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2013/2607

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling
PS 2/2014 Godkjenning av saksliste
PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet den 04.11.2013
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2013/2607-8

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
4/2014

Møtedato
22.01.2014

Møteplan 2014 - ungdomsråd

Rådmannens forslag til vedtak
Saksansvarlig: Kine Haugen, leder for ungdomsrådet
21.mars
7.mai
22.september
20.oktober
Alle møtene starter kl 8:30

Saksopplysninger
Møteplan for ungdomsrådet 2014 bør legges slik at den følger møteplan for kommunestyret.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/76-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
5/2014

Møtedato
22.01.2014

Opprettelse av interessegruppe for Ungdom mot narkotika

Rådmannens forslag til vedtak
Saksansvarlig: Kine Haugen
Det oppnevnes 4 medlemmer som går i interimstyret for interessegruppe for ”Ungdom mot
narkotika i Tana og Nesseby”
__________________
__________________
__________________
___________________
Navnene på medlemmene oversendes ØstFinnmark politidistrikt.

Saksopplysninger
Øst Finnmark politidistrikt har sendt en forespørsel til ungdomsrådene i Nesseby og Tana om
opprettelse av interessegruppe for ”Ungdom mot narkotika i Tana og Nesseby”.
I henvendelse fra Øst Finnmark politidistrikt frem at de ønsker å opprette en gruppe for ungdom
i Tana og Nesseby. Dette etter erfaringene fra stormøtet mot narkotika, som var oktober 2013,
hvor det fremgikk at de fleste ønsker å ta avstand fra narkotika.
Politiet forslår at gruppa kan hete ”Ungdom mot narkotika i Tana og Nesseby”. Dette navnet
kan endres, men det må synliggjøre at det er en gruppe som er i mot narkotika.
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Politiet utfordrer ungdomsrådene i Tana og Nesseby til å danne et interimstyre, som jobber frem
forslag til vedtekter og det som trengs for å opprette denne gruppa. Politiet vil ikke legge for
store føringer ang. opprettelsen, men vil være behjelpelig med råd og veiledning om det er
ønskelig.
Når det gjelder økonomi, så vil det bli overført en sum penger til gruppa når gruppa er opprettet
og man har fått opprettet egen konto og fått organisasjonsnummer. Disse pengene skal også
dekke utgifter til stiftelsesmøte. Det er ønskelig at stiftelsesmøtet kan holdes før utgangen av
mars. Et er at det ikke er for mange personer med i interimstyret, for at det skal bli lettere å
arrangere møter.
Denne gruppa skal være en gruppe hvor ungdom har lyst å være med i. Og ”gulroten” er at hvert
år skal en eller to få reise på en konsert, institusjon for narkotikamisbrukere eller noe annet som
gruppa bestemmer.
Vurdering
Rådmannen er positiv til ungdomsengasjement i forhold til rusforebygging. Dette vil skape et
positivt engasjement blant ungdom i kommunen, og at initiativet for det forebyggende arbeidet
vil komme fra ungdommen selv er en utvikling i riktig retning med tanke på medbestemmelse
og innflytelse.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/75-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
6/2014

Møtedato
22.01.2014

Samarbeid med ungdomsrådet i andre kommuner

Rådmannens forslag til vedtak
Saksansvarlig: Ella Marie Hætta Isaksen
Tana ungdomsråd sender en formell henvendelse om samarbeid til ungdomsrådet i Nesseby.
Det utarbeides rutiner for samarbeid og eventuelt opprettes en arbeidsgruppe for å ivareta
fellessaker.

