
 

Deanu gielda – Tana kommune 
Utviklingsavdelingen 

 

 
 

Sakspapirer til møte i styringsgruppa for prosjektet "Joddu- 

samarbeidsarena for laks", torsdag 11. januar 2017. 

 

SAK 8/2018 Godkjenning av innkalling 

 

Forslag til vedtak:  
Innkallingen godkjennes.  

 

 

SAK 9/2018 Godkjenning av sakslista 
 

Forslag til vedtak:  

Sakslista godkjennes.  

 
 

SAK 10/2018 Godkjenning av protokoll fra forrige møte (11.01.2018) 

 
Vedlegg:  

1: Protokoll fra møte i styringsgruppa den 11.01.2018.  

 

Forslag til vedtak:  

Protokollen fra møtet den 11.01.2018 godkjennes.  

 

 

SAK 11/2018 Godkjenning av framdrifts- og økonomirapportering til 

Miljødirektoratet per 31.03. 2018.  

 
Vedlegg:  

2: Økonomirapport for Joddu-prosjektet, januar-mars (2018) 

3: Framdriftsrapport (skriftlig) for Joddu-prosjektet, januar-mars (2018) 

4: Framdriftsrapport (skjema) per mars 2018 

5: Utkast til program for tradisjonskunnskapsseminar, mai 2018.  

 

Forslag til vedtak:  

1) Styringsgruppa godkjenner økonomi- og framdriftsrapporten for Joddu-prosjektet for 

perioden januar- mars  2018. Rapporten oversendes Miljødirektoratet innen 

rapporteringsfristen den 15.04.2018.  

 

2) Halvårsplan for prosjektarbeidet i 2. halvår 2018 legges fram for neste møte i 

styringsgruppen (juni 2018).  
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SAK 12/2018 Godkjenning av revidert budsjett for 2018 (2. versjon) 
 

Vedlegg:  

6: Utkast til budsjett for Joddu-prosjektet (2018) (2. versjon) (per 27.03.2018) 

7: Detaljbudsjett, Tanakonferansen (datert 27.03.2018).  

  

 

Bakgrunn:  

Det er behov for nye omposteringer i prosjektbudsjettet. Bakgrunnen for dette er økte kostnader 

til konferansen, jmf. detaljbudsjettet i vedlegg 6. Videre er det behov for kr. 50.000,- ekstra i 

tilskuddsmidler til tiltak i skolene. Prosjektledelsen har med disse forslagene lagt vekt på at 

initiativene fra skolene bør støttes så langt som mulig. Det foreslås mindre kutt i øvrige tiltak.  

 

Forslag til vedtak:  

Utkastet til revidert prosjektbudsjett for 2018 (versjon per 27.03.2018) godkjennes.  

 

 

SAK 13/2018 Tildeling av «frie prosjektmidler».   

 
8: Forslag til tildeling av «frie prosjektmidler» (datert 27.03.2018) 

 
Bakgrunn:  

Tilskudd fra de «frie prosjektmidlene» ble lyst ut med søknadsfrist 15.03.2018. Det kom inn 10 

søknader. Vurdering og forslag til tildeling framgår av vedlegg 8.  

 

Forslag til vedtak:  

Tilskudd tildeles ihht. forslagene i notat av 27.03.2018 (frie prosjektmidler).  

 

 

 

SAK 14/2018 Tildeling av midler til undervisning (barn/unge) 

 
Vedlegg:  

9: Forslag til tildeling av midler til undervisning/skoler (datert 27.03.2018) 

 
Bakgrunn:  

Tilskudd til skoler ble kunngjort overfor grunnskolene i Tana og Karasjok med søknadsfrist 

15.03.2018. Det kom inn 6 søknader. En av disse var fra en videregående skole (Samisk 

videregående skole). Denne søknaden kunne også vært vurdert under de frie prosjektmidlene, 

men vi har prioritert å ta den med her da det gjelder undervisning. Prosjektledelsens vurderinger 

og forslag til tildeling framgår av vedlegg 9.  

 

Forslag til vedtak:  

Tilskudd tildeles ihht. forslagene i notat av 27.03.2018 (midler til undervisning).  
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SAK 15/2018 Tana- konferansen, november 2018 

 
Vedlegg:  

10: Programutkast per februar 2018.   

11: Innspill til konferanseprogrammet (Tor Heggberget, NINA).  

7: Detaljbudsjett, Tanakonferansen (datert 27.03.2018).  

 

Bakgrunn:  

Programkomiteen hadde sitt første møte den 13.02.2018. Programutkastet slik det forelå etter det 

første møtet ligger vedlagt (se vedlegg 10). Utkastet ble sendt ut til styringsgruppe, 

referansegruppe og eksterne fagmiljøer i etterkant av møtet for å få innspill. Det er innen påske 

kommet inn ett skriftlig innspill (se vedlegg 11).  

 

Møte nr. 2 i programkomiteen er planlagt til den 5. april, i forkant av styringsgruppens møte. Det 

vil bli orientert nærmere i styringsgruppemøtet om status etter programkomiteens møte.  

 

Forslag til vedtak:  

1. Orienteringen om programarbeidet tas til etterretning.  

2. Styringsgruppen godkjenner detaljbudsjettet for Tanakonferansen (november 2018)(datert 

27.03.2018).  

 

 

 

SAK 16/2018 Logodesign for Joddu-prosjektet  
 

Bakgrunn:  

Joddu-prosjektet trenger en logo. Logoen skal kjennetegne og illustrere prosjektet, samt at det skal 

være en logo som også kan representere laksesenteret i framtiden. Logoen vil brukes på annonser 

og markedsmateriell i tilknytning prosjektet, og i andre sammenhenger der det er naturlig med 

logo. Det er ønskelig å avholde en konkurranse med kun profesjonelle aktører. Dette for å sikre 

god kvalitet. Det vil være behov for å sette av penger fra budsjettet til utvikling av logo (NOK 

25000), men dette innarbeides ved neste budsjettregulering.   

 

Forslag til vedtak: 

1. Det fastsettes følgende kriterier for logokonkurransen:   

 

 Logoen skal inneholde en fysisk «joddu» (posegarn) 

 Logoen skal fortelle noe om Tanavassdraget (det unike) 

 Logoen bør inkludere noe om laks/laksefiske 

 Ander aktuelle elementer: samisk kultur, grensevassdrag  (Norge/Finland) 

 

2. Rammer for gjennomføring av konkurransen (gjennomføring og økonomi) legges fram for 

styringsgruppen til godkjenning i neste møte.  

 


