Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteinnkalling

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Galleri Martin, Miljøbygget
04.11.2013
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. oktober 2013
Kine Elise Haugen
Leder

Side 1

Side 2

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 49/2013

Godkjenning av innkalling

PS 50/2013

Godkjenning av saksliste

PS 51/2013

Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.09.2013

PS 52/2013

Ny organisering av ungdomsmedvirkning, Finnmark
fylkekommune - høringsuttalelse

2013/2392

PS 53/2013

Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom høringsuttalelse

2013/2160

PS 54/2013

Handlinsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg
2014

2013/2341

PS 55/2013

Oppnevning av representanter til kommunestyremøtet
den 14.11.2013 og 18.12.2013

2013/2329

PS 56/2013

Paintball i Tana

2013/648

PS 57/2013

Retningslinjer for ungdomsrådet

2013/2451

PS 58/2013

Referatsaker/Orienteringer

RS 5/2013

Informasjon/evaluering av stormøtet

2013/1716

RS 6/2013

BMX-bane

2012/1780

RS 7/2013

Barne- og ungdomskonferanse i Stavanger

2013/2161

Side 3

Arkivsaksnr

PS 49/2013 Godkjenning av innkalling
PS 50/2013 Godkjenning av saksliste
PS 51/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.09.2013

Side 4

Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/2392-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Formannskapet

Utvalgssak
52/2013
105/2013

Møtedato
04.11.2013
31.10.2013

Ny organisering av ungdomsmedvirkning, Finnmark fylkekommune høringsuttalelse
Vedlegg
1 Høring - Ny organsering av ungdomsmedvirkning
2 Saksfremlegg- Ny organisering av ungdomsmedvirkning
3 Forslag på vedtekter for Ungdommens fylkesting i Finnmark
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tana kommune går inn for alternativ A
2. Tana kommune mener at aldersspennet bør begrenses til 15-22 år, og at ungdom over 23 år
kan betraktes som voksne og vil inngå i de ordinære partipolitiske organisasjoner. I dagens
politiske ordninger vil det være mulig for ungdom ned til 18 år å engasjere seg gjennom de
etablerte politiske partier, men samtid er det viktig av hensyn til læring/erfaringsutveksling å
ha med eldre ungdom i UFT. Av den grunn vil alderspennet mellom 15-25 år blir for stor, og
fokus på de yngste ungdommenes ønsker og behov kan bli pulverisert.
Når det gjelder arbeidsutvalg (AU) mener Tana kommune at det må være 9 representanter
med en fordeling; 3 representanter fra Øst Finnmark region, 3 representanter fra Avjovarre
region og 3 representanter fra Vest Finnmark region. Dette for å sikre større bredde og
ivaretakelse av de regionale interessene i forhold til ungdomssaker.
Det bør være 2 storsamlinger i året. Dette for å sikre at AU følger opp vedtakene som er
gjort av UFT. I tillegg åpner man samtidig opp for gjenvalg av representanter hvis utvalget
ikke fungerer. Stormøtet bør være i oktober/november og vårmøtet bør være i juni.
Tana kommune mener at det bør være en sekretærstilling. Dette for å sikre kontinuitet i
sakene og aktiviteten som er vedtatt av UFT og AU. Samtidig er det med å skape trygghet
for ungdom som skal fremme eller har ansvaret for oppfølging av en sak. I det ligger også
ivaretakelse av blant annet opplæring om demokrati, samfunns- og politiske linjer og
prosesser rundt demokratibygging.
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Tana kommune er ikke med på tanken om at kommunene skal dekke utgifter til
ungdommens fylkesting (UFT). I alternativ C legger fylkestinget opp at kommunen selv skal
ta ansvaret for planlegging og økonomien for gjennomføring av opplæringstiltak som er
knyttet til ungdomsrådene. Dette defineres som fylkeskommunens oppgave, og økonomien
belastes fylkeskommunen. Fylkeskommunen bør også vurdere å legge opp en strategi for
oppfølging av de lokale ungdomsrådene.

Saksopplysninger
Det vises til Fylkestingets vedtak den 9.10.2013 i sak 20/13 Ny organisering av ungdomsmedvirkning:
1. Ny organisering av ungdomsmedvirkning og vedtekter for ungdommens fylkesting (UFT) sendes til
høring hos alle kommuner i Finnmark, i henhold til alternativ C.
2. Saken kommer opp igjen til behandling i fylkestinget i mai og endelig finansiering og vedtekter
vedtas da.
Kommunene bes om å komme med høringsuttalelse på vedtekter for ungdommens fylkesting og ny
organisering av ungdomsmedvirkning i henhold til alternativ C:
Alternativ C:
Alternativt kan møtevirksomheten kuttes i ny organisering. Styret (AU) holder 2 fysiske
møter i løpet av året, og 2 møter vil foregå via skype/videokonferanse. De fysiske møtene skal samsvare
med fylkestinget. Da behandler, presenterer og følger AU saker som skal til politisk
behandling. AU har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter initiert av UFT.
Budsjett:
1 storsamling pr år
200 000
2 fysiske møter i AU
80 000
Diverse kostnader
150 000
Totalt
430 000
Finansiering: Sekretæransvaret fordeles på dagens ansatte
UPU-budsjett/Driftsmidler
60 000
Kommunene i Finnmark (20 000 pr k)
380 000
Sum årlig kostnad
430 000

Ungdommens fylkesting (UFT)
Innspillene fra ungdomsrådskonferansen viser et klart ønske om innføring av UFT i Finnmark.
Formålet med UFT er å være en arena for ungdom fra hele fylket, for å fremme synspunkter og
arbeide for å få gjennomslag for disse ved å være ungdommens talerør i politikken i Finnmark.
Et UFT vil bestå av to representanter fra hver kommune i Finnmark. Disse er mellom 15 og 25
år. Representantene består av ungdom fra ungdomsråd, eventuelt aktive ungdom fra skoler,
ungdomsklubber o.l. i kommuner som ikke har ungdomsråd.
UFT samles 1 gang i året. Her får ungdom ta opp saker som engasjerer dem, samt bestemme
hva arbeidsutvalget (AU) til UFT skal jobbe med i året som kommer. AU velges for 2 år ut av de som er
til stede på storsamlingen. AU består av 6 medlemmer som møtes 3-4 ganger i året.
Fysiske møter foretrekkes, men telefon og videokonferanse kan også være et alternativ. FT
vedtar vedtektene for UFT.
Alternativ A:
UPU foreslår i dette forslaget at stillingen til elev- og lærlingombudet blir omgjort til en 50 %
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stilling, og at resterende 50 % utgjør stilling som sekretær for ungdomsorganet. Dagens elev- og
lærlingombudsstilling står vakant.
I dag finansieres UPU med kr. 160 000 og elev- og lærlingombudet med kr. 744 000,- over
budsjettet til politisk avdeling. Det bes om at disse pottene avsettes også i ny organisering og
ombudsstilling.
I dag er det kr. 476 000,- i rest på budsjettet til elev- og lærlingombudet og ca. kr. 125 000,- i rest
på UPU-budsjettet. Det bes om at disse midlene overføres til ny organisering og benyttes til
aktivitetene (samlinger, møter, reiser o.l.) for 2014 og 2015, i tillegg til årlig bevilgning. Alternativt
kan finansiering utover driftsbudsjettet 1.år gå til søkbare midler disponibelt til ungdomstiltak.
Budsjett: Sekretær i 50 % stilling
Samling UFT
200 000
Sekretær 50 %
267 000
4 møter i AU
100 000
Diverse kostnader
150 000
Sum årlig kostnad
717 000
Finansiering: Sekretær i 50 % stilling
UPU-budsjett
Sekretær 50 % (Halve lønnsbudsjettet til ombud)
Rest UPU-budsjett 2013
Rest elev- og lærlingombud budsjett 2013
Avsatte driftsmidler FFK

1. år
160 000
267 000
125 000
476 000

Totalt

1 028 000

2. år
160 000
267 000

3. år
160 000
267 000

311 000
290 000
717 000

717 000

Alternativ B:
Hvis det ikke er aktuelt å kombinere stillingene sekretær for ungdomsmedvirkning og elev- og
lærlingombud, kan sekretæransvaret fordeles på dagens ansatte. Det ønskes at det søkes RUPmidler
fra Finnmark fylkeskommune på kr. 177 000,-, samt at det søkes midler fra kommunene i
Finnmark på kr. 20 000 pr kommune.
Budsjett: Sekretæransvaret fordeles på dagens ansatte
Samling UFT
200 000
Sekretær 50 %
267 000
4 møter i AU
100 000
Diverse kostnader
150 000
Sum årlig kostnad
717 000
Finansiering: Sekretæransvaret fordeles på dagens ansatte
UPU-budsjett
160 000
RUP-midler FFK
177 000
Kommunene i Finnmark (20 000 pr k) 380 000
Sum årlig kostnad
717 000

Vurdering
Rådmannen mener at aldersspennet bør begrenses til 15-22 år, og at ungdom over 23 år kan
betraktes som voksne og vil inngå i de ordinære partipolitiske organisasjoner. I dagens politiske
ordninger vil det være mulig for ungdom ned til 18 år å engasjere seg gjennom de etablerte
politiske partier, men samtid er det viktig av hensyn til læring/erfaringsutveksling å ha med
eldre ungdom i UFT. Av den grunn vil alderspennet mellom 15-25 år blir for stor, og fokus på
de yngste ungdommenes ønsker og behov kan bli pulverisert.
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Når det gjelder arbeidsutvalg (AU) mener rådmannen at det må være 9 representanter med en
fordeling; 3 representanter fra Øst Finnmark region, 3 representanter fra Avjovarre region og 3
representanter fra Vest Finnmark region. Dette for å sikre større bredde og ivaretakelse av de
regionale interessene i forhold til ungdomssaker.
Det bør være 2 storsamlinger i året. Dette for å sikre at AU følger opp vedtakene som er gjort av
UFT. I tillegg åpner man samtidig opp for gjenvalg av representanter hvis utvalget ikke
fungerer. Stormøtet bør være i oktober/november og vårmøtet bør være i juni.
Rådmannen mener at det bør være en sekretærstilling. Dette for å sikre kontinuitet i sakene og
aktiviteten som er vedtatt av UFT og AU. Samtidig er det med å skape trygghet for ungdom som
skal fremme eller har ansvaret for oppfølging av en sak. I det ligger også ivaretakelse av blant
annet opplæring om demokrati, samfunns- og politiske linjer og prosesser rundt
demokratibygging.
Rådmannen er ikke med på tanken om at kommunene skal dekke utgifter til ungdommens
fylkesting (UFT). I alternativ C legger fylkestinget opp at kommunen selv skal ta ansvaret for
planlegging og økonomien for gjennomføring av opplæringstiltak som er knyttet til
ungdomsrådene. Dette defineres som fylkeskommunens oppgave, og økonomien belastes
fylkeskommunen. Fylkeskommunen bør også vurdere å legge opp en strategi for oppfølging av
de lokale ungdomsrådene.
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Mvh Jørn Aslaksen
-------- Original Message -------Subject: Høring - Ny organsering av ungdomsmedvirkning
From: "Larsen, Erle Renate" <Erle.Renate.Larsen@ffk.no>
To: "'Arne.Hansen@kvalsund.kommune.no'" <Arne.Hansen@kvalsund.kommune.no>,"'bente.larssen@sorvaranger.kommune.no'" <bente.larssen@sorvaranger.kommune.no>,"'bjorn.ove.persgard@berlevag.kommune.no'"
<bjorn.ove.persgard@berlevag.kommune.no>,"'bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no'"
<bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no>,"'bjorn-atle.hansen@alta.kommune.no'" <bjornatle.hansen@alta.kommune.no>,"'radmann@nordkapp.kommune.no'"
<radmann@nordkapp.kommune.no>,"'radmann@hasvik.kommune.no'"
<radmann@hasvik.kommune.no>,"'gunnar.lillebo@porsanger.kommune.no'"
<gunnar.lillebo@porsanger.kommune.no>,"'hans.erik.wilhelmsen@vardo.kommune.no'"
<hans.erik.wilhelmsen@vardo.kommune.no>,"'harald.larssen@lebesby.kommune.no'"
<harald.larssen@lebesby.kommune.no>,"'jens.betsi@vadso.kommune.no'"
<jens.betsi@vadso.kommune.no>,Jørn Aslaksen
<ja@tana.kommune.no>,"'leif.vidar.olsen@hammerfest.kommune.no'"
<leif.vidar.olsen@hammerfest.kommune.no>,"'lisbeth.faltin@karasjok.kommune.no'"
<lisbeth.faltin@karasjok.kommune.no>,"'mikkel.ailo.gaup@kautokeino.kommune.no'"
<mikkel.ailo.gaup@kautokeino.kommune.no>,"'radmann@masoy.kommune.no'"
<radmann@masoy.kommune.no>,Stian Lindgård
<stian.lindgard@nesseby.kommune.no>,"'svein.tonnessen@gamvik.kommune.no'"
<svein.tonnessen@gamvik.kommune.no>,"'tove.godtvassli@batsfjord.kommune.no'"
<tove.godtvassli@batsfjord.kommune.no>,"'regionrad@masoy.kommune.no'"
<regionrad@masoy.kommune.no>,"Jensen, Bernt-Aksel" <bernt-aksel.jensen@ffk.no>
CC: "'ordforer@hammerfest.kommune.no'"
<ordforer@hammerfest.kommune.no>,"'anne.toril.balto@karasjok.kommune.no'"
<anne.toril.balto@karasjok.kommune.no>,"'ord@masoy.kommune.no'"
<ord@masoy.kommune.no>,"'cha@svk.no'" <cha@svk.no>,"'ordforer@hasvik.kommune.no'"
<ordforer@hasvik.kommune.no>,Frank Martin Ingilæ
<frank.martin.ingila@tana.kommune.no>,"'geir.knutsen@batsfjord.kommune.no'"
<geir.knutsen@batsfjord.kommune.no>,"'ordforer@gamvik.kommune.no'"
<ordforer@gamvik.kommune.no>,"'jan.e.jensen@loppa.kommune.no'"
<jan.e.jensen@loppa.kommune.no>,"'karsten.schanche@berlevag.kommune.no'"
<karsten.schanche@berlevag.kommune.no>,"'keh@kautokeino.kommune.no'"
<keh@kautokeino.kommune.no>,"'knut.roger.hanssen@porsanger.kommune.no'"
<knut.roger.hanssen@porsanger.kommune.no>,Knut Inge Store
<knut.store@nesseby.kommune.no>,"'kristina.hansen@nordkapp.kommune.no'"
<kristina.hansen@nordkapp.kommune.no>,"'lada@alta.kommune.no'"
<lada@alta.kommune.no>,"'lasse.haughom@vardo.kommune.no'"
<lasse.haughom@vardo.kommune.no>,"'ordforer@kvalsund.kommune.no'"
<ordforer@kvalsund.kommune.no>,"'stine.akselsen@lebesby.kommune.no'"
<stine.akselsen@lebesby.kommune.no>,"'ordforer@vadso.kommune.no'" <ordforer@vadso.kommune.no>

Det vises til Fylkestingets vedtak den 9.10.2013 i sak 20/13 Ny organisering av ungdomsmedvirkning:
1.

Ny organisering av ungdomsmedvirkning og vedtekter for ungdommens fylkesting (UFT) sendes til
høring hos alle kommuner i Finnmark, i henhold til alternativ C.
2. Saken kommer opp igjen til behandling i fylkestinget i mai og endelig finansiering og vedtekter
vedtas da.
Kommunene bes om å komme med høringsuttalelse på vedtekter for ungdommens fylkesting og ny
organisering av ungdomsmedvirkning i henhold til alternativ C:
Alternativ C:
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Alternativt kan møtevirksomheten kuttes i ny organisering. Styret (AU) holder 2 fysiske
møter i løpet av året, og 2 møter vil foregå via skype/videokonferanse. De fysiske møtene
skal
samsvare med fylkestinget. Da behandler, presenterer og følger AU saker som skal til politisk
behandling. AU har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter initiert av UFT.
Budsjett: Sekretæransvaret fordeles på dagens ansatte
1 storsamling pr år
200 000
2 fysiske møter i AU
80 000
Diverse kostnader
150 000
Totalt
430 000
Finansiering: Sekretæransvaret fordeles på dagens ansatte
UPU-budsjett/Driftsmidler
60 000
Kommunene i Finnmark (20 000 pr k) 380 000
Sum årlig kostnad
430 000
Vedtekter og nærmere informasjon om sak finnes i vedlegg.
Innspillene sendes postmottak@ffk.no. Høringsfrist 15.desember 2013.
For spørsmål og nærmere opplysninger kan næringssjef Målfrid Baik kontaktes. Mailadr.
malfrid.baik@ffk.no, tlf. 79 86 30 11 / mobil 992 59 458.