Saksopplysninger
Ungdomsrådet har tidligere drøftet om å etablere samarbeid med andre ungdomsråd i fylket.
Dette med hensyn blant annet for utvikling av kompetanse og ungdomsrådets arbeid. Tana
ungdomsrådet fikk en utfordring fra siste nettsamling om å være arrangør for neste
nettverkssamling. I den forbindelse vil det være naturlig for ungdomsrådet å inngå samarbeid for
eksempel med ungdomsrådet i Nesseby og invitere de til å være med arrangører for
nettverkssamling i Tana.
En nettverkssamling bør være kompetansehevende for ungdomsrådene i fylket og det kan være
en fordel at flere ungdomsråd jobber sammen med et program.
En tilbakemelding fra samlingen i Vardø 6.-8.12.13:
Arrangementskomiteen enig i å sende stafettpinnen videre til dere i Tana for en tilsvarende
storsamling for ungdomsråd i begynnelsen av oktober 2014!
Gratulerer med utnevnelsen!
Håper dere tar utfordringen med å lage en samling lik (enda bedre?) den vi har hatt i Vardø, og hvor
dere sender invitasjon til alle ungdomsrådene i Øst-Finnmark.
Når dere avholder kurset neste år gir dere stafettpinnen videre til en annen kommune året etter.
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ØKONOMI:
Rent økonomisk sett vil ikke den neste samlingen kunne avholdes på ett hotell, siden økonomien på det
hele garantert vil være annerledes: Men vi kan jo f. eks. overnatte og holde seminaret på en skole:
Hvis dere inviterer unge forelesere slik vi gjorde i Vardø, er det ikke sikkert at vi trenger å bruke så
mye penger på forelesere heller.
Det var en veldig fin og entusiastisk gjeng i Vardø, og det var flere av ungdomsrådene som knyttet
kontakt i løpet av kurset!
Vår erfaring med å bruke veldig unge forelesere var udelt positiv: Alle hadde forberedt seg grundig
med gode presentasjoner, og selv om ungdommene som vanlig snudde døgnet voldsomt fulgte de godt
med og løste alle gruppeoppgaver.
Dette var fantastisk morsomt og gjennomføre, så vi håper veldig på at dere kunne ta utfordringen i
Tana.
Ungdommene har selv mekket kurset, har kjeftet litt i forbindelse med lagingen av budsjettet, det er det
eneste: De har jobbet som helter dag og natt og i løpet av utrolig kort tid, de er bare helt fantastiske hva
de kan få til hvis man bare tør og la dem slippe til! Kvaliteten på kurset var utrolig bra!
Håper vi kan få dette til!

Sør-Varanger ungdomsråd

Vurdering
Rådmann anbefaler at Tana ungdomsråd gjør en formell henvendelse til Nesseby ungdomsråd
om samarbeid. Innholdet i samarbeid kan være for eksempel arrangering av nettverkssamling for
ungdomsråd i Øst Finnmark. Eller andre saker som er aktuelt for ungdomsrådene.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

X06

Arkivsaksnr:

2014/72-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
7/2014

Møtedato
22.01.2014

Tiltak for bolyst-Ungd 2014

Rådmannens forslag til vedtak
Saksansvarlig: Anna Oliva Taksgård
Saken oversendes ungdomsrådet uten innstilling.

Saksopplysninger
Tiltak som er gjennomført eller planlagt gjennomført etter tidligere ønskeliste fra ungdomsrådet:
-

BMX-bane, tas i bruk vår/sommer 2014
Aktivitetskurs for ungdom
Ungdomskonsert
Film og web-kurs
Dj-kurs
Sminkekurs, avlyst pga lite interesse

Gjennomføres i 2014 av de som var planlagt i 2013 eller ønsket etter første kurs:
- Paintball, ungdomsrådet har finansiert tiltaket
- Tanatalent, blir i løpet av mars/april
- Kokkekamp i mars, kursene i januar og februar
- Oppfølgingskurs i film og web
- Aktivitetskurs for ungdom
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Vurdering
Se sak PS 39/2013 Bolyst "Tana som vekstkommune" hvor det fremgår en tidligere ønskeliste. Hvilke
tiltak er det ønskelig gjennomføres i tillegg til nevnte? Ungdomsrådet gjør en vurdering av tiltak og
aktiviteter som er ønskelig å gjennomføre i prosjektets sluttfase.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/73-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
8/2014

Møtedato
22.01.2014

Sjumilssteget - medbestemmelse
Vedlegg
1 Informasjon om Fylkesmannens satsing på barn og unge

Rådmannens forslag til vedtak
Saksansvarlig: Kristine Stjerna og Per Martin Ingilæ
Spørsmål til kommunene
1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse –
Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der?
2. Hvordan sikrer kommunen opplæring knyttet til Ungdomsråd eller andre organer som
barn deltar i?
3. Hvordan sikrer kommunen at barnas interesser ivaretas etter plan- og bygningslovens
samfunnsdel og arealdel, eller rundt konkrete planer som angår barn?
4. På hvilken måte sikrer kommunen at barn blir hørt når kommunen tar avgjørelser som
angår dem personlig?
5. Hvordan kan kommunen sikre at barnas rett til medbestemmelse blir reell?

