
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Møterom 1, Rådhuset
Dato: 01.04.2014
Tidspunkt: 12:00

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

OKU innkalles med dette til arbeidsmøte der sak:

Ny sentrum skole – Kompenserende tiltak til Deanu Sámeskuvla vil bli behandlet.

Tana, 26.03.2014

Solbjørg Ravna
Leder

Side 1



Side 2



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 16/2014 Godkjenning av innkalling
PS 17/2014 Godkjenning av saksliste

PS 18/2014 Ny sentrum skole - kompenserende tiltak til Deanu 
sámeskuvla

2014/628

PS 19/2014 Referatsaker/Orienteringer
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PS 16/2014 Godkjenning av innkalling

PS 17/2014 Godkjenning av saksliste



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614

Arkivsaksnr: 2014/628-1

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 11/2014 25.03.2014
Oppvekst- og kulturutvalget 18/2014 01.04.2014

Ny sentrum skole - kompenserende tiltak til Deanu sámeskuvla

Saksprotokoll saksnr.  11/2014 i Oppvekst- og kulturutvalget - 25.03.2014 

Behandling

Fellesforslag fra leder Solbjørg Ravna(SFP/NSR), Anette Helene Opdahl (H), Olaf Trosten 
(SP), Marit K. Knotten (AP), Cathrine Erke (FE/OL)Ellen Kristina Saba (H):

Arbeidsmøte avholdes 
01.04.2014 kl. 12.00 for videre 
arbeid med sak 11/2014.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Arbeidsmøte avholdes 01.04.2014 kl. 12.00 for videre arbeid med sak 11/2014.

Rådmannens forslag til vedtak
Den administrative arbeidsgruppen for ny sentrum skole fremlegger forslag til prioriterte tiltak 
for å sikre/styrke språket ved sameskolen innen 1. oktober. Sak om tiltakene fremlegges deretter 
for OKU og KST for sluttbehandling.

Side 5



Saksopplysninger
Vedtaket om bygging av ny sentrum skole inneholder en bestilling til at rådmann og OKU
vurderer kompenserende tiltak i forhold til å styrke og eventuelt sikre språkmiljøet ved Deanu 
sámeskuvla. 

Budsjettvedtaket i KST-sak 84/2013 lyder:
“Punkt 5.
Ny sentrum skole etableres ved flerbrukshallen med planlagt byggestart høsten 2014. Skolen 
skal erstatte dagens Seida skole 1-10. Tana kommune ønsker å sikre oppvekstsentrene i 
bygdene som er viktige for distriktsbosettingen i kommunen. Ungdomsskoletrinnet beholdes 
derfor i oppvekstsentrene ut kommunevalgperioden. Etableringen av ny sentrum skole skal 
realiseres på en nøktern måte slik at man sikrer skolestrukturen i Tana.

Det må tas særlig hensyn for å sikre det samiske språkmiljøet på Deanu Sámeskuvla fordi 
den nye skolen blir rett i nærheten. Rådmannen bes sammen med OKU vurdere tiltak for å 
styrke og eventuelt sikre språkmiljøet ved Sameskolen. Forslag til tiltak/styrking skal legges 
frem for kommunestyret før Sentrum skole er ferdigstilt.”

Den nye skolen er blitt planlagt av en administrativ arbeidsgruppe bestående av representanter 
fra Seida skole, Deanu sámeskuvla og Boftsa skole. Arbeidsgruppa er straks ferdig med sitt 
arbeid. Det er ikke avsatt egne midler til kompenserende tiltak, rådmannen tolker det slik at de 
kompenserende tiltakene finansieres innenfor den nye skolens økonomiske rammer. Rådmannen 
vil foreslå at prosjektgruppa endres slik at Boftsas representant tas ut, og erstattes av en lærer fra 
Deanu sámeskuvla. Dette vil sikre større innflytelse for sameskolen i prosjektet.

Den nye arbeidsgruppen skal i tillegg til sitt opprinnelige mandat utarbeide prioriterte forslag til 
tiltak for å sikre/styrke språkmiljøet ved sameskolen. Gruppas forslag oversendes til OKU for 
behandling før det fremlegges for kommunestyret til endelig behandling.

Arbeidsgruppa må være ferdig med sitt arbeid 1. oktober slik at forslagene kan behandles av 
OKU den 28. oktober og av KST den 13. november. Da vil det være god tid til å planlegge 
tiltakene før den nye skolen står ferdig vinteren 2016. Alternativt kan man fremskynde arbeidet 
til begynnelsen av mai, med behandling i OKU den 27. mai og KST den 12. juni.

OKU kan selvsagt selv velge å jobbe frem politisk prioriterte tiltak i stedet for at 
administrasjonen gjør det. Rådmannen frykter at dette vil oppleves som lite inkluderende av de 
ansatte ved begge skolene, og vil derfor fraråde en slik behandlingsform. Det er heller ikke 
ønskelig med arbeidsgrupper som har både administrative og politisk valgte medlemmer, fordi 
ansvarsforholdene da blir uklare.

Vurdering
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PS 19/2014 Referatsaker/Orienteringer
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