Vennlig hilsen
Beskrivelse:
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Fylkeshuset - 9815 Vadsø
Mobiltelefon 958 24 794 -

Erle Larsen
Rådgiver
78 96 30 82
http://www.ffk.no
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XQJGRPVUnGVNRQIHUDQVHL.LUNHQHVIHEUXDUVDPWLQQVSLOOIUDDQGUHI\ONHVNRPPXQHUL
ODQGHW

8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJ 8)7



,QQVSLOOHQHIUDXQJGRPVUnGVNRQIHUDQVHQYLVHUHWNODUW¡QVNHRPLQQI¡ULQJDY8)7L)LQQPDUN
)RUPnOHWPHG8)7HUnY UHHQDUHQDIRUXQJGRPIUDKHOHI\ONHWIRUnIUHPPHV\QVSXQNWHURJ
DUEHLGHIRUnInJMHQQRPVODJIRUGLVVHYHGnY UHXQJGRPPHQVWDOHU¡ULSROLWLNNHQL)LQQPDUN

(W8)7YLOEHVWnDYWRUHSUHVHQWDQWHUIUDKYHUNRPPXQHL)LQQPDUN'LVVHHUPHOORPRJ
nU5HSUHVHQWDQWHQHEHVWnUDYXQJGRPIUDXQJGRPVUnGHYHQWXHOWDNWLYHXQJGRPIUDVNROHU
XQJGRPVNOXEEHUROLNRPPXQHUVRPLNNHKDUXQJGRPVUnG

8)7VDPOHVJDQJLnUHW+HUInUXQJGRPWDRSSVDNHUVRPHQJDVMHUHUGHPVDPWEHVWHPPH
KYDDUEHLGVXWYDOJHW $8 WLO8)7VNDOMREEHPHGLnUHWVRPNRPPHU$8YHOJHVIRUnUXWDYGH
VRPHUWLOVWHGHSnVWRUVDPOLQJHQ$8EHVWnUDYPHGOHPPHUVRPP¡WHVJDQJHULnUHW
)\VLVNHP¡WHUIRUHWUHNNHVPHQWHOHIRQRJYLGHRNRQIHUDQVHNDQRJVnY UHHWDOWHUQDWLY)7
YHGWDUYHGWHNWHQHIRU8)7

1HGHQIRUHUXOLNHIRUVODJSnEXGVMHWWRJILQDQVHULQJDY8)7)HOOHVIRUIRUVODJHQHHUDWHQ
LQQI¡ULQJDYHW8)7LQQHE UHUDW)LQQPDUNI\ONHVNRPPXQHPnVWLOOHPHGVHNUHW U'HWNDQ
HQWHQO¡VHVYHGDWGHWRSSUHWWHVHQHJHQVWLOOLQJHOOHUDWDQVYDUHWIRUGHOHVSnGDJHQVDQVDWWH
$OWHUQDWLY$
838IRUHVOnULGHWWHIRUVODJHWDWVWLOOLQJHQWLOHOHYRJO UOLQJRPEXGHWEOLURPJMRUWWLOHQ
VWLOOLQJRJDWUHVWHUHQGHXWJM¡UVWLOOLQJVRPVHNUHW UIRUXQJGRPVRUJDQHW'DJHQVHOHYRJ
O UOLQJRPEXGVVWLOOLQJVWnUYDNDQW

,GDJILQDQVLHUHV838PHGNURJHOHYRJO UOLQJRPEXGHWPHGNURYHU
EXGVMHWWHWWLOSROLWLVNDYGHOLQJ'HWEHVRPDWGLVVHSRWWHQHDYVHWWHVRJVnLQ\RUJDQLVHULQJRJ
RPEXGVVWLOOLQJ

,GDJHUGHWNULUHVWSnEXGVMHWWHWWLOHOHYRJO UOLQJRPEXGHWRJFDNULUHVW
Sn838EXGVMHWWHW'HWEHVRPDWGLVVHPLGOHQHRYHUI¡UHVWLOQ\RUJDQLVHULQJRJEHQ\WWHVWLO
DNWLYLWHWHQH VDPOLQJHUP¡WHUUHLVHURO IRURJLWLOOHJJWLOnUOLJEHYLOJQLQJ$OWHUQDWLYW
NDQILQDQVLHULQJXWRYHUGULIWVEXGVMHWWHWnUJnWLOV¡NEDUHPLGOHUGLVSRQLEHOWWLOXQJGRPVWLOWDN

%XGVMHWW6HNUHW ULVWLOOLQJ
6DPOLQJ8)7





6HNUHW U





P¡WHUL$8 





'LYHUVHNRVWQDGHU 




6XPnUOLJNRVWQDG 





)LQDQVLHULQJ6HNUHW ULVWLOOLQJ

nU 
nU 
nU
838EXGVMHWW 







6HNUHW U +DOYHO¡QQVEXGVMHWWHWWLORPEXG  


5HVW838EXGVMHWW






5HVWHOHYRJO UOLQJRPEXGEXGVMHWW 


$YVDWWHGULIWVPLGOHU)).








7RWDOW 
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6HWWERUWIUDGHWI¡UVWHRJDQGUHnUHWYLOGHQnUOLJHILQDQVHULQJHQDYDOWHUQDWLY$IRUXWVHWWH
GULIWVPLGOHUSnNU,WLOOHJJNRPPHUO¡QQVXWJLIWHUWLOVHNUHW UVWLOOLQJHQSnNU
$OWHUQDWLY%
+YLVGHWLNNHHUDNWXHOWnNRPELQHUHVWLOOLQJHQHVHNUHW UIRUXQJGRPVPHGYLUNQLQJRJHOHYRJ
O UOLQJRPEXGNDQVHNUHW UDQVYDUHWIRUGHOHVSnGDJHQVDQVDWWH'HW¡QVNHVDWGHWV¡NHV583
PLGOHUIUD)LQQPDUNI\ONHVNRPPXQHSnNUVDPWDWGHWV¡NHVPLGOHUIUDNRPPXQHQHL
)LQQPDUNSnNUSUNRPPXQH

%XGVMHWW6HNUHW UDQVYDUHWIRUGHOHVSnGDJHQVDQVDWWH
6DPOLQJ8)7




6HNUHW U




P¡WHUL$8 




'LYHUVHNRVWQDGHU 



6XPnUOLJNRVWQDG 




)LQDQVLHULQJ6HNUHW UDQVYDUHWIRUGHOHVSnGDJHQVDQVDWWH
838EXGVMHWW 




583PLGOHU)).




.RPPXQHQHL)LQQPDUN SUN 

6XPnUOLJNRVWQDG
$OWHUQDWLY&
$OWHUQDWLYWNDQP¡WHYLUNVRPKHWHQNXWWHVLQ\RUJDQLVHULQJ6W\UHW $8 KROGHUI\VLVNHP¡WHUL
O¡SHWDYnUHWRJP¡WHUYLOIRUHJnYLDVN\SHYLGHRNRQIHUDQVH'HI\VLVNHP¡WHQHVNDO
VDPVYDUHPHGI\ONHVWLQJHW'DEHKDQGOHUSUHVHQWHUHURJI¡OJHU$8VDNHUVRPVNDOWLOSROLWLVN
EHKDQGOLQJ$8KDUDQVYDUIRUSODQOHJJLQJRJJMHQQRPI¡ULQJDYDNWLYLWHWHULQLWLHUWDY8)7

%XGVMHWW6HNUHW UDQVYDUHWIRUGHOHVSnGDJHQVDQVDWWH
VWRUVDPOLQJ SUnU 

I\VLVNHP¡WHUL$8 

'LYHUVHNRVWQDGHU 

7RWDOW 




)LQDQVLHULQJ6HNUHW UDQVYDUHWIRUGHOHVSnGDJHQVDQVDWWH
838EXGVMHWW'ULIWVPLGOHU 


.RPPXQHQHL)LQQPDUN SUN 

6XPnUOLJNRVWQDG



9XUGHULQJ

)\ONHVUnGPDQQHQWDUWLOHWWHUUHWQLQJDW838LNNH¡QVNHUHQYLGHUHI¡ULQJDYGDJHQVRUGQLQJ6OLN
I\ONHVUnGPDQQHQVHUGHWYLOGHWY UHOLWHKHQVLNWVPHVVLJnYLGHUHI¡UHRUGQLQJHQGD
P¡WHGHOWDNHOVHEODQW838PHGOHPPHQHHUODY)\ONHVUnGPDQQHQ¡QVNHURJVnnXQGHUVWUHNHDW
GDJHQV838YDUHWnULJSURVMHNWVRP)\ONHVWLQJHWYHGWRN'HQQHSURVMHNWSHULRGHQHUQnRYHU

)\ONHVUnGPDQQHQVHUGHWLNNHVRPIRUPnOVWMHQOLJnRSSUHWWHQRNHWXQJGRPVSURVMHNWIRUn
YLGHUHI¡UHRUGQLQJNQ\WWHWWLOXQJGRPVPHGYLUNQLQJ,GHQVLVWHWLnUVSHULRGHQKDUGHWY UWIXOOI¡UW
XQJGRPVSURVMHNWHU8QJL)LQQPDUN8QJGRPVSURVMHNWVDPW
8QJGRPVVDWVLQJHQPHGHQWRWDOWLOGHOLQJSnNU(QHYHQWXHOO
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ILQDQVHULQJDYXQJGRPVPHGYLUNQLQJE¡ULQQJnLGHWSROLWLVNHUDPPHRPUnGHWVOLNGHWJM¡UHVL
GDJ

)\ONHVUnGPDQQHQVDYQHUDW838LNNHNRPPHUPHGIRUVODJWLODOWHUQDWLYHRUGQLQJHUHQQHW8)7
QVNHWRPDW838VNXOOHMREEHIUHPIOHUHXOLNHPRGHOOHUIRUXQJGRPVPHGYLUNQLQJLI\ONHWEOH
W\GHOLJNRPPXQLVHUWSnP¡WHWWLO838GHQRNWREHU'HWHUOLNHYHOSRVLWLYWDW838KDU
VHWWSnDOWHUQDWLYILQDQVHULQJDYHW8)7MDPI¡UI\ONHVNRPPXQHQV¡NRQRPLVNHVLWXDVMRQRJDW
838KDULQYROYHUWXQJGRPVUnGHQHLNRPPXQHQHLDUEHLGHWPHGQ\RUJDQLVHULQJDY
XQJGRPVPHGYLUNQLQJLI\ONHVNRPPXQHQ'HWWHELGUDUWLOIRUDQNULQJKRVXQJGRPL)LQQPDUN

8QJGRPPHQL)LQQPDUNYLVHUHWW\GHOLJ¡QVNHRPHWPHGYLUNQLQJVRUJDQVRPEHVWnUDY
XQJGRPVUnGVUHSUHVHQWDQWHURJDWGHWWHRUJDQHWHUSDUWLSROLWLVNXDYKHQJLJ6RPHWOHGGL
HWDEOHULQJHQDYXQJGRPVUnGLVDPWOLJHNRPPXQHUYLOGHWY UHHQQDWXUOLJRYHUJDQJnHWDEOHUH
HWI\ONHVRUJDQVRPUHSUHVHQWHUHUPRWLYHUWXQJGRPIUDNRPPXQH)LQQPDUN6DPWLGLJMREEHVGHW
SnUHJMHULQJVQLYnPHGnORYIHVWHPHGYLUNQLQJVRUGQLQJHUIRUXQJGRPLNRPPXQHURJ
I\ONHVNRPPXQHUSnOLNOLQMHPHGHOGUHRJSHUVRQHUPHGQHGVDWWIXQNVMRQVHYQH

'DJHQVRUGQLQJHUSnWYHUVDYKYDXQJGRPPHQVHOY¡QVNHU'HWWHIRUVWHUNHUEHKRYHWIRUQ\
RUJDQLVHULQJDYXQJGRPVPHGYLUNQLQJ8)7HUHQYHONMHQWPRGHOOLIOHUHI\ONHURJI\ONHUPHG
HWDEOHUW8)7NDQYLVHWLOJRGHUHVXOWDWHUEnGHLIRUKROGWLOWUHQLQJLGHPRNUDWLVNGHOWDNHOVHRJ¡NW
VDPIXQQVHQJDVMHPHQW)RUVODJHWRPRUJDQLVHULQJDYHW8)7L)LQQPDUNEDVHUHUVHJP\HSnGH
HUIDULQJHUVRPHUJMRUWL1RUGODQGRJ+HGPDUN

838VIRUVODJRPHW8)7VDPPHQVDWWDYWRGHOHJDWHUYDOJWIUDKYHUNRPPXQHYLOY UHHQ
KHQVLNWVPHVVLJO¡VQLQJ'HWWHYLOUHVXOWHUHLFDGHOHJDWHUSnKYHUVWRUVDPOLQJ(W$8
EHVWnHQGHDYSHUVRQHUYLOIXQJHUHPHOORPGHnUOLJHVWRUVDPOLQJHQHRJLYDUHWDPDQJHDY
IXQNVMRQHQHYLNMHQQHUIUDGDJHQV8380nOJUXSSHQnUYLOJMHQVSHLOHI\ONHQHV
KRYHGPnOJUXSSHJMHQQRPGHYLGHUHJnHQGHVNROHQH,I\ONHVUnGPDQQHQVIRUVODJWLOYHGWHNWHU
YLGHUHI¡UHVK¡ULQJVRJXWWDOHOVHVUHWWHQLDOOHVDNHUVRPDQJnUXQJGRPRJVnWLO8)7 YHGOHJJ 

,EXGVMHWWSODQHQIRUHUGHWSROLWLVNYHGWDWWDWUDPPHRPUnGHWSROLWLVNPnVDOGHUHVPHG
NUPLOOLRQHU'HWHUIUHPGHOHVLNNHDYNODUWKYRUGDQGHQQHVDOGHULQJHQVNDOIRUHJn(WWHU
I\ONHVUnGPDQQHQVPHQLQJYLOEnGHDOWHUQDWLY$RJ%NUHYHVnSDVVVWRUHILQDQVLHOOHELGUDJVRP
LNNHHUIRUHQHOLJPHGI\ONHVNRPPXQHQVVDOGHULQJVEHKRY$YGHILQDQVLHOOHIRUVODJHQHYLO
DOWHUQDWLY&ELGUDWLOVDOGHULQJSnNU)RUVODJHWIRUXWVHWWHURJVnILQDQVHULQJDY
NRPPXQH)LQQPDUNQRHVRPNDQVHHVSnVRPKHQVLNWVPHVVLJGDHW8)7DYKHQJHUDY
NRPPXQDOHJHQLQQVDWVVRPJMHQQRPHWDEOHULQJRJGULIWDYXQJGRPVUnG













Side 15

ϲ



)\ONHVUnGPDQQHQVNRQNOXVMRQ

0HGEDNJUXQQLRYHQVWnHQGHNRQNOXGHUHUI\ONHVUnGPDQQHQVOLN

 )LQQPDUNI\ONHVNRPPXQHYHOJHUnLQQI¡UH8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJ 8)7 L)LQQPDUN
PHGHQWRWDOnUOLJEXGVMHWWUDPPHSnNURQHU2UGQLQJHQILQDQVLHUHVRYHU
UDPPHRPUnGHWSROLWLVNPHGNURJUHVWHUHQGHXWJLIWHUILQDQVLHUHVIUD
NRPPXQHQH
 )LQQPDUNI\ONHVNRPPXQHYHGWDUYHGWHNWHUIRU8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJ



9DGV¡VHSWHPEHU


\VWHLQ5XXG
I\ONHVUnGPDQQ







0nOIULG%DLN






9HGOHJJRJDQGUHVDNVGRNXPHQWHU
9HGOHJJ)RUVODJSnYHGWHNWHUIRU8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJL)LQQPDUN
9HGOHJJ8WWDOHOVHWLO)\ONHVWLQJHWIUDNRPPXQHQH
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)RUVODJWLOYHGWHNWHUIRU8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJL)LQQPDUN



1DYQIRUPnORJP\QGLJKHWVRPUnGH
 2UJDQHWVQDYQHU8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJ 8)7 L)LQQPDUN
 )RUPnOHWPHG8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJHUnJLXQJGRPPXOLJKHWIRULQQIO\WHOVHLVDNHU
VRPDQJnUGHP
 8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJHUHWUnGJLYHQGHRUJDQIRU)LQQPDUNI\ONHVNRPPXQHVRPVNDO
LQYROYHUHVLSURVHVVHQLVDNHUVRPVSHVLHOWDQJnUXQJGRPRJVRPNDQXWWDOHVHJWLODOOH
VDNHUVRPVNDOEHKDQGOHVLI\ONHVWLQJHW
 8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJVNDOLQYROYHUHVLnUOLJSODQDUEHLGRJIRU¡YULJVnODQJWGHWHU
PXOLJLDOOHVDNHUVRP8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJVHOY¡QVNHUnHQJDVMHUHVHJL
 8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJNDQSnHJHWLQLWLDWLYWDRSSVDNHUVRPRSSWDUXQJGRP


6DPPHQVHWQLQJHQ
 +YHUNRPPXQHL)LQQPDUNNDQVHQGHWRGHOHJDWHULDOGHUHQnUWLO8QJGRPPHQV
)\ONHVWLQJ'HOHJDWHQHYHOJHVHWWHUHQGHPRNUDWLVNSURVHVVLNRPPXQHQHVXQJGRPVUnG
HOOHUVNROHUXQJGRPVNOXEEHURJOLJQHQGHLNRPPXQHUVRPLNNHKDUXQJGRPVUnG
 5HSUHVHQWDQWHUIUDI\ONHVWLQJHWRJGHSROLWLVNHXQJGRPVSDUWLHQHVNDOLQYLWHUHVWLOnY UH
7
WLOVWHGHYHGVDPOLQJHQIRU8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJ


0¡WHQHL8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJ
 8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJVNDOKDHQVDPOLQJLnUHW
 $UEHLGVXWYDOJHWP¡WHVHWWHUEHKRYGRJPLQLPXPJDQJHULnUHW
 $OOHDUUDQJHPHQWHULUHJLDY8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJKYRUGHUHUGHOWDJHUHXQGHUnU
VNDOY UHUXVIUL
 8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJVNDOKYHUWnUYHGWDHWKDQGOLQJVSURJUDPEHVWnHQGHDYGHWLOWDN
8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJ¡QVNHUnSULRULWHUH
 3n8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJVVLVWHGDJVNDOGHWJMHQQRPI¡UHVYDOJWLODUEHLGVXWYDOJHW
$UEHLGVXWYDOJHW $8 VNDOEHVWnDYSHUVRQHUYDOJWDYRJEODQWGHOHJDWHQHWLO
8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJ/HGHURJQHVWOHGHUYHOJHVEODQWUHSUHVHQWDQWHQHL
DUEHLGVXWYDOJHW'HWVNDOWLOVWUHEHVHQNM¡QQVIRUGHOLQJSnPLQLPXP
 $UEHLGVXWYDOJHWYHOJHVIRUWRnUDYJDQJHQKYRUDYKDOYSDUWHQHUSnYDOJKYHUWnU'HW
I¡UVWHnUHW8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJDUUDQJHUHVYHOJHVKDOYSDUWHQIRUHWWnU
 9HGWDNWUHIIHVYHGDOPLQQHOLJIOHUWDOO.XQGHYDOJWHGHOHJDWHQHIUDNRPPXQHQHKDU
VWHPPHUHWW
 %nGHGHOHJDWHURJREVHUYDW¡UHUKDUWDOHRJIRUVODJVUHWWPHGPLQGUH8QJGRPPHQV
I\ONHVWLQJVHOYEHVWHPPHUQRHDQQHW