Saksopplysninger
Tana kommune er en av deltaker kommunene i Finnmark for Sjumilsteget som Fylkesmannen i
Finnmark beskriver:
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Sjumilssteget
FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20.11.1989. Barnekonvensjonen er
ratifisert av alle land i verden og innebærer en plikt for nasjonale myndigheter til å følge opp
konvensjonens ulike bestemmelser (artikler). Landene har plikt til å tilpasse sin lovgivning og
praksis i samsvar med konvensjonen.
Konvensjonenes ulike artikler er utformet uten hensyn til hvordan hvert enkelt land eller lokal
myndighet velger å organisere sine tjenestetilbud, og innebærer dermed en plikt for ulike deler
av tjenesteapparatet til å samarbeide om å gi barn de rettigheter de har fått gjennom
barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen er dermed førende også for kommunal virksomhet.
Kommunene plikter å sørge for at rettigheter som må løses i fellesskap mellom ulike
kommunale tjenester til barnets beste, blir organisert slik at samarbeidet fungerer i praksis. Ikke
minst gjelder dette at hensynet til barn og unge tas med som en viktig og naturlig del av den
kommunale arealplanleggingen.
Som et ledd i kvalitetssikringen av om kommunene reelt ivaretar sitt ansvar, tilbyr
Fylkesmannen Sjumilssteget som verktøy i dette arbeidet. Sjumilssteget er utarbeidet av
Fylkesmannen i Troms og er et hjelpemiddel til analyse og utsjekking av kommunens evne og
vilje til å arbeide for ”barnas beste” i tråd med sentrale artikler i barnekonvensjonen.
De sju stegene er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medbestemmelse (Artikkel 12)
God omsorg (Artikkel 18 og 26 og 27)
Særskilt vern og støtte (Artikkel 20)
Vern mot overgrep (Artikkel 19,34 og 36)
Fullverdige liv (Artikkel 23)
God helse (Artikkel 24)
God utdanning (Artikkel 28,29,30 og 31)

STEG 1 - Medbestemmelse
Artikkel 12
1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til
fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets
synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ
saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet
organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

Vurdering
Det er ønskelig at ungdomsrådet drøfter spørsmålet som er direkte knytte til ungdomsrådets
funksjon.
Spørsmål til kommunene
1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse –
Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der?

Side 13

2. Hvordan sikrer kommunen opplæring knyttet til Ungdomsråd eller andre organer som
barn deltar i?
3. Hvordan sikrer kommunen at barnas interesser ivaretas etter plan- og bygningslovens
samfunnsdel og arealdel, eller rundt konkrete planer som angår barn?
4. På hvilken måte sikrer kommunen at barn blir hørt når kommunen tar avgjørelser som
angår dem personlig?
5. Hvordan kan kommunen sikre at barnas rett til medbestemmelse blir reell?
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FYLKESMANNEN I FINNMARK

FINNMÁRKKU FYLKKÁMANNI

Informasjon om Fylkesmannens satsing på barn og unge - Sjumilssteget

Bakgrunn for satsingen
I regjeringens samlede oversikt om Satsing på barn og ungdom1 fremstår tidlig innsats og barn og
unges medvirkning på tjenester og tilbud som er rettet mot dem, som sentrale målsettinger og
innsatsområder. I denne publikasjonen og ut fra nasjonale føringer for øvrig, legges det betydelig
vekt på å tenke helhetlig og samordne innsatsen for barn og unges oppvekstmiljø på tvers av
fagområder. Dette fremheves ytterligere både i rundskriv om forebyggende innsats for barn og unge2
og i regjeringens strategidokument3 som omhandler bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot
barn og ungdom.

I Finnmark har vi et særskilt ansvar knyttet til minoritetsbarn og -unge. I tillegg til samiske barn og
unge, har de fleste Finnmarkskommuner en flerkulturell befolkning som følge av bosetting av
flyktninger og tilflytting fra andre land. Dette gir oss særlige utfordringer knyttet til flerkulturell
kompetanse og dermed og til tilrettelegging av tilbud i et flerkulturelt perspektiv.
Fylkesmannen vil ha et samarbeid med Sametinget for å kvalitetssikre tilbudet som gjennom denne
satsningen rettes mot vår flerkulturelle befolkning.

For Fylkesmannen er det et overordnet mål at kommunene skal kunne øke sin evne til å sikre at barn
deltar i samfunnsutviklingen og at hvert barn og hver familie får nødvendige og tilstrekkelige tilbud
fra kommunens ulike tjenester. For å bidra til denne måloppnåelsen, introduserer derfor
Fylkesmannen Sjumilssteget. Sjumilssteget handler om tidlig innsats, samordning av tjenester,
samarbeid på tvers av fagområder og barns medbestemmelse. Det overordnede prinsippet i dette
arbeidet er ”barnets beste”.

1

Publikasjonen ”Satsing på barn og ungdom. Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2013.” En
samlet oversikt utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
2
Rundskriv Q 16/2013 ”Forebyggende innsats for barn og unge”, utgitt av Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet sammen med flere departement.
3
”Barndommen kommer ikke i reprise.” Strategi for å bekjempe vold mot barn og ungdom (2014-2017). Utgitt
av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sammen med flere departement.
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Sjumilssteget
FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20.11.1989. Barnekonvensjonen er
ratifisert av alle land i verden og innebærer en plikt for nasjonale myndigheter til å følge opp
konvensjonens ulike bestemmelser (artikler). Landene har plikt til å tilpasse sin lovgivning og praksis
i samsvar med konvensjonen.

