i dag og hvordan de har løst oppgaven. Det er 
også viktig hvordan ungdomsrådet har oppfylt forventingene fra barn og unge.

Forslag til tema er:

- Hvor kjent er ungdomsrådet blant barn og unge i kommunen?
- Hvem formidler saker til ungdomsrådet?
- Hvordan blir sakene behandlet (det positive og det negative)?
- Hva får størst oppmerksomhet (saker, tiltak, aktivitet etc)?
- Hvem er fornøyd med ungdomsrådets arbeid?
- Hvem er ikke fornøyd med ungdomsrådet arbeid?
- Hvordan blir tiltakene mottatt blant barn og unge?

Vurdering
Det er viktig å få litt rom for interne debatter i ungdomsrådet.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/1718-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 20/2014 06.03.2014

Valg av representanter til kommunestyret 10.04.2014

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet velger følgende 2 representanter til KST torsdag 10.april.2014:

______________________

_______________________

Saksopplysninger
Representanter til kommunestyret i april 2014.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143

Arkivsaksnr: 2008/1614-58

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 21/2014 06.03.2014

Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - Skiippagurra

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet har følgende merknader til planforslaget til Kommunedelplan for 
sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra:….
(Her fyller ungdomsrådet ut med de forslagene rådet vil ha inn i planen)

Saksopplysninger
Ungdomsrådet skal i denne saken ta stilling til forslaget til Kommunedelplan for
sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra og komme med innspill til plankartet.

Et forslag til bruken av arealene i sentrumsområdet er klart og legges ut til offentlig ettersyn i 
perioden 4.mars – 25.april. Det betyr at alle har mulighet til å komme med innspill til 
planforslaget. For kommunen er det viktig at barn og unge får mulighet til å komme med 
innspill. Derfor sendes saken til ungdomsrådet. 

Planen tar høyde for å dekke tomteetterspørselen i sentrumsområdet de neste 50 – 100 årene, 
samtidig som nærheten til naturen for alle tas vare på. Det er mange ting som må vurderes i 
planen. Det gjelder bl.a. landbruk og reindrift, kulturminner, samfunnssikkerhet og 
klimaendringer, barn og unge, natur, miljø og friluftsliv. 
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