$UEHLGVXWYDOJHW
 $UEHLGVXWYDOJHWMREEHUSnPDQGDWIUD8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJRJPHGXWJDQJVSXQNWL
KDQGOLQJVSURJUDPPHWYHGWDWWDY8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJ
 $UEHLGVXWYDOJHWVNDOSnVHDWYHGWHNWHQHIRU8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJEOLUIXOJW
 $UEHLGVXWYDOJHWKDUDQVYDUIRUnSODQOHJJHRJJMHQQRPI¡UHVDPOLQJIRU8QJGRPPHQV
I\ONHVWLQJ
 )RUDWDUEHLGVXWYDOJHWVNDOY UHYHGWDNVG\NWLJPnPLQLPXPILUHDYVHNVPHGOHPPHU
Y UHWLOVWHGH
 9HGWDNWUHIIHVYHGDOPLQQHOLJIOHUWDOO9HGVWHPPHOLNKHWKDUOHGHUGREEHOWVWHPPH


NRQRPLRJDGPLQLVWUDVMRQ
 8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJHUGLUHNWHXQGHUODJWI\ONHVWLQJHW
 )\ONHVUnGPDQQHQVNDOLYDUHWDVHNUHWDULDWVDQVYDUHWIRU8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJ
 8QJGRPPHQVI\ONHVWLQJVPLGOHUEHYLOJHVDYI\ONHVWLQJHWL)LQQPDUNRJNRPPXQHQHL
)LQQPDUN
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53/2013
106/2013

Møtedato
04.11.2013
31.10.2013

Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - høringsuttalelse
Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune går innfor Alternativ a: En egen generell bestemmelse i lov 25. september
1992nr. 107 Om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige
medvirkningsorganer, men som pålegger kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og
personer med nedsatt funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene
kan fastsettes i forskrift.
Tana kommune mener at alternativ a, en egen generell bestemmelse i kommuneloven, vil ivareta
medvirkningsordning for ungdom. Dette betinger at det blir utarbeidet en forskrift med
retningslinjer for hvordan tilrettelegge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning for eksempel
for ungdom.
I spørsmålet om ungdomsrådet skal ha beslutningsmyndighet mener Tana kommune at det kan
innebære en for stor ansvarliggjøring av ungdom under 18 år. Det som imidlertid kan være
aktuelt for ungdomsrådet er at de får forslagrett for saker som er av gruppens interesse og at
beslutningsmyndighet tilligger de øvrige folkevalgte organer. Det kan være saker som kan
medføre sterk grad av konflikter, for eksempel nedlegges av skoler eller sammenslåing av
klasser. Denne type saker kan medføre en negativ erfaring som ungdommen bør skjermes for.
Det er viktig at kommunen får en frihet til å utforme mandatet til ungdomsrådet.
Det er viktig at ungdomsrådet får forelagt saker som er av særlig interesse for gruppa, men det
er også viktig at ungdomsrådet har mulighet til å løfte opp saker til organer med
beslutningsmyndighet etter eget initiativ. I spørsmålet om hvor hensiktmessig det er at
ungdomsrådet får fremlagt alle sakene i kommunen tror vi at ungdomsrådene fortrinnsvis bør
fungere som læringsarena for demokrati. Saksmengden i det kommunale systemet er stor og av
den grunn er det viktig at ungdomsrådet selv får gjøre et valg i forhold til hvilke saker som er av
interesse.
Ungdomsrådet kan være beslutningsorgan i noen type saker, for eksempel tilskuddsmidler som
disponeres av ungdomsrådet selv. I andre saker bør ungdomsrådet bare ha forslagsrett eller
høringsinstans.
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Dette betyr at Tana kommune mener at ungdomsrådet bør ha forslagsrett blant annet til
kommunestyret, formannskapet og fagutvalgene etter gitte rammer. Kommunen ønsker
reservasjon mot å gi ungdomsrådet en generell beslutningsmyndighet.
Utvelgelseskriterier
Tana kommune støtter forslaget om at utvelgelsen til ungdomsrådet bør skje gjennom skolen,
frivillige organisasjoner og fritidsklubber. Utfordringen er å fange opp ungdom fra ulike miljøer
samtidig slik at hele bredden av ungdomsmiljøene blir representert. I dag har vi ingen god
løsning for en bred representasjon i ungdomsrådet.
Valgordning
I dag har Tana kommune en ordning hvor medlemmene velges for to år, og hvor halvparten av
medlemmene stiller til valg hvert år. Kommunen har positiv erfaring med denne praksisen.
Tana kommune vil støtte forslaget om at ungdom bør kunne velges til ungdomsråd fra de
begynner i ungdomsskolen til de fyller 18 år. For ungdom over 18 år vil ha mulighet til å delta
på andre arenaer, som organisasjons- og valgkanalen.
Samtykke fra foreldre
En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når
ungdom under 18 år blir valgt inn i ungdomsråd. Ulike ungdomsråd har ulik praksis på dette
feltet. Det følger av barneloven § 32 at barn som har fylt 15 år selv avgjør spørsmålet om å
melde seg inn i eller ut av foreninger. Barneloven § 33 gir barn stadig større selvråderett med
alderen. Barn vil derfor ha medbestemmelsesrett også før de fyller 15 år, men avgjørelsene må
da i mange tilfeller tas sammen med foreldrene.
Det er knyttet usikkerhet i forhold til foreldresamtykke for deltakelse i ungdomsrådet. Dette er et
spørsmål som departementet bør ta til vurdering. Det er viktig å ha klare retningslinjer for
deltakelse i ungdomsrådet og hvordan man skal forholde seg til unge under 18 år. Spesielt
gjelder det saker som vekker lokalpressens interesse. Skal det f.eks innhentes godkjenning fra
foreldre før ungdomsrådet uttaler seg til media?
Et annet spørsmål som også bør avklares er forhold til skole og fravær. Hvordan skal skolen
forholde seg til fraværet i forbindelse med deltakelse i ungdomsrådet og opplæringer som er
direkte knyttet til deltakelse i ungdomsrådet? Dette har vi ingen gode svar på.
Tana kommune mener at ungdomsrådets medlemmer må være bosatt i den aktuelle kommunen.

Beskrivelse av Deanu nuoraidráđđi - Tana ungdomsråd
Valg og valgprosess
a
Valg og sammensetning
Ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 i
kommuneloven.
Ungdomsrådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer i alderen fra og med 8.klasse til
og med 19 år.
I tillegg velges to kommunestyrets representant som er unntatt fra denne aldersbegrensinga, som har
rådgivningsansvaret for ungdomsrådet.
Begge kjønn skal være representert
Rådet bør også ha medlemmer som ikke er skoleelever.
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b
Valgprosessen
Elevene ved hver enkelt skole og fritidsklubb kommer med forslag til kandidater.
Det første året gjennomførte Tana kommune ”e-valg”, hvor kandidatlistene for den enkelte skole og
fritidsklubben ble lagt ut på hjemmesida. Ungdommene ønsker ”e-valg” for ungdomsrådet. De siste
årene har skolene valgt medlemmer direkte fra elevrådet. Kritikken fra ungdom er at valget er ikke
demokratisk, de som ønsker å delta i ungdomsrådet men ikke i elevrådet får ikke anledning til å stille i
valg.

Medlemmene i ungdomsråd velges for 2 år, halvparten skiftes ut hvert år. Første gang skjer dette
ved loddtrekning, men leder og nestleder sitter hele perioden. I tillegg til de 9 medlemmene med
varamedlemmer fra skolene og ungdomsklubben, velger kommunestyret 2 fast medlem m/
varamedlem til ungdomsråd.
Ansvar, rettigheter og oppgaver
Ungdomsråd skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe innsyn og dermed
muligheter for medinnflytelse.
Roller
Ungdomsrådet velger selv:
 leder
 nestleder
 utpeker representanter til møtedeltakelse i kommunestyret og utvalgene
Rettigheter
Ungdomsrådet har møte- og talerett i
 kommunestyret med 2 representanter
 oppvekst- og kulturutvalget, miljø-, landbruks- og utmarksutvalget, helse- og omsorgsutvalget med 1
representant Voksenkontakt (kommunestyrets representanter) har møte- og talerett i ungdomsrådet.
Møteinnkalling og sakspapirer sendes ungdomsrådet på samme måte som til folkevalgte
representanter.

Oppgaver
ungdomsrådet skal:
 være kontaktorgan for ungdom
 gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for barn og ungdom
 lage retningslinjer for sin virksomhet med møte- og driftsplan, 5 rådsmøter i året
 lage årsmelding for sin virksomhet
 lage budsjettforslag for sin virksomhet
 lage retningslinjer for bruk av eget budsjett
 sette søkelyset på aktuelle temaer og saker

Ungdomsrådets møter
Målet med og for ungdomsrådets møter er at
a) Ungdomsrådet skal ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene
ønsker det.
b) Ungdomsrådet innkalles skriftlig med minst 8 dagers varsel.
c) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstedet.
Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende.
e) Det skal føres møtebok, og utskrift fra møteboka skal sendes medlemmene i rådet.
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Saksfremlegg og vedtaket i ungdomsrådet skal sendes alle medlemmene i ungdomsrådet og legges ut
på kommunens hjemmeside.

Organisering, opplæring og økonomi
Utviklingsavdelingen har koordineringsansvaret for ungdomsrådet med tilrettelegging av saker og
opplæringstiltak etter behov og ønske fra ungdomsrådet. I utviklingsavdelingen er oppgaven tillagt
kulturrådgiver.
Serviceavdelingen har ansvar for å bistå ungdomsrådet med sekretariatsfunksjon.
Voksenkontakt har ansvar for råd og veiledning om saksgangen, utfyllende informasjon om
enkelt saker, om møteledelse, om kommuneadministrasjon og politiske organisering i Tana.
Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til møtekultur, tale- og debatteknikk, lobby, PR og
pressearbeid, gruppeprosess, kommunestruktur og saksbehandling og kreative prosesser.
Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon til ungdomstiltak og egen aktivitet. I tillegg
kommer møtegodtgjørelse som er kr 400 for leder per møte og kr 300 per møte for de øvrige
medlemmene.

Evaluering av Deanu Nuoraidráđđi – Tana Ungdomsråd
De første ungdomsrådene er avsluttet med bra suksess. Tana har et ungdomsråd som har skapt
engasjement og våget å løfte opp saker på eget initiativ. Voksenkontaktene har vært med på å skape
trygge rammer for ungdommene. Det å veilede ungdommene gjennom en saksprosess har hatt stor
betydning for egen utvikling. Samtlige ungdommer har utviklet seg positivt i forhold til saker og
kunne komme med egne ytringer med gode argumentasjoner. Rammen i møtene har vært slik at alle
skal ha mulighet til å ta ordet. Det med å bruke talerstoler er ingen hinder, tvert i mot kan det ha
bidratt til økt selvtillit. Vi tror denne type rutiner gir ungdommen en trygghet til å kunne ta ordet i
kommunestyret og utvalgene hvor ungdomsrådet har talerett.
Oppmøte på ungdomsrådet har vært bra. I løpet av året har det vært gjennomsnittelig 8 medlemmer
per møte. Det som imidlertid er en utfordring er møtene om våren med eksamenstid og klasseturer.
Ungdomsrådet har vært flink til å løfte opp saker på eget initiativ. Saksmengden har økt med
erfaring og trygghet. Vi ser at det er en fordel at rådsmedlemmene blir over to år, og gjerne flere år.
Viktig med tanke på kunnskapsoppbygging og engasjement for drift av ungdomsrådet.
Ungdommene selv signaliserer at de har hatt stor læringseffekt i forhold til organisasjons- og
samfunnsstrukturer, lokaldemokrati og egenutvikling i forhold til argumentasjonsmåter og fremming
av saker. Dette bekreftes av enkelte skoler og foreldre.

I innledningen til notatet fremgår det at:
”Regjeringen mener at det er viktig at forskjellige aldersgrupper er representert i kommunale råd
og utvalg. Både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har i dag lovfestede
medvirkningsordninger. Ungdom bør ha det samme. Regjeringen ønsker
derfor å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner. Etter regjeringens oppfatning vil en formalisering av ungdommens
rett til å si sin mening og bli hørt, gi et viktig signal til alle landets kommuner og
fylkeskommuner om at ungdom skal ha reell innflytelse i politiske prosesser som angår deres
hverdag der de bor.
Medvirkningsordninger for ungdom vil være en god skole i demokrati og gi ungdommen
mulighet og troen på at det nytter å delta i politiske prosesser. Det sender
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et feil signal til ungdommen at eldre, som både har stemmerett og er valgbare til
kommunestyrer og fylkesting, har rett til å bli hørt, mens unge uten stemmerett ikke skal gis den
samme retten til en formalisert medvirkning.”
Rådmannen er svært enig i dette og vil i det etterfølgende gi synspunkter på de
problemstillingene som er skissert.
3.1
Harmonisering av regelverket for medvirkning
Rådmannen mener det er viktig å harmonisere regleverket for medvirkningsordninger.

Saksopplysninger
Kommunal- og regionaldepartementet har i samarbeid med Arbeidsdepartementet
og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendt ut et høringsnotat om lovfesting av
medvirkningsordning for ungdom.
I høringsnotatet ber departementet kommuner og fylkeskommuner fortelle dem hvilke erfaringer
kommuner og fylkeskommuner har med ulike typer ungdomsmedvirkning og hva de mener en
lovfestet medvirkningsordning for ungdom bør inneholde. De foreslår ingen lovbestemmelser,
men de skisserer kort noen problemstillinger som de ønsker høringsinstansenes synspunkter på.
”Medvirkningsordning for ungdom?

Medvirkningsordningene er å anse som en del av kommunenes interne organisering, og som en
del av det demokratiske systemet i kommunene. Lovprosjektet om
medvirkningsordninger i kommunene har som vist ovenfor som mål at regelverket blir
samlet i en felles lov, enten i kommuneloven eller i en ny felles særlov som skal
forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet.
Etter gjeldende rett har medlemmer i kommunale organ i kraft av sitt verv tale- og forslagsrett i
saker som forsamlingen behandler. Forslagsretten følger ikke direkte av
lov, men følger forutsetningsvis av møte- og stemmeretten til folkevalgte, jf.
kommuneloven § 30. Det er et viktig prinsipp for gjennomføringen av et formelt møte i
et kommunalt organ at det bare er organets medlemmer som har ordinær tale-,
forslags- og stemmerett. Men andre, for eksempel representanter for et ungdomsråd, står
selvsagt fritt til å be ett av medlemmene i et organ om å fremme et bestemt forslag på deres
vegne.
De ulike medvirkningsorganene vi har, både de lovpålagte og de ulovfestede, er å anse som
rådgivende organ for én særlig gruppes interesser overfor kommunen.
For å sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning er det opp til den enkelte kommune om
den ønsker å gi disse organene talerett i kommunale organer.
Løsning for et nytt regelverk kan for eksempel være:
Alternativ a:
En egen generell bestemmelse i lov 25. september 1992nr. 107 Om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige medvirkningsorganer, men som
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pålegger kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene kan fastsettes i
forskrift.
Alternativ b:
En egen felles særlov om særlige medvirkningsordninger i kommuner og
fylkeskommuner, der alle ordningene lovfestes.
Begge alternativene legger opp til at Kommunal- og regionaldepartementet overtar
forvaltningsansvaret for dette regelverket. Det er naturlig da ordningene kan sees på
som en del av kommunenes organisering for bedre samhandling med særlige
brukergrupper.
Når det gjelder den nærmere utforming av et regelverk for medvirkningsordning for
ungdom, vil vi løfte frem noen problemstillinger det er viktig å tenke over:
 Hvis ungdomsrådene og lignende organer skal få beslutningsmyndighet,
forslags- og/eller innstillingsrett, blir spørsmålet om de da er et medvirkningsorgan eller
snarere et kommunalt organ. Og det neste spørsmål
blir da om ungdom, som ikke er direktevalgt i ordinære valg, får like sterke rettigheter som
ordinært valgte representanter.
 Medvirkningsordningene for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal ha seg
forelagt saker som er av særlig interesse for disse gruppene. Spørsmålet
er om vi skal ha en tilsvarende avgrensning av ungdomsrådene, eller om
ungdomsrådene og lignende organer skal stå fritt til å få seg forelagt og å uttaleseg som alle
saker i kommunen.
 Eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har krav på å få de aktuelle sakene
forelagt seg i god tid før de skal behandles i et politisk organ. Ut over dette er de kun
rådgivende organ som ikke kan få delegert formell myndighet eller forslagsrett for
folkevalgte organ. Medlemmer av disse rådene
kan bare få møte- og talerett i politiske organ, adskilt fra ordskifte i organet.
Aktuelle spørsmål er:
Skal et medvirkningsorgan for ungdom få en sterkere posisjon og status i den kommunale
saksgang og organisasjon enn det gjeldende medvirkningsorganet i dag har?
Skal lovfestingen av en medvirkningsordning for ungdom legge opp til at disse tillegges formell
beslutningsmyndighet?
Skal det legges opp til at medvirkningsorgan for ungdom får forslags- og
innstillingsrett, og i tilfelle overfor hvilke organer?”
I spørsmålet om ungdomsrådet skal ha beslutningsmyndighet mener Tana kommune at det kan
innebære en for stor ansvarliggjøring av ungdom under 18 år. Det som imidlertid kan være
aktuelt for ungdomsrådet er at de får forslagrett for saker som er av gruppens interesse og at
beslutningsmyndighet tilligger de øvrige folkevalgte organer. Det kan være saker som kan
medføre sterk grad av konflikter, for eksempel nedlegges av skoler eller sammenslåing av
klasser. Denne type saker kan medføre en negativ erfaring som ungdommen bør skjermes for.
Det er viktig at kommunen får en frihet til å utforme mandatet til ungdomsrådet.
Det er viktig at ungdomsrådet får forelagt saker som er av særlig interesse for gruppa, men det
er også viktig at ungdomsrådet har mulighet til å løfte opp saker til organer med
beslutningsmyndighet etter eget initiativ. I spørsmålet om hvor hensiktmessig det er at
ungdomsrådet får fremlagt alle sakene i kommunen tror vi at ungdomsrådene fortrinnsvis bør
fungere som læringsarena for demokrati. Saksmengden i det kommunale systemet er stor og av
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den grunn er det viktig at ungdomsrådet selv får gjøre et valg i forhold til hvilke saker som er av
interesse.
Ungdomsrådet kan være beslutningsorgan i noen type saker, for eksempel tilskuddsmidler som
disponeres av ungdomsrådet selv. I andre saker bør ungdomsrådet bare ha forslagsrett eller
høringsinstans.
Dette betyr at Tana kommune mener at ungdomsrådet bør ha forslagsrett blant annet til
kommunestyret, formannskapet og fagutvalgene etter gitte rammer. Kommunen ønsker
reservasjon mot å gi ungdomsrådet en generell beslutningsmyndighet.
Utvelgelseskriterier
Tana kommune støtter forslaget om at utvelgelsen til ungdomsrådet bør skje gjennom skolen,
frivillige organisasjoner og fritidsklubber. Utfordringen er å fange opp ungdom fra ulike miljøer
samtidig slik at hele bredden av ungdomsmiljøene blir representert. I dag har vi ingen god
løsning for en bred representasjon i ungdomsrådet.
Valgordning
I dag har Tana kommune en ordning hvor medlemmene velges for to år, og hvor halvparten av
medlemmene stiller til valg hvert år. Kommunen har positiv erfaring med denne praksisen.
Tana kommune vil støtte forslaget om at ungdom bør kunne velges til ungdomsråd fra de
begynner i ungdomsskolen til de fyller 18 år. For ungdom over 18 år vil ha mulighet til å delta
på andre arenaer, som organisasjons- og valgkanalen.
Samtykke fra foreldre
En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når
ungdom under 18 år blir valgt inn i ungdomsråd. Ulike ungdomsråd har ulik praksis på dette
feltet. Det følger av barneloven § 32 at barn som har fylt 15 år selv avgjør spørsmålet om å
melde seg inn i eller ut av foreninger. Barneloven § 33 gir barn stadig større selvråderett med
alderen. Barn vil derfor ha medbestemmelsesrett også før de fyller 15 år, men avgjørelsene må
da i mange tilfeller tas sammen med foreldrene.
Det er knyttet usikkerhet i forhold til foreldresamtykke for deltakelse i ungdomsrådet. Dette er et
spørsmål som departementet bør ta til vurdering. Det er viktig å ha klare retningslinjer for
deltakelse i ungdomsrådet og hvordan man skal forholde seg til unge under 18 år. Spesielt
gjelder det saker som vekker lokalpressens interesse. Skal det f.eks innhentes godkjenning fra
foreldre før ungdomsrådet uttaler seg til media?
Et annet spørsmål som også bør avklares er forhold til skole og fravær. Hvordan skal skolen
forholde seg til fraværet i forbindelse med deltakelse i ungdomsrådet og opplæringer som er
direkte knyttet til deltakelse i ungdomsrådet? Dette har vi ingen gode svar på.
Tana kommune mener at ungdomsrådets medlemmer må være bosatt i den aktuelle kommunen.
Beskrivelse av Deanu nuoraidráđđi - Tana ungdomsråd
Valg og valgprosess
a
Valg og sammensetning
Ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 i
kommuneloven.
Ungdomsrådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer i alderen fra og med 8.klasse til
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og med 19 år.
I tillegg velges to kommunestyrets representant som er unntatt fra denne aldersbegrensinga, som har
rådgivningsansvaret for ungdomsrådet.
Begge kjønn skal være representert
Rådet bør også ha medlemmer som ikke er skoleelever.