Konvensjonenes ulike artikler er utformet uten hensyn til hvordan hvert enkelt land eller lokal
myndighet velger å organisere sine tjenestetilbud, og innebærer dermed en plikt for ulike deler av
tjenesteapparatet til å samarbeide om å gi barn de rettigheter de har fått gjennom
barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen er dermed førende også for kommunal virksomhet.
Kommunene plikter å sørge for at rettigheter som må løses i fellesskap mellom ulike kommunale
tjenester til barnets beste, blir organisert slik at samarbeidet fungerer i praksis. Ikke minst gjelder
dette at hensynet til barn og unge tas med som en viktig og naturlig del av den kommunale
arealplanleggingen.

Som et ledd i kvalitetssikringen av om kommunene reelt ivaretar sitt ansvar, tilbyr Fylkesmannen
Sjumilssteget som verktøy i dette arbeidet. Sjumilssteget er utarbeidet av Fylkesmannen i Troms og
er et hjelpemiddel til analyse og utsjekking av kommunens evne og vilje til å arbeide for ”barnas
beste” i tråd med sentrale artikler i barnekonvensjonen.

De sju stegene er som følger:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medbestemmelse (Artikkel 12)
God omsorg (Artikkel 18 og 26 og 27)
Særskilt vern og støtte (Artikkel 20)
Vern mot overgrep (Artikkel 19,34 og 36)
Fullverdige liv (Artikkel 23)
God helse (Artikkel 24)
God utdanning (Artikkel 28,29,30 og 31)

Til hvert steg er det utarbeidet kontrollspørsmål i form av en sjekkliste som kan benyttes til å utføre
en nærmere analyse av tjenestetilbudet. Denne kan kommunen bruke til å vurdere kvaliteten på de
ulike tjenestene, og til å vurdere i hvilken grad de ulike tjenestene samarbeider om å gi tilbud til
barna og familiene. Listen følger som vedlegg til dette brevet. Kontrollspørsmålene vil bli nærmere
gjennomgått på barn- og ungekonferansen i Alta den 6. november 2013.
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Sjumilssteget handler videre om oppfølginga av resultater fra kommuneanalysene. Disse resultatene
sammenstilles av Fylkesmannen og brukes som bakgrunn for å iverksette tiltak.

Hva kommunene oppfordres til å gjøre i 2013/2014

Oppnevne en koordinator
Fylkesmannen ber kommunene oppnevne en koordinator som blir en ressurs- og støtteperson for
Sjumilssteget i det løpende arbeidet. Kommunekoordinatorene bør sitte sentralt plassert i det
tverrfaglige nettverket rundt barn og unge i egen kommune og være en som representerer det brede
fagfeltet arbeidet foregår i.

Vi understreker at Sjumilssteget ikke pålegger kommunene nye oppgaver eller plikter på de ulike
områdene. Sjumilssteget er i hovedsak ment som en hjelp for kommunene til å gjennomgå både
omfanget av og kvaliteten på allerede eksisterende tjenester til barn og unge. Med dette
hjelpemiddelet kan kommunene finne forbedringspunkter og igangsette tiltak i forhold til disse.

Sjumilssteget er ikke uttømmende for alle områder kommunen har ansvar for, men det tar opp
sentrale punkter som anses som særlig viktig å fokusere på. Kommunen står fritt til å bygge ut sin
analyse til å bli mer omfattende, dersom behovet tilsier det.

Kommunens egenanalyse
Fylkesmannen ønsker at kommuneledelsen gjør en analyse/vurdering av kommunenes tilbud med
utgangspunkt i spørsmålene i Sjumilssteget. Vi ber om at denne analysen blir oversendt som en
foreløpig tilstandsrapport til Fylkesmannen på dette området innen 01.04.2014. Arbeidet bør
utføres både i enkelttjenester/enheter, så vel som i samarbeid tjenestene i mellom. Herunder må
kommunene vurdere om man har etablert nødvendige samarbeidsorganer og rutiner som sikrer
nødvendig og tilstrekkelig samarbeid både generelt og i enkeltsaker. Det bes også om at kommunene
vurderer om man kan øke samarbeidet med frivillig sektor. Arbeidet bør forelegges politiske organer,
herunder også kommunestyret. Fylkesmannen ber i fall om at utskrift av kommunestyrets behandling
følger med oversendelsen.

