
 

Deanu gielda – Tana kommune 
Utviklingsavdelingen 

 

 
 

Protokoll fra møte i styringsgruppa for prosjektet "Joddu- 

samarbeidsarena for laks", onsdag 11. mars 2018. 

Til stede: Svein A. Somby, Rune Aslaksen, Frank M. Ingilæ og Steinar Pedersen. Forfall: John 

Nystad og Elisabeth Erke. Referent: Anne F. Smeland (prosjektleder). Observatør: Aina Alice 

Olsen (prosjektmedarbeider).  

 

SAK 8/2018 Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak:  
Innkallingen godkjennes.  

 

 

SAK 9/2018 Godkjenning av sakslista 
 

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.  

 

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.  

 

Vedtak:  

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

perioden januar- mars 2018. Rapporten oversendes Miljødirektoratet innen 

rapporteringsfristen den 15.04.2018.  
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2) Halvårsplan for prosjektarbeidet i 2. halvår 2018 legges fram for neste møte i 

styringsgruppen (juni 2018).  

 

 

 

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).  

  

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) 

 

Behandling:  

Habilitetsbehandling: Steinar Pedersen ba om vurdering av sin habilitet i forhold til søknaden fra 

Tana historie- og museumslag fordi han er medlem av redaksjonskomiteen. Han fratrådte møtet 

mens habilitetsspørsmålet ble vurdert. Han ble vurdert som inhabil etter forvaltningslovens § 6.  

 

Søknaden fra Tana historie- og museumslag ble behandlet i Steinar Pedersens fravær.  

Det ble bevilget kr. 50.000,- til Tana historie- og museumslag. Deretter tiltrådte Steinar Pedersen 

møtet og de øvrige sakene ble behandlet.  

 

Vedtak:  

 

1. Steinar Pedersen erklæres som inhabil etter forvaltningslovens § 6 (andre særlige forhold)  

i forhold til behandlingen av søknaden fra Tana historie- og museumslag.  

  

2. Det bevilges tilskudd til Tana historie- og museumslag på kr. 50.000,- til Tana Årbok 

2019.  

 

3. Øvrige tilskudd tildeles ihht. forslagene i notat av 27.03.2018 (frie prosjektmidler).  

 

4. Prosjektledelsen får fullmakt til å sikre rettigheter til bruk av materiale i prosjektet, samt å 

justere vilkår for utbetaling.  

 

5. Tilskuddsmottakere må synliggjøre i rapporter/publikasjoner/filmer at tilskudd er 

innvilget fra Joddu- samarbeidsarena for laks.   
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SAK 14/2018 Tildeling av midler til undervisning (barn/unge) 

 
Vedlegg:  

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

 

Behandling:  

Frank M. Ingilæ fremmet forslag til følgende endringer i fordelingsforslaget fra 27.03.2018:  

Tilskuddet til Boftsa reduseres fra kr. 15.000,- til kr. 14.000,-. 

Tilskuddet til Tanabru skole reduseres fra kr. 20.000,-  til kr. 18.000,-.  

Tilskuddet til Deanu sameskuvla reduseres fra kr. 50.000,- til kr. 47.000,-.   

Tilskuddet til Karasjok skole økes fra kr. 25.000,- til kr. 31.000,-. 

 

Vedtak:  

Tilskudd tildeles ihht. forslagene i notat av 27.03.2018 (midler til undervisning) med følgende 

endringer:  

Boftsa skole bevilges kr. 14.000,-.  

Tanabru skole bevilges kr. 18.000,-.  

Deanu sámeskuvla bevilges kr. 47.000,-.    

Karasjok skole bevilges kr. 31.000,-. 

 

 

 

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).  

 

 

Vedtak:  

1. Orienteringen om programarbeidet tas til etterretning.  

2. Styringsgruppen tar detaljbudsjettet for Tanakonferansen til orientering (datert 

27.03.2018).  

 

 

 

SAK 16/2018 Logodesign for Joddu-prosjektet  
 

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) 

 

 



  

 

Side 4 av 4 

 

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

for styringsgruppen til godkjenning i neste møte.  

 

 

SAK 17/2018 Orienteringer 
 

Frank M. Ingilæ orienterte om møtet som ordførerne har hatt med Kunnskapssenter for Laks og 

vannmiljø (KLV) i mars 2018.  

 

Prosjektleder orienterte om planer for videre arbeid, blant annet tradisjonskunnskapsseminaret 

(fredag 25.- lørdag 26. mai 2018).  

 

Vedtak:  

Orienteringene tas til etterretning.  