b
Valgprosessen
Elevene ved hver enkelt skole og fritidsklubb kommer med forslag til kandidater.
Det første året gjennomførte Tana kommune ”e-valg”, hvor kandidatlistene for den enkelte skole og
fritidsklubben ble lagt ut på hjemmesida. Ungdommene ønsker ”e-valg” for ungdomsrådet. De siste
årene har skolene valgt medlemmer direkte fra elevrådet. Kritikken fra ungdom er at valget er ikke
demokratisk, de som ønsker å delta i ungdomsrådet men ikke i elevrådet får ikke anledning til å stille i
valg.

Medlemmene i ungdomsråd velges for 2 år, halvparten skiftes ut hvert år. Første gang skjer dette
ved loddtrekning, men leder og nestleder sitter hele perioden. I tillegg til de 9 medlemmene med
varamedlemmer fra skolene og ungdomsklubben, velger kommunestyret 2 fast medlem m/
varamedlem til ungdomsråd.

Ansvar, rettigheter og oppgaver
Ungdomsråd skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe innsyn og dermed
muligheter for medinnflytelse.
Roller
Ungdomsrådet velger selv:
 leder
 nestleder
 utpeker representanter til møtedeltakelse i kommunestyret og utvalgene
Rettigheter
Ungdomsrådet har møte- og talerett i
 kommunestyret med 2 representanter
 oppvekst- og kulturutvalget, miljø-, landbruks- og utmarksutvalget, helse- og omsorgsutvalget med 1
representant Voksenkontakt (kommunestyrets representanter) har møte- og talerett i ungdomsrådet.
Møteinnkalling og sakspapirer sendes ungdomsrådet på samme måte som til folkevalgte
representanter.

Oppgaver
ungdomsrådet skal:
 være kontaktorgan for ungdom
 gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for barn og ungdom
 lage retningslinjer for sin virksomhet med møte- og driftsplan, 5 rådsmøter i året
 lage årsmelding for sin virksomhet
 lage budsjettforslag for sin virksomhet
 lage retningslinjer for bruk av eget budsjett
 sette søkelyset på aktuelle temaer og saker
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Ungdomsrådets møter
Målet med og for ungdomsrådets møter er at
a) Ungdomsrådet skal ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene
ønsker det.
b) Ungdomsrådet innkalles skriftlig med minst 8 dagers varsel.
c) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstedet.
Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende.
e) Det skal føres møtebok, og utskrift fra møteboka skal sendes medlemmene i rådet.
Saksfremlegg og vedtaket i ungdomsrådet skal sendes alle medlemmene i ungdomsrådet og legges ut
på kommunens hjemmeside.

Organisering, opplæring og økonomi
Utviklingsavdelingen har koordineringsansvaret for ungdomsrådet med tilrettelegging av saker og
opplæringstiltak etter behov og ønske fra ungdomsrådet. I utviklingsavdelingen er oppgaven tillagt
kulturrådgiver.
Serviceavdelingen har ansvar for å bistå ungdomsrådet med sekretariatsfunksjon.
Voksenkontakt har ansvar for råd og veiledning om saksgangen, utfyllende informasjon om
enkelt saker, om møteledelse, om kommuneadministrasjon og politiske organisering i Tana.
Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til møtekultur, tale- og debatteknikk, lobby, PR og
pressearbeid, gruppeprosess, kommunestruktur og saksbehandling og kreative prosesser.
Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon til ungdomstiltak og egen aktivitet. I tillegg
kommer møtegodtgjørelse som er kr 400 for leder per møte og kr 300 per møte for de øvrige
medlemmene.

De første ungdomsrådene er avsluttet med bra suksess. Tana har et ungdomsråd som har skapt
engasjement og våget å løfte opp saker på eget initiativ. Voksenkontaktene har vært med på å skape
trygge rammer for ungdommene. Det å veilede ungdommene gjennom en saksprosess har hatt stor
betydning for egen utvikling. Samtlige ungdommer har utviklet seg positivt i forhold til saker og
kunne komme med egne ytringer med gode argumentasjoner. Rammen i møtene har vært slik at alle
skal ha mulighet til å ta ordet. Det med å bruke talerstoler er ingen hinder, tvert i mot kan det ha
bidratt til økt selvtillit. Vi tror denne type rutiner gir ungdommen en trygghet til å kunne ta ordet i
kommunestyret og utvalgene hvor ungdomsrådet har talerett.
Oppmøte på ungdomsrådet har vært bra. I løpet av året har det vært gjennomsnittelig 8 medlemmer
per møte. Det som imidlertid er en utfordring er møtene om våren med eksamenstid og klasseturer.
Ungdomsrådet har vært flink til å løfte opp saker på eget initiativ. Saksmengden har økt med
erfaring og trygghet. Vi ser at det er en fordel at rådsmedlemmene blir over to år, og gjerne flere år.
Viktig med tanke på kunnskapsoppbygging og engasjement for drift av ungdomsrådet.
Ungdommene selv signaliserer at de har hatt stor læringseffekt i forhold til organisasjons- og
samfunnsstrukturer, lokaldemokrati og egenutvikling i forhold til argumentasjonsmåter og fremming
av saker. Dette bekreftes av enkelte skoler og foreldre.

I innledningen til notatet fremgår det at:
”Regjeringen mener at det er viktig at forskjellige aldersgrupper er representert i kommunale råd
og utvalg. Både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har i dag lovfestede
medvirkningsordninger. Ungdom bør ha det samme. Regjeringen ønsker
derfor å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner. Etter regjeringens oppfatning vil en formalisering av ungdommens
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rett til å si sin mening og bli hørt, gi et viktig signal til alle landets kommuner og
fylkeskommuner om at ungdom skal ha reell innflytelse i politiske prosesser som angår deres
hverdag der de bor.
Medvirkningsordninger for ungdom vil være en god skole i demokrati og gi ungdommen
mulighet og troen på at det nytter å delta i politiske prosesser. Det sender
et feil signal til ungdommen at eldre, som både har stemmerett og er valgbare til
kommunestyrer og fylkesting, har rett til å bli hørt, mens unge uten stemmerett ikke skal gis den
samme retten til en formalisert medvirkning.”
Rådmannen er svært enig i dette og vil i det etterfølgende gi synspunkter på de
problemstillingene som er skissert.
3.1
Harmonisering av regelverket for medvirkning
Rådmannen mener det er viktig å harmonisere regleverket for medvirkningsordninger.
3.2
Hvordan regulere en medvirkningsordning for ungdom?
Rådmannen er enig i at det er viktig at en lovfesting av en medvirkningsordning for ungdom er
fleksibel og gir kommunene handlingsrom til å finne lokale, gode løsninger. Rådmannen mener
det er viktig at en medvirkningsordning fortsatt innebærer status som rådgivende organ overfor
kommunens folkevalgte organer. Det er ikke ønskelig å gi medvirkningsorganet besluttende
myndighet i andre saker enn de som folkevalgt organ i kommunen bestemmer.
For ikke å lage enda flere lover mener rådmannen det vil være tilstrekkelig å lovfeste ungdoms
medvirkning i kommuneloven.
Når det gjelder den nærmere utforming av regleverket i kommuneloven så ønsker ikke
rådmannen et detaljert regleverk. Det er tvert imot ønskelig at kommunen selv med
utgangspunkt i egen organisering og i samråd med ungdom, kan bestemme hvordan
medvirkningsorganet skal organiseres.
 Rådmannen mener ungdomsrådet i Tana kommune har en sterk posisjon i den
kommunale saksgang og organisasjon.
 En lovfesting av medvirkningsordning for ungdom bør ikke tillegges
beslutningsmyndighet.
 Det kan gjerne legges opp til at medvirkningsorganet (ungdomsrådet) i forskrift til
kommuneloven får forslags- og innstillingsrett overfor formannskap og kommunestyre
og eventuelt hovedutvalg som kommunen måtte ha.
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45/2013
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13.09.2013

Høring - lovfesting av ungdomsråd
Vedlegg
1 Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet oppretter en arbeidsgruppe som lager forslag til høringsuttalelse som behandles i
oktober møtet.
Arbeidsgruppa består av:
__________________
__________________
__________________

Saksopplysninger
Kommunal- og regionaldepartementet sender i samarbeid med Arbeidsdepartementet og Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet ut et høringsnotat om lovfesting av medvirkningsordning
for ungdom.
I høringsnotatet ber departementet kommuner og fylkeskommuner fortelle oss hvilke erfaringer de
har med ulike typer ungdomsmedvirkning og hva de mener en lovfestet medvirkningsordning for
ungdom bør inneholde. Vi foreslår ingen lovbestemmelser, men skisserer kort noen
problemstillinger vi ønsker høringsinstansenes synspunkter på.
Høringsfrist er 25.november 2013
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DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

13/1969-1

20.08.2013

Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - Høring

Kommunal- og regionaldepartementet sender i samarbeid med Arbeidsdepartementet
og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut et høringsnotat om lovfesting
av medvirkningsordning for ungdom.
I høringsnotatet ber departementet kommuner og fylkeskommuner fortelle oss hvilke

erfaringer de har med ulike typer ungdomsmedvirkning og hva de mener en lovfestet
medvirkningsordning for ungdom bør inneholde. Vi foreslår ingen lovbestemmelser,
men skisserer kort noen problemstillinger vi ønsker høringsinstansenes synspunkter
på.
Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men høringen er også åpen for andre enn de
som står på denne listen. Vi ber høringsinstansene vurdere om andre berørte instanser
bør få tilsendt dette høringsbrevet. Det er særlig viktig at kommuner og
fylkeskommuner sørger for at ungdomsrådene og lignende medvirkningsorganer for
ungdom får anledning til å avgi en separat høringsuttalelse. Alle uttalelser blir publisert
på departementets nettsider.
Høringsuttalelser kan sendes ostmottak@krd.de .no merket sak 13/1969. Frist for
innsending av uttalelser er satt til 25. november 2013.
Med hilsen

Sølve Monica Steffensen
eksepdisjonssjef
Siri Halvorsen
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@krd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.krd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Verdipapirfondenes forening
Akademikerne
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Fagforbundet
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NITO
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Unio
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Den norske revisorforening
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Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Friluftsrådenes landsforbund
Norges Kulturvernforbund
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk psykologiforening
Norsk redaktørforening
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1.

Innledning

1.1

Lovfesting av medvirkningsorgan for ungdom

Regjeringen mener at det er viktig at forskjellige aldersgrupper er representert i
kommunale råd og utvalg. Både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har i dag
lovfestede medvirkningsordninger. Ungdom bør ha det samme. Regjeringen ønsker
derfor å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner. Etter regjeringens oppfatning vil en formalisering av ungdommens
rett til å si sin mening og bli hørt, gi et viktig signal til alle landets kommuner og
fylkeskommuner om at ungdom skal ha reell innflytelse i politiske prosesser som angår
deres hverdag der de bor.
Medvirkningsordninger for ungdom vil være en god skole i demokrati og gi
ungdommen mulighet og troen på at det nytter å delta i politiske prosesser. Det sender
et feil signal til ungdommen at eldre, som både har stemmerett og er valgbare til
kommunestyrer og fylkesting, har rett til å bli hørt, mens unge uten stemmerett ikke
skal gis den samme retten til en formalisert medvirkning.
Norsk institutt for by —og regionsforskning(NIBR) har kartlagt politisk og
administrativ organisering av kommunal virksomhet. De fant at ni av ti kommuner har
etablert en representasjonsordning for unge. Dette viser at det finnes stor vilje til å
inkludere unge mennesker i lokale beslutningsprosesser. Det er stor variasjon i
hvordan kommunene legger opp sitt arbeid med barn og unges deltakelse og
innflytelse og ulike lokale varianter har vist seg svært levedyktige.
1.2

Bakgrunnen for høringsbrevet

1.2.1 NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

I NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning foreslår utvalget at det skal etableres
nasjonale, lovfastsatte retningslinjer for kommunale ungdomsråd eller lignende organ,
ikke at ordningen i seg selv skal lovfestes. Utvalgets flertall ønsker at nasjonale
retningslinjer skal omfatte institusjonell forankring, administrativ støtte,
aldersavgrensing, valgordning og mandat. Utvalgets mindretall går inn for at ordningen
med ungdomsråd skal lovfestes. Et samlet utvalg går inn for en formalisering av lokale
innflytelsesorgan for ungdom, med jevnlige møter, og formell tilknytning til det
kommunale styringssystemet.
Hovedutfordringen som utvalget peker på i NOU 2011:20er at ungdomsråd og lignende
ordninger generelt, er ordninger med et uklart mandat.
Utredningen har vært på bred offentlig høring. 62 høringsinstanser uttalte seg om dette
i høringsrunden. Mindretallet (12 instanser) mener at dette er tiltak kommunene selv
må vurdere. De øvrige høringsinstansene er delt i hvordan dette skal gjøres, men er
enige om at ordningen må lovfestes.
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Regjeringen har valgt å følge utvalgets mindretall og går inn for å lovfeste en
medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og fylkeskommuner.
1.2.2 Harmonisering av medvirkningsordninger i kommuner og fylkeskommuner

Arbeidet med å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner, vil inngå i et større lovprosjekt hvor de eksisterende lovpålagte
medvirkningsordningene med eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne
skal harmoniseres og samles i én felles lov og forvaltes av ett departement. Det er viktig
å understreke at en slik harmonisering ikke skal føre til at de eksisterende lovpålagte
ordningene skal svekkes.
De ansvarlige departementene for gjeldende medvirkningsordninger,
Arbeidsdepartementet (eldreråd) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(råd for personer med nedsatt funksjonsevne), skal sammen med Kommunal- og
regionaldepartementet foreslå et nytt regelverk om medvirkningsordninger som også
omfatter ungdom. Det er på denne bakgrunnen vi sender ut dette høringsnotatet, for å
få synspunkter på hvordan en lovfesting av medvirkningsordning for ungdom bør
utformes. Mange kommuner og fylkeskommuner har ulike typer ungdomsmedvirkning
og vi er interessert i å høre hvilke erfaringer de har med disse og hva de mener en
lovfestet medvirkningsordning for ungdom bør inneholde.
Vi vil også parallelt invitere ulike forskningsinstitusjoner til å komme med tilbud om å
foreta en kartlegging av hvilke erfaringer kommuner og fylkeskommuner har med de
lovpålagte ordningene med eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne.
Når vi har foretatt denne kunnskapsinnhentingen og fått inn høringsuttalelsene fra
kommuner og fylkeskommuner om ungdomsmedvirkning, tar vi sikte på å sende ut et
høringsnotat med forslag til et nytt regelverk om medvirkningsordninger i kommuner
og fylkeskommuner.

1.3

Innholdet i høringsbrevet

I kapittel 2 redegjør vi kort for rettstilstanden i dag når det gjelder
medvirkningsordninger i kommuner og fylkeskommuner. I kapittel 3 skriver vi
nærmere om hvordan vi kan lovfeste en medvirkningsordning for ungdom. Vi foreslår
ingen lovbestemmelser, men skisserer kort noen problemstillinger vi ønsker
høringsinstansenes synspunkter på.
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1.4

Om høringen

Høringsfristen er 25. november 2013.

Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men høringen er også åpen for andre enn de
som står på denne listen. Vi ber høringsinstansene vurdere om andre berørte instanser
bør få tilsendt dette høringsbrevet. Det er særlig viktig at kommuner og
fylkeskommuner sørger for at ungdomsrådene og lignende medvirkningsorganer for
ungdom får anledning til å avgi en separat høringsuttalelse.
Høringsuttalelsene sendes på e-post til Kommunal- og regionaldepartementet:
ostmottak krd.de .no merket sak 13/1969.
2.

Gjeldende rett

2.1

Generelt om medvirkningsordninger i dag

Lovverket har i dag ingen generell regel om hvordan kommunene/fylkeskommunene
kan organisere ulike medvirkningsordninger, bare to særlover som regulerer
medvirkningsordninger for eldre og for personer med nedsatt funksjonsevne. Ut over
dette er det opp til den enkelte kommune om den ønsker å ha slike ordninger for andre
grupper og hvordan disse skal organiseres.
Lovverket hindrer ikke at kommunene, etter eget initiativ, kan opprette andre
medvirkningsordninger i sin interne organisering. Dette kan skje i sammenheng med
enkeltsaker, eller som en fast ordning for en avgrenset gruppe, for eksempel
innvandrerråd. Det mest vanlige er likevel ulike ordninger for medvirkning fra ungdom
gjennom ungdomsråd, ungdommens kommunestyre eller lignende ordninger.
2.2

Eksisterende lovpålagte ordninger for medvirkning

2.2.1 Eldreråd

Kommuner og fylkeskommuner har plikt til å opprette eldreråd for hver valgperiode, jf.
lov 8. november 1991nr. 76 om kommunale- og fylkeskommunale eldreråd §§ 1 og 5.
Formålet med eldrerådene er å sikre de eldre innflytelse i saker som gjelder eldres
levekår. Det at eldrerådet opptrer tverrpolitisk og uavhengig bidrar til å sikre at eldres
syn på saker som angår eldre blir en del av grunnlaget for de avgjørelsene som fattes i
lokalpolitikken.
Eldrerådet er et rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og
råd til eget kommunestyre/fylkesting, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Eldrerådene har
ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker på egen hånd og anmode
kommunestyret/ fylkestinget om å sette aktuelle saker på dagsorden. Eldrerådenes
hovedoppgave er å gi uttalelser til "alle saker som gjeld levekåra for eldre", jf. §§ 3 og 7.
Dersom det er tvil om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør
forelegges for eldrerådene.
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Det er kommunestyret/fylkestinget som avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet
skal ha og som oppnevner medlemmene, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å
komme med forslag til medlemmer i eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal
være alderspensjonister i kommunen. Kommunestyret kan vedta å opprette felles råd
for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. § 4a.
Rådene bør ikke være for store. Ifølge Arbeidsdepartementets rundskriv om
kommunale og fylkeskommunale eldreråd (A-32/2007), har de fleste eldrerådene har
fra fem til syv medlemmer. Arbeidsdepartementet anbefaler i det nevnte rundskrivet at
både eldrerådet og pensjonistforeningene får uttale seg før
kommunestyret/fylkestinget fastsetter antall medlemmer i eldrerådet. Det er en
forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges varamedlemmer til
rådet.
2.2.2 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17.juni 2005 nr. 58 om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett
funksjonsevne m.m. §§ log 2.
Kommunene og fylkeskommune skal sørge for at mennesker med nedsatt
funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med
saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder
blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne,
tilgjengelighet og likeverdige tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning og uttalelser.
Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt
funksjonsevne får tilgang til de kommunale - og de fylkeskommunale tjenestene som er
nødvendige for at de skal kunne fungere best mulig. Det vil kunne gjelde både
lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de
behovene som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode
løsninger for dem.
Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike
alternativer for organisering å velge mellom:
Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2)
Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3)
Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4)
Andre representasjonsordninger (§ 2).
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har understreket at det er viktig at
organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne er med i prosessen om valg av
ordning, og at det bør legges avgjørende vekt på hva de mener.
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3.

Departementets vurdering

3.1

Gjennomgang og harmonisering av regelverket for medvirkningsordninger

Når regjeringen nå ønsker å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom, er det
naturlig å foreta en gjennomgang og harmonisering av regelverket for
medvirkningsorganer generelt. Det er uheldig at så beslektede og parallelle regelverk
er regulert i ulike særlover, og forvaltet av ulike departementer. Denne
dobbeltreguleringen gjør regelverket unødvendig komplisert og vanskelig tilgjengelig
for kommunene, særleg under en konstitueringsprosess.
3.2

Hvordan regulere en medvirkningsordning for ungdom?

Som nevnt er det svært mange kommuner og fylkeskommuner som allerede har et
medvirkningsorgan for barn og ungdom. Det er derfor viktig at en lovfesting utformes
på en slik måte at kommunene så langt det er hensiktsmessig kan beholde
eksisterende, gode løsninger. Arbeidet med barn og ungdoms deltakelse og innflytelse
bør ha rom for ulike metoder og arbeidsformer.
Medvirkningsordningene er å anse som en del av kommunenes interne organisering,
og som en del av det demokratiske systemet i kommunene. Lovprosjektet om
medvirkningsordninger i kommunene har som vist ovenfor som mål at regelverket blir
samlet i en felles lov, enten i kommuneloven eller i en ny felles særlov som skal
forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet.
Vårt utgangspunkt er at de grunnleggende reglene for organisering av
medvirkningsordninger bør være like, men likevel slik at den enkelte ordning til en viss
grad tilpasses de ulike gruppene. Reglene for eldreråd og råd for funksjonshemmede er
forholdsvis like i sin oppbygging, og neppe så vanskelig å samordne. Et nytt krav om en
medvirkningsordning for unge kan følge samme mønster, men her er mangfoldet stort
og regelverket må ikke være til hinder for at gode løsninger på ungdommens premisser
videreføres. Det er viktig at en lovfesting av en medvirkningsordning for ungdom er
fleksibel og gir kommunene handlingsrom til å finne lokale, gode løsninger.
Etter gjeldende rett har medlemmer i kommunale organ i kraft av sitt verv tale- og
forslagsrett i saker som forsamlingen behandler. Forslagsretten følger ikke direkte av
lov, men følger forutsetningsvis av møte- og stemmeretten til folkevalgte, jf.
kommuneloven § 30. Det er et viktig prinsipp for gjennomføringen av et formelt møte i
et kommunalt organ at det bare er organets medlemmer som har ordinær tale-,
forslags- og stemmerett. Men andre, for eksempel representanter for et ungdomsråd,
står selvsagt fritt til å be ett av medlemmene i et organ om å fremme et bestemt forslag
på deres vegne.
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De ulike medvirkningsorganene vi har, både de lovpålagte og de ulovfestede, er å anse
som rådgivende organ for én særlig gruppes interesser overfor kommunen.
For å sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning er det opp til den enkelte
kommune om den ønsker å gi disse organene talerett i kommunale organer.
Løsning for et nytt regelverk kan for eksempel være:
Alternativ a:
En egen generell bestemmelse i lov 25. september 1992nr. 107 Om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige medvirkningsorganer, men som
pålegger kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene kan fastsettes i
forskrift.
Alternativ b:
En egen felles særlov om særlige medvirkningsordninger i kommuner og
fylkeskommuner, der alle ordningene lovfestes.
Begge alternativene legger opp til at Kommunal- og regionaldepartementet overtar
forvaltningsansvaret for dette regelverket. Det er naturlig da ordningene kan sees på
som en del av kommunenes organisering for bedre samhandling med særlige
brukergrupper.
Når det gjelder den nærmere utforming av et regelverk for medvirkningsordning for
ungdom, vil vi løfte frem noen problemstillinger det er viktig å tenke over:
Hvis ungdomsrådene og lignende organer skal få beslutningsmyndighet,
forslags- og/eller innstillingsrett, blir spørsmålet om de da er et
medvirkningsorgan eller snarere et kommunalt organ. Og det neste spørsmål
blir da om ungdom, som ikke er direktevalgt i ordinære valg, får like sterke
rettigheter som ordinært valgte representanter.
Medvirkningsordningene for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal
ha seg forelagt saker som er av særlig interesse for disse gruppene. Spørsmålet
er om vi skal ha en tilsvarende avgrensning av ungdomsrådene, eller om
ungdomsrådene og lignende organer skal stå fritt til å få seg forelagt og å uttale
seg som alle saker i kommunen.
Eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har krav på å få de
aktuelle sakene forelagt seg i god tid før de skal behandles i et politisk organ. Ut
over dette er de kun rådgivende organ som ikke kan få delegert formell
myndighet eller forslagsrett for folkevalgte organ. Medlemmer av disse rådene
kan bare få møte- og talerett i politiske organ, adskilt fra ordskifte i organet.
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Aktuelle spørsmål er:
Skal et medvirkningsorgan for ungdom få en sterkere posisjon og status i den
kommunale saksgang og organisasjon enn det gjeldende medvirkningsorganer i
dag har?
Skal lovfestingen av en medvirkningsordning for ungdom legge opp til at disse
tillegges formell beslutningsmyndighet?
Skal det legges opp til at medvirkningsorgan for ungdom får forslags- og
innstillingsrett, og i tilfelle overfor hvilke organer?
En lovregulering av ungdomsmedvirkning reiser også noen særegne spørsmål:
Utvelgelseskriterier
Det fremgår av NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning at utvelgelseskriteriene til
ungdomsrådene er utydelige og varierer fra sted til sted. Ofte kan det være
ressurssterk ungdom som trekkes inn, de som ellers er godt synlige i lokalsamfunnet
og sitter i lederposisjoner i elevråd og lignende. Utvalget anbefaler at skolen, frivillige
organisasjoner og fritidsklubber velger et visst antall medlemmer hver. I tillegg til at
ungdomsrepresentanter også bør rekrutteres gjennom et tilfeldig utvalg blant ungdom
som ikke er organisert i noen organisasjon etc. Spørsmålet blir om utvelgelse av
ungdomsrepresentanter bør skje på en annen måte enn valg av personer til de andre
lovpålagte rådene. Valgene til disse rådene er ikke basert på et tilfeldig utvalg av
målbefolkningen.
Valgordning
En valgordning til ungdomsrådene eller lignende medvirkningsorgan bør sikre
representasjon fra ungdom både i ungdomsskolealder og eldre ungdommer. Det er
videre ønskelig med en viss kontinuitet blant medlemmene i en medvirkningsordning
for ungdom.
En valgperiode på fire år som gjelder for eldreråd og råd for personer med nedsatt
funksjonsevne, vil være for lang tid når det gjelder ungdom. Mange ungdomsråd
praktiserer i dag en ordning der medlemmene velges for to år, og hvor halvparten av
medlemmene stiller til valg hvert år.
Når det gjelder alder på dem som skal representere ungdommen, er det et spørsmål om
det skal være en nedre og en øvre grense. I NOU 2006:7Det lokalefolkestyret i endring,
argumenterer Lokaldemokratikommisjonen for at det bør være en øvre aldersgrense på
18 år for medlemmer av ungdomsrådene. I NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning
mener utvalget at ungdom bør kunne velges til ungdomsråd fra de begynner i
ungdomsskolen til de fyller 18 år. De mener at det ikke er behov for særordninger for
ungdom over 18 år, som da vil ha mulighet til å delta på andre arenaer, som
organisasjons- og valgkanalen.
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En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når
ungdom under 18 år blir valgt inn i ungdomsråd. Ulike ungdomsråd har ulik praksis på
dette feltet. Det følger av barneloven § 32 at barn som har fylt 15 år selv avgjør
spørsmålet om å melde seg inn i eller ut av foreninger. Barneloven § 33 gir barn stadig
større selvråderett med alderen. Barn vil derfor ha medbestemmelsesrett også før de
fyller 15 år, men avgjørelsene må da i mange tilfeller tas sammen med foreldrene.
Spørsmål om den unge kan påta seg tillitsverv på egen hånd, kan tenkes løst etter disse
retningslinjene.
Det er også et spørsmål om ungdom som velges inn i ungdomsråd eller lignende
medvirkningsordning må bo i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på problemstillingene som er reist i dette
høringsnotatet.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

143

Arkivsaksnr:

2013/2341-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Rådet for funksjonshemmede
Eldrerådet
Kommunestyret

Utvalgssak
75/2013
54/2013

Møtedato
29.10.2013
04.11.2013
22.10.2013
14.11.2013

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2014
Rådmannens forslag til vedtak
a) Kommunestyret vedtar fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk
aktivitet.
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2014:
Ordinære anlegg
1. Kunstgressbane, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad)
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad)
4. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)
5. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad)
6. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
7. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
8. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
9. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
Nærmiljøanlegg
1. Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad)
3. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (fornyet søknad)
4. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)
Kulturbygg
1. Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad)
2. Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad)
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Saksopplysninger
Innledning

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan
drive idrett og fysisk aktivitet. På lokalt nivå blir disse målsetningene ivaretatt gjennom
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 2016.
Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger for vårt tilfelle på lokalt nivå. For å
imøtekomme statlige føringer for behovsvurdering har Tana kommune valgt å gjennomføre en
brukerundersøkelse for å ivareta ulike gruppers interesse og behov. Resultater fra
brukerundersøkelsen formidles til de enkelte lag og foreninger for om mulig å oppnå en felles
strategisk forståelse av behovene i Tana.
Staten fremhever at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler
er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år). Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og
tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former, prioriteres
særskilt. Målgruppen blir viet særskilt oppmerksomhet på det lokale nivået.
Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller deres behov for
utfordringer og variasjoner. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg.
Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i et lokalsamfunn. Ungdomsrådet er en
viktig premissleverandør for utviklingen innenfor ulike ungdomsmiljøer. Kommunen, i
samarbeid med lag og foreninger tilrettelegger tiltak som ivaretar ungdommens behov for fysisk
aktivitet.
For funksjonshemmede vil rådet for funksjonshemmede være en viktig samarbeidspart for å
ivareta interessene til målgruppa.
Eldrerådet vil være en aktiv part for å få fysisk aktivitet for eldre i kommunen.
Kriterier for anlegg

Anlegg som blir prioritert i handlingsprogrammet skal også være prioritert i kommunedelplan
for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016. Alle anlegg som det søkes om
spillemidler for er med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg.
Delmålene for anleggsutbygging, som er satt i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og
kulturbygg 2013 – 2016, er som følger:
1. Allsidig friluftsliv og fysisk aktivitet
Anlegg som ivaretar egentrening og trimaktivitet i folkehelseperspektiv
2. Trenings- og konkurranseanlegg
Anlegg som ivaretar idrettsutfoldelse
3. Uteområder ved barnehager og skoler
Sikre at skoler og barnehager får tilstrekkelig med arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv
som utfordrer barn og unges kreativitet
4. Anlegg som tar høyde for funksjonshemmede
Funksjonshemmede skal ha gode og varierte anlegg til å kunne drive idrett innen ulike grener.
5. Allsidig fysisk aktivitet for eldre
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Det har også vært en stor enighet mellom kommunen og idrettsrådet om at anlegg som blir
fornyet skal komme før nye anlegg. Prioriteringen i forhold til kriteriene vurderes i forhold til
nye anlegg.
Anlegg
Ordinære anlegg med prioriteringsliste
Anlegg
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tana kommune,
kunstgressbane
Tana skiskytterlag,
rulleski- og rullestolløype,
løypetrase stadion
Tana skiskytterlag,
rulleski- og rullestolløype,
løypetrase terreng
Tana skytterlag,
elektroniske skiver for
bane 100m
Tana skytterlag,
elektroniske skiver for
bane 200 m
Tana Kjøre- og rideklubb,
dressurbane
Tana Kjøre- og rideklubb,
lysanlegg
Tana videregående skole,
Sprangbane
Tana videregående skole,
Dressurbane

Kostnad Spillemid Spillemidler Komm
(søkt)
andel
6600’
2012
2830’
3900’

Forhåndsgodkj
08.12.11

status

4000’

Ferdig

2013

1620’

200’

03.07.12

Under
bygging

2013

Se anl nr3

Se anl
nr3

03.07.12

Under
bygging

600’

2013

237’

200’
(søkt)

Forhåndsgodkjent Under
planlegging

600’

2013

233’

Forhåndsgodkjent Under
planlegging

600’

2013

227’

940’

2013

352’

1400’

2013

515’

Uklar
eiendomsforhold
Uklar
eiendomsforhold
idr forh god

600’