Oppfølging fra Fylkesmannen i 2014
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a. Faglig råd og veiledning
Kommunene kan kontakte Fylkesmannen for råd og veiledning rundt Sjumilssteget. I den forbindelse
kan følgende personer kontaktes:

Navn

Tlf./E-postadresse

Arbeidsområde

Silvana Roska

78 95 03 86

Prosjektleder for Sjumilssteget

fmfisiro@fylkesmannen.no
Rådgiver Tom Olav Stavseth

78 95 03 96

Folkehelse

fmfitost@fylkesmannen.no
Rådgiver Gunhild Lutnæs

78 95 03 21

Arealplansaker/miljøvern

fmfiglu@fylkesmannen.no
Rådgiver Lise Aanesen

78 95 03 76

Landbruk

fmfiliaa@fylkesmannen.no
Seniorrådgiver

78 95 05 55

Oppvekst og utdanning

Liv Hanne Huru

fmfilhh@fylkesmannen.no

Fylkesmannen vil ha kontakt med koordinatorene ved å arrangere erfaringssamlinger og andre
kompetansehevende tiltak.

b. Prosjektmidler, tilbakeholdte skjønnsmidler
Fylkesmannen vil ved tildeling av midler for 2014, prioritere satsing på barn og unge. Kommuner som
ønsker det, kan fremme søknader om prosjektmidler til delfinansiering av tiltak eller planer som kan
knyttes til Sjumilssteget. Fylkesmannen vil mot slutten av 2013 informere nærmere om
søknadsprosedyrer for dette.
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Fylkesmannen vil i løpet av 2014 legge frem tilstandsrapporten fra kommunene i Finnmark etter
kartleggingen. Tilstandsrapportene vil bli sammenfattet og danner grunnlag for senere oppfølging fra
Fylkesmannens side.

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål eller innspill vedrørende Sjumilssteget.

Fylkesmannen ønsker dere alle lykke til med dette viktige arbeidet!
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

X06

Arkivsaksnr:

2014/72-3

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
9/2014

Møtedato
22.01.2014

Søknad om tilskudd til konsert
Vedlegg
1 Konsertstøtte

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til BlueX avslås på grunn av at søknaden kommer etter at arrangementet er
planlagt.

Saksopplysninger
BlueX søker herved om 15 000 kroner i støtte til å avvikle en rusfri ungdomskonsert 24.01.2014
med BROILER-VOKALIST FREDDY GENIUS ft MARTIN SHANS.
BlueX skriver i søknaden at de har lyst å kunne tilby enkelte av deres konserter på Blue X også
for ungdom gjennom rusfrie ungdomskonserter, men for å kunne gjøre dette er de avhengige av
drahjelp gjennom økonomisk støtte.
Denne støtten vil brukes til rigging av scene, personale, lydmann, artisthonorar og andre utgifter
i forbindelse med arrangementet. Dette vil da medføre at inngangsbilletten bare blir symbolsk,
og være noe alle ungdommer vil kunne ha råd til.

Vurdering
Ungdomsrådet har ønsket ungdomskonserter, men BlueX bør utarbeide en langsiktigplan over
konserter slik at ungdomsrådet har mulighet til plukke ut eventuelle konserter. For å holde
oversikt over ungdomsrådet økonomi vil det kanskje være en fordel for rådet å vurdere å sette av
en pott med tilskudd til konserter.
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Søknad om tilskudd til BlueX avslås på grunn av at søknaden kommer etter at arrangementet er
planlagt. Ungdomsrådet ønsker at søker lager en plan for konserter fremover slik at rådet kan
velge ut fra planene.
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Blue X Nattklubb AS
Seidaveien 3
9845 Tana

Tana 07.01.2014

Ungdomsrådet i Tana
Bolystprosjektet
9845 Tana

Søknad på midler til rusfri ungdomskonsert 24.01.2014

Vi søker herved om 15 000 kroner i støtte til å avvikle en rusfri ungdomskonsert 24.01.2014 med
BROILER-VOKALIST FREDDY GENIUS ft MARTIN SHANS. Vi har lyst å kunne tilby enkelte av våre
konserter på Blue X også for ungdom gjennom rusfrie ungdomskonserter, men for å kunne gjøre
dette er vi avhengige av drahjelp gjennom økonomisk støtte.
Denne støtten vil brukes til rigging av scene, personale, lydmann, artisthonorar og andre utgifter i
forbindelse med arrangementet. Dette vil da medføre at inngangsbilletten bare blir symbolsk, og
være noe alle ungdommer vil kunne ha råd til.

Vi håper på et positivt svar.

Med vennlig hilsen

Bjørn Tapio Kajander
Blue X Nattklubb AS
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2014/74-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
10/2014

Møtedato
22.01.2014

Organisering av ungdomsrådet

Rådmannens forslag til vedtak
Saksansvarlig: Junne Solbakk Anti og Mathias Johnsen
Ungdomsrådet i gang setter en prosess for egen organisering.
Saken skal være slutt behandlet våren 2014.

