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Deanu valáštallanráđđi/Tana idrettsråd – styret 

Referat fra møte med Deanu gielda-Tana kommune 14. juni 2019 

kl.14.00-15.10 på rådhuset i Tana 

Tilstede: Fra kommunen; Magnhild Stock, folkehelsekoordinator/kulturkonsulent. Fra styret i 

idrettsrådet; Synnøve Solbakk, Anne F. Smeland, Ole Thommy Boine og Lise Johansen 

 
Styret i idrettsrådet hadde bedt om møtet med representanter fra kommunen, og disse sakene ble 
fremmet og drøftet:  
- Samhandlingsrutiner  
- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
- Status (idretts)anlegg i kommunen  
- Tilskudd til løypekjøring  
- Skilting fra E6 og Tanafjordveiene til idrettsanleggene  
- Tildeling av treningstider i flerbrukshallen og svømmehallen 
- Leie av «frivillig-bil» 
 
Innledningsvis orienterte Magnhild Stock om at kommunestyret 13. juni i år har vedtatt (i sak 
30/2019) at idrettslagene i Tana får bruke flerbrukshallen, inkludert garderober, gratis til treninger, 
seriekamper og turneringer for barn og under 18 år samt funksjonshemmede. Se også egen sak om 
tildeling av treningstider i hallene.  
 
Kommunestyret har også vedtatt (sak 35/2019 budsjettregulering) å avsette kr. 100.000 til en 
tuftepark og kr. 30.000 til oppgradering av lysløypa i Tanabru (benker, bord og annet utstyr).  
 
Idrettsrådets respons er at vi er veldig fornøyd med gratis bruk av flerbrukshallen for idrettslagene, 
og regner med at det også gjelder idrettslagenes bruk av svømmehall. Idrettsrådets er også fornøyd 
med at det skal opprettes en tuftepark, og ser frem til at idrettslag og andre aktuelle involveres i 
prosessen. Om lysløyper vises det til egen sak om tilskudd til løypekjøring.  
 
 
Samhandlingsrutiner mellom idrettsrådet og kommunen  

Idrettsrådet ønsker minimum to faste årlige møter med kommunen, hvorav ett møte med politisk 
nivå (HOK-utvalget), og at kommunen deltar i idrettsrådets årsmøte. På bakgrunn av ungdomsrådets 
innspill av 13. juni 2019 til detaljregulering for Tanabru sentrum ønsker idrettsrådet ett fellesmøte 
med ungdomsrådet. I tillegg spurte idrettsrådet om kommunen kan bistå med sekretærbistand og 
dermed også et system for gjenfinning av dokumenter mv.  

 
Oppfølging:  

- To faste årlig møter mellom idrettsrådets styret og kommunen, hvorav ett med HOK-utvalget. I år 

tar vi sikte på møte med (nyvalgt) HOK etter valget og før budsjett-behandlingen i kommunestyret 

i desember. 

- Møte mellom idrettsrådet og ungdomsrådet etter valget i høst, når nytt ungdomsråd er valgt.  

- Ellers møter etter behov.  

- Kommunen vil som hovedregel være representert på idrettsrådets årsmøte.  

- Kommunen har ikke mulighet til å bistå idrettsrådet med sekretærbistand, men sjekker om 

mulighet for at idrettsrådet kan få etablert en bruker/epostkonto: tanaidrettsråd@tana.kommune.no 

og dermed tilgang til Office 365 E1 lisens (Office i nettleser og ondrive-lagring av dokumenter).  
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Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg og status (idretts)anlegg 

Idrettsrådet ønsker orientering om kommunens planprosess og ønsker å få forelagt utkast til 
handlingsprogram til uttalelse før vedtak i kommunen. Magnhild Stock orienterte om at det vil bli 
igangsatt en rullering av handlingsprogrammet for kommunedelplanen, og ba om bistand for å 
oppdatere status for de ulike anleggene i kommunen i anleggsregisteret. 
 
Oppfølging:  

- Kommunen oversender utkast til handlingsprogram til idrettsrådet til uttalelse.   
- Idrettsrådet kan bistå med å følge opp idrettslagene med oppdatering av anleggsregisteret. Dette 

kan gjøres ved at kommunens epost/brev om dette til lagene videresendes idrettsrådet.  
 

 
Tilskudd til løypekjøring  

I idrettsrådets årsmøte 4. april 2018 ble det vedtatt en felles innsats fra lagene ovenfor kommunen 
om tilskudd til (ski)løypekjøring i kommunen: Kr 200.000 til løypekjøring som tildeles etter søknad 
etter gitte kriterier, f.eks antall km, brukere mv. Idrettsrådet ber kommunen avsette midler i 
budsjettet til løypekjøring i kommunen slik det ble gjort i fjor fra rådsmannens/administrasjonens 
side.  
 
Oppfølging:  

- Stock følger opp internt i kommunen.  
- Idrettsrådet lager et kort skriv som kan brukes ifb. høstens valgkamp.  
 

 

Skilting fra E6 og Tanafjordveien til idrettsanleggene og skolene 

Idrettsrådet ber kommunen følge opp nødvendig skilting av idrettsanleggene og skolene i Tana bru. 
Særlig tilreisende deltakere til ulike idrettsarrangementer har problemer med å finne frem til 
idrettsanleggene. Idrettsrådet forslag til navn på skilt: Skoler og idrettsanlegg – både på norsk og 
samisk.  
 
Oppfølging:  

- Stock følger opp internt i kommunen.  

 
 

Tildeling av treningstider i flerbrukshallen og svømmehallen 

Idrettsrådet ber kommunen om å vektlegge idrettslag og særlig de med aktiviteter for barn og unge 
ved fordeling av treningstider i svømmehallen fremfor andre lag og brukere. Idrettsrådet ber om å få 
forelagt kommunens utkast til fordeling av treningstider i flerbrukshallen og svømmehallen til 
uttalelse før beslutning.  

 
Oppfølging:  

- Stock sjekker fristene og gir tilbakemelding, og hun følger også opp internt i kommunen med 
sikte på at idrettsrådet får forslag til tildeling av treningstider i flerbrukshallen og svømmehallen 
til uttalelse før beslutning, dvs. i august i år.  

 

 

Lån/leie av frivillig-bil 

Idrettsrådet spør om mulighet for at idrettslagene kan få låne/leie frivillighetssentralens 9-seters 
bil/minibuss til deltakelse i ulike idrettsarrangementer.  
 
Oppfølging:  

- Stock følger opp internt i kommunen og gir tilbakemelding.  