2013

227’

idr forh god

Under
planlegging
Under
planlegging
Under
planlegging
Under
planlegging

Kommentar til anlegg
a) Tana kunstgressbane, Tana bru:
Tiltakshaver er Tana kommune.
Byggingen blir sluttført i 2012.
Tiltaket har vært til behandling for spillemidler i 2012 og 2013 med avslag på grunn av lav
prioritet.
Fornyet søknad.
b) Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion Tana bru:
Tiltaksansvarlig Tana Skiskytterlag.
Tana skiskytterlag har sluttført denne delen av tiltaket. Dette en type anlegg som kan vurderes
som flerbruksanlegg. Denne type anlegg vil øke aktivitetstilbudet i kommunen. Det viktigste er
at vi får et konkret tilbud for funksjonshemmede (bevegelse). Denne type anlegg har vært et
savn for bevegelseshemmede, og er en del av kommunens målsetning i kommunedelplanen.
Rulleski- og rullestolløype er det første anlegg i Finnmark av sitt slag.
Fornyet søknad
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c) Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana bru:
Finansiering er ikke på plass.
se pkt c
Fornyet søknad
d) Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas:
Tiltaksansvarlig Tana Skytterlag.
Tana skytterlag har satt seg som mål å få opp rekruttering av unge skyttere i kommunen.
For å gjøre skytingen populær blant lagets målgruppe ønsker Tana skytterlag å oppruste
eksisterende skyteanlegget i Bonakas ved å bytte ut pappskivene med elektroniske skiver.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger.
Fornyet søknad
e) Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas:
se pkt d.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger.
Fornyet søknad
f) Dressurbane, ved Tana Ridehall, Holmfjell:
Tiltaksansvarlig Tana Kjøre- og rideklubb.
Tana Kjøre- og rideklubb har hatt en sterk økning i antall medlemmer etter at klubben fikk
ridehall som resultat av et samarbeid mellom Tana kommune og en privat investor.
Dressurbanen er planlagt som en selvstendig konkurranseanlegg for dressurridning, og som
trenings- og oppvarmingsanlegg for innendørs konkurranser i ridehallen.
Tiltaket er i tråd med ønske om jentesatsingen.
Dette er et helt nytt anlegg og oppfyller kravene til konkurranseanlegg.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger, men eiendomsforhold er ikke
avklart.
Ny søknad.
g) Lysanlegg til dressurbane, ved Tana Ridehall, Holmfjell:
Tiltaksansvarlig Tana Kjøre- og rideklubb.
Lysanlegg til dressurbane har betydning for at idretten skal kunne utøves i den mørkeste tiden av
året.
Dette er et helt nytt anlegg og det arbeides for å få oppfylt de spesielle kravene som stilles for
”hest i sport”.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger, men eiendomsforhold er ikke
avklart.
Ny søknad.
h) Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas:
Tiltakshaver Finnmark fylkeskommune, Tana videregående skole
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Dette er et helt nytt anlegg og oppfyller kravene til et konkurranseanlegg.
Sprangridning er egen sportsgren innen ryttersporten.
Tana videregående skole har signalisert at sprangbane har ulike funksjoner og brukes blant annet
i forbindelse med undervisning. Anlegget har betydning som ”Inn på tunet” tiltak og at
rideklubber og travlag i området skal få tilbud om å bruke anlegget til trening og konkurranser.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger.
Fornyet søknad.
i) Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas:
Tiltakshaver Finnmark fylkeskommune, Tana videregående skole
Dette er et helt nytt anlegg, og oppfyller kravene til et konkurranseanlegg.
Dressurridning er egen sportsgren innen ryttersporten.
Tana videregående skole har signalisert at dressurbane har ulike funksjoner og skal blant annet
brukes i forbindelse med undervisning. Anlegget har betydning som ”Inn på tunet” tiltak og at
rideklubber og travlag i området skal få tilbud om å bruke anlegget til trening og konkurranser.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger.
Fornyet søknad.
Nærmiljøanlegg med prioriteringsliste

1
2
3

4

Komm
andel
250’

Forhånds
godkj
Ja i 2010

status

500’

Spillem Spillemidler
(søkt)
2011
200’

720’

2013

200’

320’

idr forh

230’

2013

141’

50 (søkt)

idr forh

Under
plan
Under
plan

800’

2013

200’

600’

Til idr forh

Anlegg

Kostnad

Tana kommune,
Seieddájohkguolbba
n Ballbinge
Tana kommune,
BMX-bane
Sirma IL,
offroardløype med
downhill løype ved
Tana bru
Tana kommune,
ballbinge Sirma
skole

Ferdig

Under
plan

Kommentar til nærmiljøanlegg
a) Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru
Tiltakshaver er Tana kommune.
Byggingen ble sluttført i 2011. Anlegget er i bruk.
Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2011 med avslag på grunn av manglende
finansiering. Tiltaket ble uteglemt fra søknadsrunden i 2012.
Fornyet søknad
b) BMX-bane, Tana bru
Tiltakshaver er Tana kommune.
Initiativet for etablering av anlegget er kommet fra Tana ungdomsråd. De påpekte at
det er en ganske stor gruppe av unge/ungdom som er aktive med sykling, men har
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ingen områder hvor de kan oppholde seg uten å være i ”veien” for andre med sin
aktivitet. Det er et ønske fra gruppen at det etableres et eget område for sykling. I dag
er situasjonen slik at gruppen må bruke områder som trigger konflikter. Med andre ord
på parkeringsplasser, bilveier og lekeområder. Ungdomsrådet vedtok i november 2011
at kommunen skal følge opp saken med etablering av sykkelbane for ungdom.
Tiltaket er under oppføring.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger.
Ny søknad
c) Offroadløype med downhill løype, Tana bru
Tiltakshaver er Sirma IL.
Sirma IL har i sitt høringsutkastet signalisert at de ønsker å etablere nære sykkelanlegg ulike
steder. Målet er å styrke rekrutteringen til sykkelsporten og lage en sykkelarena for barn og unge
som fenger den målgruppen. De ser spesielt at terrengsykling (offroad/MTB) kan være en lavere
terskel for sykling enn landevei, og som også oppleves som mer variert.
De ønsker å lage en offroadrundløype på 3-4 km i Tana bru området – gjerne i tilknytning til
slalombakken, samt en downhill-trasé i slalombakken. En slik rundløype og downhill-trase vil gi
både fart og spenning, utvikling av teknikkferdigheter og grunnform (kondis). Samtidig gir det
en mulighet til unge å oppleve at terrengsykling kan være gøy.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger.
Fornyet søknad.
d) Ballbinge Sirma skole, Sirma
Tiltakshaver er Tana kommune.
Initiativet for etablering av anlegget er kommet fra Tana ungdomsråd. Ungdomsrådets
synspunkter er at det er positivt at det bygges små anlegg i bygdene. Denne type tiltak kan ha
betydning for bolyst i distriktene. Saken ble fulgt opp elevrådet ved Sirma skole.
Dette er et nytt anlegg.
Under planlegging
Ny søknad.
Kulturbygg
Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen “Desentralisert ordning for tilskudd til
kulturbygg” på vegne av Kulturdepartementet.
Formålet med ordningen er å bidra til at det bygges og rehabiliteres egnede bygninger og
utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.
a) Polmak Grendehus, rehabilitering
Tiltakshaver er Polmak bygdelag
Polmak bygdelaget er i gang med planlegging av rehabilitering av grendehuset. Bygdelaget må
endre statuttene for egen virksomhet for å tilfredsstille kravet for ordningen.
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Søknadsfrist for forhåndsgodkjenninger 1.mai og søknadsfrist for midler er 1.juli
b) Sirma Grendehus, rehabilitering
Tiltakshaver er Sirma grendehuslaget.
Tiltaket under planlegging.
Vurdering
Handlingsprogrammet 2014 for anlegg bygger på tiltak som er beskrevet og prioritert i
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016. De anlegg og tiltak
som ikke er tatt med i handlingsprogrammet for 2014 har ikke søkt om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning innen fristen.
Viser for øvrig til innstillingen.
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KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT
TANA
KOMMUNE

OG FYSISK AKTIVITET OG
KULTURBYGG 2013 - 2016

KST 8.november 2012
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Saksprotokoll saksnr. 78/2012 i Kommunestyret - 08.11.2012
Behandling
Innstilling fra OKU ettersendt pr. e-post 01.11.12. Utdelt i møtet.
Trond Are Anti (SfP/NSR) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon etter
at representant Solbjørg Ravna (SfP/NSR) tiltrådte, fra kl. 1515 og for resten av møtet.
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet oppvekst- og kulturutvalgets innstilling:
Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 –
2016.
AP v/Jon Arild Aslaksen fremmet følgende fellesforslag fra SV /Per Magne Lille, AP v/Jon
Arild Aslaksen, SfP/NSR v/Trond Are Anti og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:
Forslaget til kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 som ligger fram til behandling, viser at
Tana kommune har blant annet:
- svært mange kilometer med lysløyper og turstier
- aktivitetshaller, aktivitetsanlegg, kulturbygg
- fritidsanlegg, skyteanlegg, skianlegg, balløkker, fotballbaner
Tana kommune har som eier av flere bygg vist stor vilje til satsing på fritid, idrett og kultur.
Innbyggerne i Tana kommune har gjennom frivillig innsats i sine lag og foreninger lagt ned
enormt mye arbeid i at innbyggerne i Tana skal ha et allsidig tilbud der de bor. Dette arbeidet
fortjener masse ros og skryt.
I den forbindelse ser undertegnede det som naturlig og viktig at kommunen får vist fram alle
anlegg etc på en mest mulig hensiktmessig måte til både innbyggere og tilflyttere. Her kan
GPStracking og bilder være gode visuelle hjelpemidler. Fremheving av anlegg må naturligvis
være i et samarbeid med anleggseier. Samlet sett kan et slikt PR-fremstøt gi positivt blest om vår
kommune.
Forslag:
Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016.
Tana kommune skal sikre at kulturbygg, idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg skal fremvises på en
hensiktsmessig måte.
H v/Kåre Breivik fremmet følgende forslag:
Kommunestyret tiltrer oppvekst- og kulturutvalgets forslag til vedtak med følgende merknader:
1. Tana kommune tar initiativ til et felles informasjonsmøte til eierne av samfunnshus / grendehus
og andre forsamlingslokaler. Målsettingen med informasjonsmøte er å informere eierne om de
statlige kulturhusmidler det kan søkes om, og hvilke kriterier som må
oppfylles i en slik søknad
2. Tana Miljøbygg må innrulleres i kulturhusplan, med sikte på en finansiering av en
nødvendig rehabiliteringsprosess
AP v/Per Ivar fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 6.3 Nærmiljøanlegg, prioritert liste
Pkt. 17 flyttes til ordinære anlegg
Votering
- OKUs innstilling: Enstemmig vedtatt.
- Fellesforslag fra AP, SV, SfP/NSR og Fe/Ol: Enstemmig vedtatt.
- Forslag fra H: Enstemmig vedtatt.
- Forslag AP: Enstemmig vedtatt.
- Hele planen som helhet: Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 2016
med følgende merknader:
1. Tana kommune tar initiativ til et felles informasjonsmøte til eierne av
samfunnshus / grendehus og andre forsamlingslokaler. Målsettingen med
informasjonsmøte er å informere eierne om de statlige kulturhusmidler det kan
søkes om, og hvilke kriterier som må oppfylles i en slik søknad
2. Tana Miljøbygg må innrulleres i kulturhusplan, med sikte på en finansiering av en nødvendig
rehabiliteringsprosess
Tana kommune skal sikre at kulturbygg, idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg skal fremvises på en
hensiktsmessig måte.
Endringer:
Pkt. 6.3 Nærmiljøanlegg, prioritert liste
Pkt. 17 flyttes til ordinære anlegg
Hele planen som helhet vedtatt.
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1.

Innledning

1.1

Bakgrunn

Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommuner må en ha en tematisk kommunedelplan innen
idrett og fysisk aktivitet. Dette danner grunnlaget for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og
friluftsanlegg. Planarbeid er et offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av planprosessen etter
bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Hele planen revideres hvert 4. år. Handlingsprogrammet
revideres hvert år.
Intensjonen med planen er å synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
og samordne kommunens innsats for tilrettelegging av fysisk aktivitet. Det samme prinsippet gjelder for
kulturbygg.
Tana har de senere år satset stort på anleggsutbygging innen idrett, som for eksempel flerbrukshall,
ridehall, utbedringer av skianleggene og lysløypene. Satsingsområdet er også lagt merke til utover
kommunegrensen. Aktivitetsnivået har vært i god vekst og har høstet mange gode prestasjoner.
Idrettslagene i kommunen klarer å fange opp en rimelig stor gruppe barn. Muligens vil det være et
potensial å satse på å fange opp flere mellom 6 – 12 år. Det er i den aldersgruppen de gode holdninger og
motivasjon dannes som også gjelder for fysisk aktivitet.
Gruppen 13 – 19 år kan på mange måter defineres som ”frafallsgruppe”, og utfordringer blir å holde den
aldersgruppen lengst mulig i idretten. For ungdom er utfordring, spenning og konkurranse viktig og disse
elementene bør tas hensyn til ved utvikling av aktivitetstilbud for unge. Samtidig er det den gruppen som i
sterk grad ønsker ”drop-in” tilbud, - det å ha frihet til å styre eget aktivitetsforløp og innsatsnivå.
I det senere har folkehelseperspektivet kommet sterkere i fokus. Fysisk form i befolkningen går ned og
gjennomsnittsvekten går opp. Målet bør være å øke den samlede aktiviteten ved å få de som er moderat
aktiv til å bli mer aktiv og at inaktive kommer i aktivitet. For begge gruppene vil det være hensiktsmessig
å legge til rette for lavterskelaktivitet. Det kan gjøres blant annet ved å styrke friluftsliv og egenorganisert
styrke- og utholdenhetstrening som kan gi større helsegevinst. De inaktive kan også lettest komme i
aktivitet gjennom friluftsliv og egenorganisert aktivitet. Mulig at man i større grad kan spille på lag med
bygdelagene for å få i gang bredere lavterskelaktivitet i kommunen.
Tendensen som kom fram gjennom brukerundersøkelsen viser at kvinner oftere bruker Tana Fysikalsk og
treningssenteret. Det er et potesial å utvikle denne treningsformen videre med tanke på å styrke
aktivitetstilbudet for jenter/kvinner. Den samme gruppen bruker ofte ”skog og mark” som sin
treningsarena. Bedre utbygging og tilrettelegging av friluftsanlegg/stier kan stimulere til større
aktivitetsbredde. Det fremkom ingen barriere signaler mot fysisk aktivitet gjennom brukerundersøkelsen,
men heller begrunnelser for manglende tid og manglende miljø for fysiske lavterskelaktiviteter..
Det er store kjønnsforskjeller på bruken av anleggene. Turstier/turløyper, private
helsestudio/treningssenter og svømmehall/-basseng fremstår som kvinners arena, mens menn hyppigere
benytter seg av idrettshall/flerbrukshall, lysløype og fotballanlegg. (Rafoss og Breivik, 2011).
Idrett og friluftsliv er interessant tema med tanke på bolyst og stedsutvikling. Styrking av idrett og
friluftsliv kan vise seg å være en god investering for Tana kommune i fremtiden. Mulig at den største
gevinsten kan hentes gjennom trivsel og helseforebygging.
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1.2

Formål

Planens formål er:
- Målstyrt anleggsbygging som sikrer et bredt og helsefremmende tilbud
- Anleggsbygging som ivaretar kjønnsperspektivet
- Spre anlegg for å sikre tilbud i bygdene
- Fysisk aktivitet med lavterskel tilbudet settes i fokus

2.

Kommunens idretts- og friluftspolitikk

Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv berører de fleste i Tana kommune, og er en viktig del av vår
kultur og vårt samfunnsliv. Utfoldelse, spenning, prestasjoner, opplevelser for den enkelte og mestring av
naturen er en egenverdi i seg selv. Fysisk aktivitet har stor betydning for barns oppvekst og utvikling, og
de positive helsemessige virkninger av det.
Motivene for å drive idrett og friluftsliv vil variere. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilke motiver
og behov hver enkelt har for å kunne øke mengden og bedre kvaliteten på fysisk aktivitet. Dette gjelder
like mye barn i lek som personer med spesielle behov, mosjonister og for toppidrettsutøvere.
Visjon
Idrett og fysisk aktivitet skaper bolyst i Tana
Hovedmål
Glede, rekreasjon, trivsel og tilgjengelighet for alle
Målgruppe
1.
2.
3.
4.
5.

ungdom
jenter/ kvinner
barn
funksjonshemmede
inaktive

Delmål for fysisk aktivitet
1.
2.
3.
4.
5.

arbeide for at ungdom velger å være fysisk aktive
arbeide for lavterskel tilbud til jenter og kvinner
medvirke til økt fysisk aktivitet i barnehagene og skolene
medvirke til at funksjonshemmede får varierte tilbud innen fysisk aktivitet
arbeide på tvers av sektorene for å fremme fysisk aktivitet og god helse

Delmål for anleggsutbygging
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1. Allsidig friluftsliv og fysisk aktivitet
Anlegg som ivaretar egentrening og trimaktivitet i folkehelseperspektiv
2. Trenings- og konkurranseanlegg
Anlegg som ivaretar idrettsutfoldelse
3. Uteområder ved barnehager og skoler
Sikre at skoler og barnehager får tilstrekkelig med arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv
som utfordrer barn og unges kreativitet
4. Anlegg som tar høyde for funksjonshemmede
Funksjonshemmede skal ha gode og varierte anlegg til å kunne drive idrett innen ulike grener

3.

Resultatvurdering av forrige plan

Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler og er tatt ut av planen:
1. Tana kommune, Tana Flerbrukshall
2. Tana Kommune, Tana Flerbrukshall, klatrevegg
3. IL Forsøk, skianlegg
4. Tana IF, lysløype
5. Tana IF, lysanlegg
6. Tana kommune, Flerbruksområdet Boftsa skole
7. Tana kommune, ball-løkke flerbrukshall
8. Tana kommune, Austertana skole, ballbinge
9. Tanahall AS, Ridehall
10. Tana kommune, lysløype Tana bru
11. Tana skiskytterlag, skiskytteranlegg (rehabilitering)
Følgende anlegg flyttet fra uprioritert liste til prioritert liste:
1. Tana skiskytterlag, skiskytteranlegg (rehabilitering)
Følgende anlegg tatt av uprioritert liste:
1. Miljøbygget (rehabilitering). Det ble søkt om omdisponering av garderobeanlegg til
Ungdomsklubb. Kommunen søkte ikke spillemidler.
Anlegg som står på vente liste for spillemidler:
1. Tana kommune, Tana flerbrukshall, miniatyr skytebane
2. Tana kommune, ballbinge i Sieiddajohkguolbban
3. Tana kommune, Tana kunstgressbane
Anlegg som ikke ble realisert i plan perioden:
1. Tana kjøre- og rideklubb, ridebane, ride/tursti, lysanlegg, stall, sosialt bygg
2. Tana Motorklubb, crossbane/lysanlegg, dragbane, klubbhus m/garderobeanlegg, gokartbane,
motorsportsanlegg og bilcrossbane
3. Tana skiskytterlag, rulleski- og rullestolløype og turløype
4. Tana skytterlag, skytebane
5. Tana kommune, svømmehall, friluftsanlegg Gilbagargu og Kaldbakknes og skoleanlegg i Boftsa,
Sirma og sameskole
6. Levajok rideklubb, ridebane og stier
7. IL Forsøk, skileikeanlegg
8. Seida og Luftjok bygdelag, skileikeanlegg
Anlegg som ikke er realisert vil bli videreført i den nye planen.
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4.