Saksopplysninger
Representanter for ungdomsrådet har vært blant annet på barne- og ungdomskonferansen i
Stavanger. De erfaringer som ble drøftet på ungdomsrådet i november var blant annet
forslagsrett til kommunestyret og utvalgene. I tillegg ble det også drøftet om fastplass i
kommunestyret med stemmerett for ungdomsrådet.
I dag har ungdomsrådet møte- og talerett i kommunestyret og utvalgene. Dette er en rettighet
som ungdomsrådet har brukt, og har positiv erfaring. Tana ungdomsrådet ble etablert
i mai 2011, og formelt konstituert i oktober 2011. Navnet ble Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd.
Målet med ungdomsrådet er at ungdommenes synspunkter skulle bli mer synlig blant politikere og
administrasjonen i kommunen. Med ungdomsrådet følger en mulighet for medvirkning og
påvirkning av det bestående politiske systemet slik at innflytelsen skal oppleves reell blant ungdom.
Hvordan Tana klarer å håndtere de utfordringer som ungdommen kommer med vil ta noen år før vi
ser spor av det. Det som er holdningen i det bestående systemet er at ungdom skal tas seriøst og det
skal tilrettelegges slik at gruppa opplever en reell innflytelse. Hvilke strategivalg vi gjør er avhengig
av ungdomsgruppens sammensetning og systemets formidling evne om organisasjonsstrukturer og
samfunnslinjer. Ungdomsrådet er et politisk uavhengig organ som skal øke kunnskapen om lokal
demokrati.
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Det trekkes frem viktigheten av å legge til rette for at barn og unge skal få delta i reelle
demokratiske prosesser som aktive medborgere. Barn og ungdom sine erfaringer, ideer, kreativitet
og skapertrang, evne til kritisk tenking, verdivalg og engasjement må stimuleres og brukes.
Synspunkt fra barn og ungdom kan gjøre at politikere tar avgjørelser på et bredere grunnlag enn de
ellers ville ha gjort. Deltakelse i lokale plan- og
avgjørelsesprosesser, som i ungdomsråd og liknende organ har ført til større politisk engasjement og
interesse for lokaldemokratiet mellom ungdom.
Det kommunale velferdstilbud overfor barn og ungdom kan bli bedre tilpasse deres behov, og ha
høyere kvalitet dersom de får mulighet til å påvirke innholdet og omfanget av tilbudet.
Opplevelse av å få reell påvirkning er også viktig for opplæring i demokratiske holdninger og
handlemåter. Det gjør også noe med selvbildet til barn og unge når de opplever at deres synspunkter
er verdifulle. Disse verdiene og holdninger vil bli ivaretatt av et godt fungerende
ungdomsråd. Det var grunnlaget for å starte ungdomsrådet, men også å streke kommunens egen
lokaldemokrati kompetanse til å møte disse utfordringene.
Ungdomsrådet har ikke drøftet om hvor de står i dag i forhold til medbestemmelse og reel deltakelse
i lokaldemokrati. Dette er kanskje et tema som er viktig for ungdomsrådet å ta, spesielt i forhold til
medbestemmelse og reell innflytelse.

Den store leksikon definerer medbestemmelse:
Medbestemmelse, deltakelse i avgjørelser som angår ens egen situasjon, f.eks. at elever ved en
skole er med på å bestemme hvordan skolesituasjonen skal være, eller at ansatte i en bedrift er
med på å bestemme over arbeidssituasjonen.

Andre forhold








Lovmessig rettighet; barn har gjennom barnekonvensjon og norsk lov rett til å være med å
bestemme, og barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og moding.
Informasjoner den mest innlysende grunnen til at barns skal involveres. Det er de som aller best
vet hvordan noe oppleves for dem og hva de synes er viktig.
Læringer også en sentral begrunnelse, fordi barn får ny kunnskap når de inngår i diskusjoner
med andre og hører deres grunner, og de lærer en demokratisk samarbeidsform.
Det er effektivt å involvere barn, både fordi sannsynligheten for at man kommer frem til beste
løsning for barnet øker, og fordi sjansen for at barnet følger opp det som skal gjøres blir større
når barnet selv har vært med å bestemme.
Respekt/ integriteten viktige hensyn når vi snakker om deltagelsesretter. Det handler om å bli
inkludert i det som skjer; å bli regnet som en likeverdig partner i et fellesskap.
Legitimitet regnes også som et element fordi det er de som er berørt av en sak som kan
legitimere en beslutning om den saken

Vurdering
Ungdomsrådet tar en gjennomgang av hvordan ungdomsrådet fungerer i dag og hvilke retning
ungdomsrådet ønsker å gå. Det er viktig at ungdomsrådet selv legger føring og definerer
begrepene medbestemmelse og reell innflytelse. I tillegg tar opp forslagsrett og stemmerett i
kommunestyret.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2010/135-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget
Kommunestyret