Planprosessen og brukerundersøkelse

Tana kommune har valgt å gjennomføre en planprosess som er utarbeidet i samarbeid med Tana idrettsråd.
Metoden som blir brukt under prosessen er organisering av et informasjonsmøte med lag og foreninger om
anleggsplanlegging og kravene til søknad om spillemidler. Utover det, gjennomført en brukerundersøkelse
for å fange opp innbyggernes bruk av anlegg og hvilke fysisk aktivitet foretrekkes. Planen sendes på
høring i tråd med PLB om brukermedvirkning.
Brukerundersøkelsen var basert på frivillighet og tilgangen til spørreskjemaene var lagt på kommunens
hjemmeside. Skjemaet ble sendt til ledere av lag/foreninger, til skolene og barnehagene i kommunen. Det
kom inn 118 svar fra enkelt personer hvor av 66 jenter/damer og 52 gutter/menn har svart. I tillegg kom
det inn 4 familie besvarelser. Ønsket med brukerundersøkelsen var å fange opp grupper 0-5 år og 63 år og
eldre. Disse gruppene klarte vi ikke å nå. Eldrerådet har kommet en med en uttalelse i møte 19.3.2012:
Eldrerådet vil foreslå at det startes et arbeid med å tilrettelegge turstier slik at flere kan komme seg
litt mer ut i naturen. Et ledd i dette vil være å anlegge plankestier over myrlendte områder og enkle
broer/klopper over bekker og andre hindringer. På nåværende tidspunkt har eldrerådet ikke konkrete
forslag til hvor man bør begynne. Kommunen kan invitere lag og foreninger til drøfting om
hvilke turstier man bør starte med. Eldrerådet vurderer om man vil komme med ytterlige innspill
senere når man ser hva som kommer inn av innspill fra lag og foreninger.
6 – 12 år
I aldersgruppe 6-12 år var samlet antall svar 22, hvor av 50% jenter og 50% gutter. Ser vi gruppen under
ett så oppgir 80% at de er aktiv enten gjennom idrettslag eller friluftsliv/trimaktivitet sammen med
familien.
Anlegg som brukes er ”i skog og mark” (30%), lysløyper (27%), gymsal (22%) , flerbrukshall (20%) og
ridehall (18%).
Viktigste årsak til fysisk aktivitet oppgir gruppa er at det ”er gøy” eller ”blir dradd med av andre”
Anlegg som gruppa er fornøyd med er lysløypene (40%), ridehall (27%) flerbrukshall (18%) og gymsal
(13%).
Anlegg som gruppa savner er svømmebasseng (40%), hundetreningshall (18%), travløpsbane (18%),
knøtte-cup bane, skøytebane, turnhall og crossbane.
Aktiviteten som gruppa er fornøyd med er ski/skiskyting (32%), ridning (23%), fotball (14%),
hundetrening (14%), aktivitet i flerbrukshall (14%) og svømming (3%).
Aktiviteter som gruppa savner er klatring (14%), hundekjøring, karate/kickboksing, dans, turn,
skøyteaktivitet og leke ute.
13 – 19 år
I gruppa 13-19 år kom inn svar fra 66 personer, hvor av 53% jenter og 47% gutter. Av den gruppen
oppgir 40% at de er aktiv i idrett, 23% oppgir at de er brukere av Tana fysikalsk/treningssenter eller
trimaktiviteter og 37% oppgir at de ikke er aktiv.
Anleggene som gruppa bruker ” i skog og mark” (46%), lysløyper (23%), Tana fysikalsk/treningssenter
(16%), flerbrukshall (15%), ridehall (13%) og andre anlegg (8%).
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De viktigste årsakene til å drive fysisk aktivitet oppgir gruppa at det er ”gøy”, ”helse”, ”godt sosialt miljø”
og ”dradd med av andre”.
De som ikke er aktive oppgir de viktigste årsakene at de ”har ikke tid”, ” har tenkt, men kommer ikke i
gang”, ”ikke interesse” og ”ingen å trimme sammen med”.
Gruppen er fornøyd med anleggene flerbrukshall (30%), lysløypene (20%), Tana fysikalsk/treningssenter
(20%), ridehall (20%) og andre anlegg (10%).
Anlegg som gruppa savner er svømmebasseng (21%), travløpsbane/ridebane (20%), sykkelanlegg ,
hundetreningshall, paintballbane, skøytebane, turnhall og crossbane.
Gruppa oppgir å være fornøyd med aktiviteter som ski/skiskyting, ridning, fotball, bryting, badminton og
zumba.
De savner aktiviteter som håndball, basketball, svømming, rulleski, sykling, alpint, karate/kickboksing,
dans og cross.
20 – 34 år
I gruppen 20-34 år fikk vi inn10 svar hvor av 80% damer og 20% menn. Ut av dem oppgir 2 at de er aktiv
i idrett og 4 driver med friluftsliv og 4 ikke aktive.
Anlegg som gruppa bruker er ”i skog og mark”, lysløyper, ridehall, svømmebasseng, Tana
fysikalsk/treningssenter, gymsal og flerbrukshall.
Viktigste årsak til å drive med fysisk aktivitet er at det ”er gøy” og ”egen helse”, mens de som ikke er
aktive oppgir grunnen ”har ikke tid”.
Gruppa er fornøyd med ridehall, flerbrukshall og treningssenter.
Gruppa savner anlegg som turstier, svømmebasseng, hundetreningshall og alpinanlegg med heis.
De oppgir at aktivitetene som de er fornøyd med er ski/skiskyting, ridning og hundesport.
Gruppa savner aktivitet som fotballtrening for damer, prowler og sykler på treningssenter,
styrketreningsrom på Tana fysikalsk, svømming for damer og boksing.
35 – 62 år
I gruppa 35 – 62 år svarte 16 personer på undersøkelsen, hvor av 69% damer og 31% menn. Alle bortsett
fra 1 er trimmere.
Anlegg som brukes er ”i skog og mark”, lysløyper, Tana fysikalsk/treningssenter, gymsal, basseng,
flerbrukshall og ridehall.
Viktigste årsak til fysisk aktivitet er at det ”er gøy” ”helse”, ”godt sosialt miljø”
Ikke aktive oppgir som årsakene at det ”ikke anlegg” for den aktivitet de ønsker.
Gruppa er fornøyd med anlegg som lysløypene, ridehall, flerbrukshall, Tana fysikalsk/treningssenter og
gymsal.
Gruppa oppgir at de savner anlegg som svømmebasseng, lengre
hundetreningshall/bane, squash-hall, kunstgressbane og friidrettsanlegg.

lysløype

i

Bonakas,

De er fornøyd med aktivitetene som ridning, fotball, bryting, badminton, zumba og svømming.
De savner aktiviteter som innendørsaktivitet for voksne, ballaktiviteter i hallen, motorsport og
turorientering.
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Generelt om resultater
Ser vi brukerundersøkelsen under ett var det 58% av jenter/kvinner som svarte. Dette kan bety at
jenter/kvinner ønsker å engasjere seg i anleggsutbyggingen og fysisk aktivitetsutvikling i Tana.
Gjennomgående var det jenter/damer som hadde svart på spørsmålet om hvilke anlegg de savner i Tana.
Det er ganske stor enighet om at svømmebasseng er savnet i Tana. På de neste plassene kom baner/anlegg
for ridning, anlegg for hundesport og skøytebane. De nevnte anleggene var felles for de ulike
aldersgruppene. Utover det var det aldersspesifikke ønsker om anlegg som sykkel- og paintball anlegg fra
ungdom, mens voksne ønsket større variasjoner og bedre tilpasset turstier.
Det var påfallende få av gutter/menn som svarte på ”hvilke anlegg savner du” i Tana. Det kan være mange
grunner til det, men vi vil anta at det har sammenheng med at anleggene som finnes i Tana i dag er
tilfredsstillende for gruppen.
På landsbasis er kvinner og eldre blitt mer aktive og aktiviteter som er mest populære er styrketrening,
jogging, langrenn og sykling. (Rafoss og Breivik, 2011). De samme tendensene finner vi i Tana. Vi ser
dette i sammenheng med bruken av anlegg. De anleggene som fikk hyppigst skår var ”i skog og mark”,
”lysløypene” og ”Tana fysikalsk og treningssenter”.
Det som også viktig å merke seg at i gruppen 13 – 19 år oppgir stor andel at de ikke er fysisk aktiv.
Årsaken er ”har ikke tid”, ”har tenkt, men kommer ikke i gang”, ”ikke interessert” og ”ingen å trimme
sammen med”. Det som er interessant er at den største gruppen har et ønske eller kan gjerne tenke seg å
være aktiv. De oppgir at de savner anlegg for sykling, paintball og crosskjøring. På aktivitetssiden savner
denne gruppen aktiviteter som håndball, basketball, sykling, karate/kickboksing, dans og cross. Nå vet vi
litt om gruppen som oppgir at de bruker tilbudet på Tana Fysikalsk og Tana treningssenter og om disse
tilbudene blir brukt bare sporadisk, eller om dette er tilbud som ofte er i bruk. Den kunnskapen vi har i dag
i forhold til gruppens ønsker er nok informasjon til å bygge et tiltakskjede for gruppen.
Motivasjon for drive med fysisk aktivitet for gruppen 13 – 19 år er de viktigste grunnene som ”gøy”,
”egen helse”, ”godt sosialt miljø” eller ”dradd med av andre”. Det kan være fristende å si at ungdom
legger vekt på samvær og fellesskap, et sted hvor de kan utvikle vennskap og få følelse av tilhørighet.
Dette er kanskje elementer som bør tas hensyn til ved å tiltrekke ungdom til idrett og fysisk aktivitet. Det
som er interessant er at ”egen helse” får et høyt skår. Mulig at det har en sammenheng med hvordan en ser
ut, og at fysisk aktivitet er med å øke egen velvær.

5.

Økonomi

Tana kommune har ikke egne retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger
idrettsanlegg. Tana kommune har valgt å behandle enkeltsaker individuelt, og har vært positivt innstilt til
samtlige saker.
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6.

Aktivitet og anlegg

Oppmerksomheten rundt viktigheten av fysisk aktivitet har økt de siste årene, og i dag er den helsemessige
betydningen av tilstrekkelig fysisk aktivitet både velkjent og veldokumentert. (Rafoss og Breivik, 2011).
Videre sier de at fleste tradisjonelle idrettsgrener domineres av de unge, av menn, og av den øverste
sosiale klassen. Aktiviteter som på ulik vis motvirker mannsdominans og klasseperspektiv, er friluftsliv i
skog og mark, svømming, gymnastikk og dans. Særlig utholdenhetsaktiviteter, som ski og sykkel, og ulike
former for styrketrening, har hatt en sterk utvikling. Det betyr at den målrettede trening som har kommet
de senere årene, har hatt en gunstig effekt i et folkehelseperspektiv, og har bidratt til økende trening i
befolkningen. Derimot har de tradisjonelle idrettene (NIF-idrettene) begrenset kontaktflate, og har stagnert
i oppslutning. Det er derfor langt mer å hente på å utjevne sosiale ulikheter ved å satse på friluftsliv og
egenorganisert fysisk aktivitet og tiltak som fremmer aktivitet i hverdagen.
Utforingen blir å tilrettelegge for en aktivitetskjede som klarer å fange store deler av befolkningen.
Idrettslagene har fått et bredere spekter av aktiviteter ved flerbrukshall og rideanlegg i Holmfjell. Mulig at
motivasjonen er økende med nye anlegg eller områder for fysisk aktivitet. Det er en viktig erfaring og
kunnskap å ta med seg videre med tanke på etablering av nye aktiviteter og bygging av nye anlegg.
Nærmiljøanlegg har ikke hatt samme gjennomslagskraft som ordinære anlegg i kommunen. Ved større
satsing på egenorganisert aktivitet og friluftsliv er kanskje bygdelagene i kommunen en viktig
samarbeidspartner for etablering av nærmiljøanlegg. Enkelte bygdelag har det senere år etablert ”nær”
friluftsområder og trimløyper. Denne type anlegg er viktig for hverdagstrening og aktivitet, og bør styrker.
Det vil være nødvendig å oppsøke de enkelte bygdelagene for å få i gang aktiviteten som har betydning for
bygda. Denne type tiltak kan ha mange gode effekter som bedring av egen helse, økt sosial samhold og
trivsel. Klarer man å få inn tiltaket på en positiv måte kan bygdene på sikt få en positiv utvikling.
Generelt er anleggsdekningen god for idretter som langrenn, skiskyting, fotball, ridning og enkelte
hallidrette. I løpet av året vil skiskyting og fotball bli ytterligere styrket med bygging henholdsvis av
rulleskiløype og kunstgressbane.
Kommunen har tatt grep om de største og dyreste anleggene i kommunen. Disse prioriteringer danner
grunnlag for store mulighet for utvikling av nye idretter i kommune. Hallidrett har vært i vekst.
Det som er savnet blant befolkningen, utenom svømmebasseng, er anlegg for friluftsliv og egenorganisert
aktivitet.
Gang – og sykkelsti har vært ønsket av befolkningen i sentrumsområdet. Det er et tiltak som vil være med
å tilrettelegge fysisk aktivitet for flere grupper av befolkningen.
Utbygging av idrettsanlegg ved Tana bru er konsentrert og fortetningen av utbygging kan bety styrking av
aktivitetsnivået i kommunen. Det vil bli spennende å se om fortetning av idretts- og friliftanleggene kan
bidra til større aktivitetsmengde og brede i deltakelse.
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6.1

Eksisterende anlegg i Tana

Østre seida okart
IL Forsøk
Eksisterende
Sirmaelven
Sirma IL
Eksisterende
Tanahus Orienteringskart IL Forsøk
Eksisterende
Alla roavri stadion
Sirma IL
Eksisterende
Båteng idrettsplass
Båteng IL
Ikke i drift
Båteng lysløype
Båteng IL
Eksisterende
Austertana samfunnshus
Eksisterende
Austertana stadion
Austertana IL
Eksisterende
Austertana stadion
Austertana IL
Eksisterende
Boftsa skole
Tana kommune Eksisterende
Bonakas lysløype Tana IF
Eksisterende
Bonakas stadion Tana IF
Ikke i drift
Finnmark landbruksskole
Eksisterende
Hestehagen
Tana IF
Ikke i drift
Luftjok cross-senter
Tana Motorkl
Eksisterende
Luftjok cross-senter
Tana Motorkl
Eksisterende
Luftjok elgbane
Tana JFF
Eksisterende
Polmak vest
IL Forsøk
Eksisterende
Sirma grendehus
Eksisterende
Seida skole
Tana kommune Eksisterende
Seida skole
Tana kommune Eksisterende
Seida stadion
IL Forsøk
Ikke i drift
Seida stadion
IL Forsøk
Ikke i drift
Skaidibakken
Nedlagt
Skiippagurra fotballbane bygdelag
Eksisterende
Skiippagurra lysløype
Bygdelag
Eksisterende
Tana bru lysløype
Tana kommune Eksisterende
Tana bru orienteringskart IL Forsøk
Eksisterende
Tana skiskytteranlegg
Tana skiskytterlagEksisterende
Tana bru stadion
Tana kommune Eksisterende
Tana samfunnshus
Ikke i drift
Tana skistadion
IL Forsøk
Eksisterende
Tana skistadion
IL Forsøk
Eksisterende
Tana skytebane
Tana skytterlag Eksisterende
Tana skytebane
Tana skytterlag Eksisterende
Tana skytebane
Tana skytterlag Eksisterende
Tana skytebane
Tana skytterlag Eksisterende
Tana skytebane
Tana skytterlag Eksisterende
Seida skistadion
IL Forsøk
Ikke i drift
Luftjokbakkene K25
IL Forsøk
Ikke i drift
Luftjokbakkene K-40
IL Forsøk
Ikke i drift
Sirma lysløype
Sirma IL
Eksisterende
Tanabru Ballbane
Tana ballklubb Eksisterende
Austertana samfunnshus
Eksisterende
Tana Bru miljøbygg
Tana kommune Eksisterende
Tana skistadion- lysløype IL Forsøk
Eksisterende
Tana bru balløkke
Tana ballklubb Eksisterende
Tana Flerbrukshall
Tana kommune Eksisterende
Tana flerbrukshall- Skytebane
påbeg
Skiippagurra fotball/ lys bygdelag
Eksisterende
Tana skistadionsmørebod/varmestue
IL Forsøk
Eksisterende
Aleknjarga orienteringskart IL Forsøk
Eksisterende

Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg
Kommanlegg

Kart
Orienteringskart
Kart
Orienteringskart
Kart
Orienteringskart
Fotballanlegg Gressbane
Fotballanlegg Grusbane
Skianlegg
Skiløype
Aktivitetssal Gymnastikksal
Fotballanlegg Grusbane
Friidrettsanlegg Friidrett grusbane
Aktivitetssal
Gymnastikksal
Skianlegg
Skiløype
Fotballanlegg Grusbane
Aktivitetssal
Gymnastikksal
Skianlegg
Alpinanlegg
Idrettshus
Idrettshus
Motorsport
motocrossløype
Skyteanlegg
Viltmålbane
Kart
Orienteringskart
Aktivitetssal
Gymnastikksal
Bad og symje
Svømmebasseng
Aktivitetssal
Gymnastikksal
Fotballanlegg
Grusbane
Friidrettsanlegg Friidrett grusbane
Skianlegg
Alpinanlegg
Fotballanlegg
Grusbane
Skianlegg
Skiløype
Skianlegg
Skiløype
Kart
Orienteringskart
Skyteanlegg
Skiskytteranlegg
Fotballanlegg
Grusbane
Aktivitetssal
Gymnastikksal
Skianlegg
Langrennsanlegg
Idrettshus
Idrettshus
Skyteanlegg
Skytebane 100m
Skyteanlegg
Skytebane 200m
Skyteanlegg
Skytebane 300m
Skyteanlegg
Skytterhus
Kommanlegg Skyteanlegg
Skytebane (inne)
Kommanlegg Skyteanlegg
Skiskytteranlegg
Kommanlegg Skianlegg
Hoppbakke
Kommanlegg Skianlegg
Hoppbakke
Kommanlegg Skianlegg
Skiløype
Kommanlegg Fotballanlegg
Gressbane
Kommanlegg Kulturbygg
Lokalt kulturbygg
Kommanlegg Kulturbygg
Lokalt kulturbygg
Kommanlegg Skianlegg
Skiløype
Nærmiljø
Aktivitetsanlegg Balløkke
Kommanlegg Flerbrukshall
Normalhall
Kommanlegg Skyteanlegg
Skytebane (inne)
Kommanlegg Fotballanlegg
Grusbane
Kommanlegg Idrettshus
Kommanlegg Kart

Idrettshus
Orienteringskart

Idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 Side 60

Side 11

Tarmfjord tursti
Tana Montessoriskole
Luftjok jegertrapbane
Vangen feltrittløype

Bygdelag

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

Nærmiljøa
Friluftsliv
Tursti
Nærmiljø
Aktivitetsanlegg Ballbinge
Kommanlegg Skyteanlegg
Skytebane (ute)

Eksisterende

Kommanlegg

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Planlagt
Eksisterende

Nærmiljø
Nærmiljø
Nærmiljø
Nærmiljø
Kommanlegg
Kommanlegg
Friluftsliv
Kommanlegg
Kommanlegg

Eksisterende
Eksisterende

Nærmiljø
Nærmiljø

Eksisterende

Kommanlegg

Skianlegg

Tana kommune Eksisterende

Nærmiljø

Aktivitetsanlegg Balløkke

Tana kommune
Tana kommune
IL Forsøk
Tana hall as

Aktivitetanlegg
Nærmiljø
Kommanlegg
Kommanlegg

Ulike småanlegg
Skateboardanlegg
Skianlegg
Hestesportanlegg Ridehall

Nærmiljø

Aktivitet

Tana JFF
Tana kjøre- og
rideklubb

Ungdommens hus
Skatepark
Tana kommune
Seida skole, skateboardanlegg
Seida skole, ballbinge
Tana kommune
Skiippagurra skileikbakke Bygdelag
Tana, Flerbrukshall
Tana kommune
Seida skistadion
IL Forsøk
Mohkkeveaiden turløype IL Forsøk
Tana kunstgressbane
Tana kommune
Big Jump
Tana kommune
Austetana skole,
Ballbinge
Tana kommune
Klatrevegg
Tana kommune
Bonakas lysløype,
Lysanlegg
Balløkke ved
Tana flerbrukshall
Boftsa oppvekstsenter –
Flerbruksområde
flerbruksområde
Langrennsanlegg
Ridehall
Ballbinge
Sieiddájohguolbba

Tana IF

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

Tana kommune Eksisterende

Hestesportanlegg Ridesti
Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg
Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg
Aktivitetsanlegg Ballbinge
Aktivitetsanlegg Skileikanlegg
Flerbrukshall
Normalhall
Idrettshus
Klubbhus
Turløype
Fotballanlegg Kunstgressban
Skianlegg
Snowboard

Aktivitetsanlegg Ballbinge
Diverse anlegg Klatreanlegg (innendørs)

Langrennsanlegg

Ballbinge
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6.2

Handlingsprogram 2013 – 2016

Aktivitet

Beskrivelse

Idrettspolitikk

Iverksette tiltak for fokus på idrettspolitiske saker innen tilskudd
idrettsrådet, driftsstøtte til idrettsrådet
Iverksette tilbud som en fastordning
Ekstern
finansiering
Lavterskel tilbud til jenter og kvinner
Ekstern
finansiering

Treningstider
10.klassing
Jentetrening

Budsjett

Ansvarlig
Utviklingsavdeling
Skole
og
Tana
fysikalsk
Lag og foreninger

Idrett og fysisk aktivitet
Jentetrening
Fysisk aktivitet i
skole
Barnehagene
GPS-merking av
stier
Aktivitets- og
driftstilskudd
Frivillig
aktivitet

Lavterskel tilbud til jenter og kvinner

Ekstern
finansiering
Alle skoler utarbeider planer for fysisk aktivitet for Ordinær
elevene
budsjett
Oppfordre barnehagene til økt fysisk aktivitet og Ordinær
holdningsarbeid med kosthold
budsjett
Tiltaket kan føre til økt fysisk aktivitet blant
befolkningen i kommunen. Tiltaket må skje i nær dialog
med reindrifta.
Avsette støtte til drift, vedlikehold og aktivitet.
Utarbeide retningslinjer for aktivitetsstøtte og
driftstilskudd til lag og foreninger.
Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger tar
høyde for økt og variert aktivitetstilbud for
funksjonshemmede
Oppfordre lagene til å tilrettelegge for egenorganisert
aktivitet, spesielt for ungdom
Stimulere til utvikling av eksisterende og etablering av
nye idrettstilbud for funksjonshemmede

Egenorganisert
aktivitet
Idrettstilbud for
funksjonshemmede
Arrangementer Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger
arrangerer mesterskap og andre arrangement i Tana
Folkehelse
Tilrettelegge for fysisk aktivitet med lavterskeltilbud.
Forebyggende tiltak innen rus, sosial mistilpassing,
helse, psykisk helse
Ekstrem ung
Tiltak innen fysisk aktivitet etter ungdommens initiativ
Trimuka

Innføre en trim uke i Tana

Fiskeplasser

Atferdsregler etter friluftsloven langs sidevassdragene
Masjohka
og
Laksjohka,
og
utføre
tilretteleggingsprosjekt i felt (bla. Skilting)
Utarbeide en plan for friluftsliv, en kartlegging av
viktige friluftsområder og atkomster til vassdraget.
Foreta
en
kartlegging
av
eksisterende
båtlandingsplasser, og vurdere behov for sikring og
tilrettelegging.
Tilrettelegging og forbedring av rasteplasser ved
Tanaelva.

Friluftsområder
Båtlandingsplasser
Rasteplasser

Lag og foreninger
Skolene
Barnehagene
Utviklingsavdeling,
lag og foreninger
Utviklingsavd
Lag og foreninger
Lag og foreninger
Idrettsrådet
idrettslagene

Etter søknad

Lag og foreninger

Eksterne
midler

Utviklingsavdeling,
helse, hjelpetjeneste,
barnehage/skole
Utviklingsavdeling
og hjelpetjenesten
Utviklingsavdeling
og idrettsrådet
Lag og foreninger
Utviklingsavdeling
Fiskeorganisasjoner
Masjok bygdelag
Utvavd,FeFo
Fylkesmannen
Utviklingsavdeling
Rettighetshavere
Fiskeorganisasjoner
Utviklingsavdeling

Ekstern
finansiering
Ord budsj
Ekstern
finansiering
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6.3

Prioriteringer for bygging av anlegg for idrett og friluftsliv

Anleggene som er tatt med i planen er med bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne
ønsker. I planen og handlingsprogrammet er følgende prioritering tatt hensyn til:
1. anlegg som er ferdig
2. anlegg som er påbegynt
3. søkt om spillemidler
4. anlegg som er forhåndsgodkjent
5. anlegg som prosessen er startet
Det gjøres et forsøk på å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper.
Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
12

Anlegg

Kostnad

Tana
kommune
Flerbrukshall,
skytebane
Tana
kommune,
kunstgressbane
Tana
skiskytterlag,
rulleskiog
rullestolløype, innmark
Tana
skiskytterlag,
rulleskiog
rullestolløype, utmark
Tana
skytterlag,
elektroniske skiver for
bane 100m
Tana
skytterlag,
elektroniske skiver for
bane 200 m
Tana Kjøre- og rideklubb,
dressurbane
Tana Kjøre- og rideklubb,
lysanlegg
Tana videregående skole,
Sprangbane
Tana videregående skole,
Dressurbane
Tana vgs, lysanlegg til
ridebanen
Tana Kjøre- og rideklubb,
sprangbane
Tana vgs,
feltrittbane
Austertana IL, lysløype

13 Skippagurra

Komm Forhåndsandel
godkj
725’
12.12.11

status

1700’

Spillemidler
(søkt)
2012

6600’

2012

3900’

08.12.11

Ferdig

4000’

2013

03.07.12

Under bygging

2013

03.07.12

Under bygging

600’

2013

Til idr forh Under
god
planlegging

600’

2013

Til idr forh Under
god
planlegging

600’

2013

940’

2013

1400’

2013

600’

2013

Til
god
Til
god
Til
god
Til
god

ferdig

idr forh Under
planlegging
idr forh Under
planlegging
idr forh Under
planlegging
idr forh Under
planlegging

bygdelag,
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lysløype (reh)
14 Tana ballklubb,
klubbhus
15 Austertana Samfunnshus
AL, klatrevegg
16 Tana Kjøre- og rideklubb,
sosialt bygg
17 Tana Motorklubb (TMK)
Motorsportsanlegg:
18 TMK, Crossbane/lys
19 TMK, Drag-bane
20 TMK, klubbhus
21 TMK, garasjeanlegg
22 Tana Ballklubb, klubbhus
23 Tana IF, Alpinbakken
(reh)
24 Tana skytterlag, Bonakas
Arena (reh)
25 Tana vgs,
feltrittbane
26 Austertana IL, alpinanegg
27 Holmesund Lysløypelag,
lysløype (reh)
28 IL Forsøk, skianlegg
29 Tana
kommune,
svømmebasseng
30 Tana
skiskytterlag,
Turløype/friluftsanlegg
31 Tana kommune
Lysløype (reh)
32 Tana Kjøre- og rideklubb,
stall
33 Levajok
Rideklubb,
ridebane
34 Sirma IL, sykkelsti/løype
35 Treningsanlegg/løype for
hundesport
36 Tana
kommune,
friluftsanelgg Tana bru
37 Tana
kommune,
Gilbagargu/guolba
38 Tana
kommune/bygdelagene
Kaldbakknes

Statlig sikret

Egen
reguleringsplan
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Nærmiljøanlegg, prioritert liste
Anlegg
1

Tana
kommune,
Seieddájohkguolbban Ballebinge
2 Tana kommune, BMX-bane
3 Sirma IL, offroardløype med
downhill løype ved Tana bru
4 Tana kommune, ballbinge Sirma
skole
5 Alleknjarg Bygdelag, ballbinge
6 Tana vgs, ballbinge
7 Austertana IL, skileikeanlegg
8 Tana ballklubb, flerbruksanlegg
9 IL Forsøk, skileikeanlegg
10 Tana kommune, Flerbruksområde
Tana bru

Kostnad
500’

Spillem
(søkt)
2011

720’
230’

2013
2013

Til idr forh
Til idr forh

800’

2013

Til idr forh

status
Ferdig

Planlegges
Planlegges
Planlegges
Planlegges
Planlegges

11 Seida og Luftjok Bygdelag,
skileikeanlegg
12 Sirma bygdelag, turløype
13 Levajok Rideklubb, stier
14 Tana kommune Ballbinge, Sirma
skole
15 Tana kommune Ballbinge, Boftsa
skole
16 Tana kommune, flerbruksanlegg
Sameskolen
17 Sirma IL, sykkelsti
18 Tana kommune, skateanlegg

6.4

Komm andel Forhånds
godkj
Ja i 2010

Planlegges

Uprioriterte anlegg

Ordinære anlegg
Anlegg
Lysløype
Kunstsnøproduksjon
Lassokastingsanlegg
Fotball anlegg
Alpinbakke
Friluftsanlegg
Lysløype
Reinkappkjøringsanlegg
Alpin-/snowboardanlegg
Alpinbakken
O-kart Sirma
Gollevárri, friluftsanlegg
Miljøbygg
Grønnes – Gávesluokta, friluftsanlegg
5-toppene, friluft

Beskrivelse
Rehabilitering
Ny utstyr
Ny anlegg
Rehabilitering
Ny anlegg
Ny anlegg
Rehabilitering
Ny anlegg
Rehabilitering
Rehabilitering
Rehabilitering
Ny
Rehabilitering
Ny
Rehabilitering

Eier
Sirma IL
IL Forsøk
Deanu Searat
Sirma IL
Austertana IL
Sirma bygdelag
Skippagurra BL/IL Forsøk
Deanu Searat
Tana kommune
Tana IF
IL Forsøk
Tana kommune
Tana kommune
Bygdelagene, historielag
Bygdelagene
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Guivvašguoika, friluft
Laksjokmunning, friluft
Bievra, Friluft
Storfossen, friluft
Gárgogeahčči, friluft
Polmakstrand, friluft

Ny
Ny
Ny
Rehabilitering
Ny
Ny

Tana kommune
Tana kommune
Tana kommune
Tana kommune
Tana kommune
Tana kommune

Nærmiljøanlegg
Anlegg
Seida skole
Austertana skole
Deanu Sameskuvla
Deanu sameskuvla
Sirma skole
Sirma skole
Trimløype/natursti
Montessoriskole
Vestertana
Torhop
Smalfjorsvann
Holmfjell
Seida barnehage

Beskrivelse
Eier
Nettopp-bane
og Tana kommune
sykkelløype
UtendørsklatreTana kommune
vegg
Nettopp-bane,
Tana kommune
UtendørsklatreTana kommune
vegg
Nærm friidrett
Tana kommune
Sykkelløype
Tana kommune
Ny anlegg
Sirma IL
Skileikanlegg
Tana Montessoriforening
Kultursti
Vestertana kap og byg.lag
Kultursti
Torhop og Tarmfjord b.lag
Tursti
Allgasvarri bygdelag
Flerbruksområde
Tana Motorklubb
Flerbruksområde
Tana kommune
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7.

Kulturbygg

Tilskuddsordning ”Tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Finnmark” forvaltes av Finnmark
fylkeskommune. Formålet er å bidra til at det bygges og rehabiliteres egnede bygninger og utearealer som
gir rom for ulik kulturell virksomhet. Ordningen rettes mot kulturhus, flerbrukslokale eller spesiallokale
for kunst og kultur som bibliotek, kino, bygg for museum eller andre kulturvern tiltak. Det kan også gis
midler til scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for billedkunst.
Prosjekter som søker tilskudd skal være universelt utformet og i samsvar med PLB.
Søker kan være kommune, andelslag eller andre stiftelser eller organisasjoner med demokratisk
oppbygging.
Søknadsprosessen følger de samme prinsippene som ligger til grunn for spillemiddelsøknad. Fristen for
forhåndsgodkjenning er 1.mai.

Anlegg
1

4

Austertana Samfunnshus
AL (reh)
Polmak
bygdelag,
grendehuset (reh)
Skippagurra
bydgelag,,
bygdehuset
Sirma grendehus (reh)

5

Tana miljøbygg

2
3

Kostnad

Søkt tilskudd Komm forhåndsgodkj status
andel
planlegging
Søke om godkj
som søker
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2013/2329-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
55/2013

Møtedato
04.11.2013

Oppnevning av representanter til kommunestyremøtet den 14.11.2013 og
18.12.2013

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger
Ungdomsrådet velger følgende to representanter til kommunestyremøtet den 14.11.2013:
1…………………
2. ………………..
Ungdomsrådet velger følgende to representanter til kommunestyremøtetd en 18.12.2013:
1………………....
2………………….
Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

C20

Arkivsaksnr:

2013/648-3

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
56/2013

Møtedato
04.11.2013

Paintball i Tana
Saksansvarlig: Anna Oliva Taksgård
Rådmannens forslag til vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd går innfor:
a. Innvilger et tilskudd på kr 68 000 til BFC for oppstart av paintball klubb i Tana
b. Avslår søknaden

Saksopplysninger
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd har tidligere vedtatt av sak
44/2013 på møtet 13.09.2013:
Behandling
Ella M. Isaksen (URDEA) fremmet følgende forslag:
Rådmannen følger opp saken.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Rådmannen følger opp saken.
Tana kommune ved utviklingsavdeling har gjennomført et møte med Badje Deanu fotball club
den 13.oktober.
Det ble enighet om at BFC kan påta seg alle formell krav for etablering av en paintball klubb.
Det innebærer blant annet å utarbeide retningslinjer for våpenbruk, utarbeide samtykkeskjema
for foreldre godkjenning av de som er under 18 år, organisere trening/konkurranse,
kurs/opplæring for bruk av våpen, verneutstyr og retningslinjer for opptreden i og under
trening/konkurranse ellers andre retningslinjer som er påkrevd for et paintball klubb.
Det ble også enighet om at BFC kan sende inn en søknad på etablering av en paintball slik at
aktiviteten kommer i gang.
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Søknad med kostnadsoverslag
Produkt

GOG Envy Pakke
Bane 25 Vern
Manta Quick Fill
Paintball Nett 6x100m
Virtue Clock Chrono
15L 232 Bar Dykkerflaske

Pris

kr 2 366,00
kr 25 000,00
kr 1 399,00
kr 4 900,00
kr 1 599,00
kr 2 999,00

Antall
10

Totalt
kr 23 660

1

kr 25 000

1

kr 1 399

2

kr 9 800

1

kr 0,00

3

kr 5 997

TOTALT:

kr 68 856

Vurdering
De brukerundersøkelser blant barn og unge som ungdomsrådet har gjennomført har vist at det
store ønske om å få igangsatt et organisert paintballtilbud i Tana.
Rådmann forslår at Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd går innfor:
a. Innvilger et tilskudd på kr 68 000 til BFC for oppstart av paintball klubb i Tana
b. Avslår søknaden
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2013/2451-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
57/2013

Møtedato
04.11.2013

Retningslinjer for ungdomsrådet
Saksansvarlig: Kine Haugen

Rådmannens forslag til vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd opprettholder vedtaket i sak 47/2013.

Saksopplysninger
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd har i sak 47/2013 av 13.09.2013 behandlet saken om:
Regler og retningslinjer for Ungdomsrådet
1. Svare på alle beskjeder
2. Utfør oppgaver du har fått i arbeidsgruppa
3. Følg med
4. Ikke mobiltelefon og data
5. Taushetsplikt!
6. Hver representant må fronte det flertallet i Ungdomsrådet mener og har vedtatt.
Si din mening

Vurdering
Rådmannen mener det er positivt at ungdomsrådet på eget initiativ utarbeider retningslinjer for
hvordan den enkelte bør opptre på møtene. Dette er et viktig steg for å ta andre områder som for
eksempel å utarbeide retningslinjer for bruk av sosiale medier og mer.
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PS 58/2013 Referatsaker/Orienteringer
RS 5/2013 Informasjon/evaluering av stormøtet
RS 6/2013 BMX-bane
RS 7/2013 Barne- og ungdomskonferanse i Stavanger
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