Utvalgssak
19/2011
42/2011

Møtedato
11.05.2011
19.05.2011

Etablering av ungdomsråd i tana

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannens forslag til vedtak
1. Valg og sammensetning
Ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 i
kommuneloven.
Ungdomsrådet består av 9 medlemmer med 3 varamedlemmer i alderen fra og med 8.klasse til
og med 19 år. Kommunestyrets representant er unntatt fra denne aldersbegrensinga.
Ved sammensetning av rådet skal følgende ivaretas:
- Representantene skal komme fra skolene alle grunnskolene i kommunen: Austertana,
Boftsa, Deanu Sámeskuvla, Tana Montessori, Seida, Sirma i tillegg: LOSA, Tana
videregående og Grotta fritidsklubb.
- Begge kjønn skal være representert
- Rådet bør også ha medlemmer som ikke er skoleelever
Valget foregår slik:
a) Forslag fra skolene
Elevene ved hver enkelt skole og Grotta fritidsklubb kommer med forslag til kandidater.
Kandidatlistene blir satt ut på kommunens hjemmeside for ”e-valg” for ungdommen.
b) Valgprosess
Kandidatlistene knyttes til den enkelte enhet (skole og Grotta fritidsklubb).
Ungdommene har mulighet til å stemme frem sin kandidat. Stemme opptelling foretas
administrativt. De med flest stemmer blir fast medlem av ungdomsrådet.
Varamedlemmene blir valgt gjennom forholdstallsfordeling mellom skolene og
ungdomsklubben.
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
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medlemmene med varamedlemmer fra skolene og ungdomsklubben, velger
kommunestyret 2 fast medlem m/ varamedlem til ungdomsråd.
c) Oppnevning av valgstyre
Skolene og ungdomsklubben sender forslag til valgstyret. Valgstyret skal bestå av
ungdomsrepresentanter, voksenkontakt og sekretariat fra administrasjon. Følger statlige
normer.
d) Kommunestyret oppnevner
Kommunestyrets oppnevner to representanter (voksenkontakt) for hele
kommunestyreperioden (4 år).

2. Ansvar, rettigheter og oppgaver
Ungdomsråd skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom
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
- lage årsmelding for sin virksomhet
- lage budsjettforslag for sin virksomhet
- lage retningslinjer for bruk av eget budsjett
- sette søkelyset på aktuelle temaer og saker

3. Ungdomsrådets møter
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.
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e)

Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende.
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.

4. Opplæring og økonomi
Serviceavdeling har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, sekretariatsfunksjon og
opplæringstiltak etter behov og ønsker fra ungdomsrådet.
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.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i sak 57/92, den 08.10.92 å opprette ”Tana barne- og ungdomsråd
(TABUR)). Tiltaket var et ledd i prosjektet ”Alternativ organisering av barnevern”. Vedtaket
ble fulgt opp i samarbeid mellom PP tjenesten og skolekontoret. Rådet var aktivt i 1993 og
1994.
I 1998 ble kommunen med som forsøkskommune i Barne- og
familiedepartementets ”Utviklingsprogram for styrking av oppvekstmiljøet”. Målet med
programmet var å bedre barn og ungdoms sine muligheter til deltakelse, medvirkning og
mestring. Som ett av tiltakene ble det besluttet å reorganisere og gjenoppstarte Tana barne- og
ungdomsråd (TABUR) som da altså hadde vært inaktiv et par år. Rådet ble etablert som del av
ungdomssatsingen i Utviklingsprogrammet for Indre Finnmark. Gjennom dette programmet ble
det bevilget penger til Samordningsutvalget for Indre Finnmark som egen utdanningsregion
(SUFUR). Hver av Indre Finnmarkskommunene som deltok i programmet fikk prosjektmidler
for en stilling fra SUFUR. Prosjektstillingen var tillagt Miljø- og næringsavdelingen. Stillingen
var i hovedsak ansvarlig for utvikling av opplæringstiltak i samarbeid med næringslivet for å
styrke næringsutviklingen i kommunen.
Kommunestyret gjorde et vedtak i sak 4/2010 av 25.02.2010 med følgende beslutning:
”Det er viktig å få etablert et ungdomsråd i kommunen. Det settes i gang arbeid med mål om å
få opprettet et fungerende ungdomsråd i vår kommune. Det settes av kr 50.000,- til disposisjon
for ungdomsrådet.”
Reetableringen av ungdomsråd nå bygger på statlige føringer gitt blant annet i St.meld. nr 33
(2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrat. Det trekkes frem viktigheten av å legge til rette for at barn
og unge skal få delta i reelle demokratiske prosesser som aktive medborgere. Barn og ungdom
sine erfaringer, ideer, kreativitet og skapertrang, evne til kritisk tenking, verdivalg og
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engasjement må stimuleres og brukes. Synspunkt fra barn og ungdom kan gjøre at politikere tar
avgjørelser på et bredere grunnlag enn de ellers ville ha gjort. Deltakelse i lokale plan- og
avgjørelsesprosesser, som i ungdomsråd og liknende organ har ført til større politisk
engasjement og interesse for lokaldemokratiet mellom ungdom.
Det kommunale velferdstilbud overfor barn og ungdom kan bli bedre tilpasse deres behov, og ha
høgere kvalitet dersom de får mulighet til å påvirke innholdet og omfanget av tilbudet.
Opplevelse av å få reell påvirkning er også viktig for opplæring i demokratiske holdninger og
handlemåter. Det gjør også noe med selvbildet til barn og unge når de opplever at deres
synspunkter er verdifulle. Disse verdiene og holdninger vil bli ivaretatt av et godt fungerende
ungdomsråd.

Vurdering
Administrasjonen mener at det viktig å opprette et medvirkningsorgan hvor sakene som angår
barn og ungdom blir drøftet av målgruppen selv. Prosessen rundt etablering av ungdomsrådet og
innholdet skal være tilnærmet lik de politiske organene i kommunen. Sekretariatsansvaret bør
følgelig tilligge serviceavdelingen. Dette for at etablerte rutiner blir overført ungdomsrådet og
det ivaretatt på best mulig måte.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/131-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
11/2014

Møtedato
22.01.2014

Kartlegging av ungdomsrådet i Tana

Rådmannens forslag til vedtak
Saksansvarlig Kine Haugen
Leder for ungdomsrådet foretar gruppe inndeling. Gruppene jobber med spørsmålene.

Saksopplysninger
Det er viktig å få kartlagt hvordan ungdomsrådet mener at rådet fungerer og hvilke saker som
har fått gjennomslag.
Dette er også en fin måte bli mer bevisst for fremtidige strategier og arbeidsmetoder for
ungdomsrådet.
Vurdering
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Page 1 of 1
Dette skal være en sak i ungdomsrådet. Kan du sette det inn. Så tror jeg alt skal være klart.
Fra: Espen Carlsson [mailto:Espen.Carlsson@tfou.no]
Sendt: 13. januar 2014 13:42
Til: Espen Carlsson
Kopi: Niels Arvid Sletterød
Emne: Spørsmål til Ungdomsrådet

Hei,
Oversender som avtalt noen spørsmål som det hadde vært flott om Ungdomsrådet i din kommune kan
diskutere og besvare i fellesskap. I tillegg har vi utarbeidet fem spørsmål som hvert enkelt rådsmedlem kan
besvare individuelt i etterkant. Ser innholdet i skjemaene OK ut? Vi ber ikke om navn på medlemmer som
har besvart spørsmålene.
Dette materialet vil forhåpentligvis bli et viktig datagrunnlag for oss i rapporten som skal utarbeides til
Kompetansesenter for distriktsutvikling.
Det hadde vært supert om du som voksenkontakt for ungdomsrådet kan koordinere gjennomføring og
innsamling av materialet og oversende til oss i etterkant.
På forhånd takk for hjelpen,
Mvh
Espen Carlsson
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
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13.01.2014

SPØRSMÅL TIL UNGDOMSRÅDET (UR) I
______KOMMUNE
ERFARINGER MED MEDVIRKNING I UNGDOMSRÅDET:
5 spørsmål til samlet diskusjon, vurdering og besvarelse:

 Hvorfor er UR et viktig forum?
 Hva er de viktigste (a) oppgavene og (b) rollene til
ungdomsrådet?
 Hva må til for at UR skal ha reell innflytelse på det som
skjer i kommunen?
 Hva er det viktigste som UR har a) har arbeidet med og b)
har fått gjennomslag for i 2013?
 Hvordan ville situasjonen for ungdom vært i din kommune
uten UR?
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SPØRSMÅL TIL HVER ENKELT
UNGDOMSRÅDSMEDLEM I _________KOMMUNE
OPPLEVELSER AV EGEN DELTAKELSE OG INNFLYTELSE –
5 spørsmål til personlig besvarelse fra ungdommene
 Hvorfor er det viktig å være medlem i Ungdomsrådet (UR)?
 Når har du virkelig følt at du som medlem i UR har kunnet
påvirke det som skjer i kommunen? Hvorfor?
 Hva mener du det er viktig at medlemmene i UR får
anledning til å påvirke? Hvordan bør det skje?
 Er det noe som du synes burde vært gjort annerledes i UR?
Hvorfor?
 Hva er det viktigste man lærer som medlem i UR? På hvilken
måte?
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2013/2329-2

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd

Utvalgssak
12/2014

Møtedato
22.01.2014

Oppnevning av representanter til kommunestyremøtet den 27.02.2014

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Ungdomsrådet velger følgende to representanter til kommunestyremøtet den 27.02.14:
1…………………
2. ………………..
Vurdering
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PS 13/2014 Referatsaker/Orienteringer
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