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Referat - Møte mellom Tana idrettsråd og 
Tana kommune 
29.11.2021 kl. 10:00 – 11:40, Tana rådhus, kommunestyresalen 

 

Deltakere: 

Fra Tana idrettsråd: 

- Synnøve Solbakk, leder 

- Kåre Breivik, nestleder 

 

Fra Tana kommune: 

- Helga Pedersen, ordfører 

- Frank M. Ingilæ, leder, Utviklingsavdelingen 

- Jon Arild Aslaksen, daglig leder, Tana kommunale eiendomsselskap 

- Shahid Akram, kulturkonsulent, Utviklingsavdelingen 

- Leif Henrik Halvari, planlegger, Utviklingsavdelingen 

Referent: 

- Leif Henrik Halvari, Tana kommune 

Saksliste: 

• Gjensidig orientering  

• Leiefritak for all idrettsaktivitet for barn, unge og funksjonshemmede i flerbrukshallen 

og svømmehallen, henvendelse sendt til kommunen 3. september 

• Status skilting av idrettsanleggene i Tanabru 

• Fordeling av faste treningstider i svømmehallen og flerbrukshallen før skoleferien, iht. 

retningslinjene 

• Status om utbedringer i flerbrukshallen (dekke/sportsgulv, akustikk) 

- Utstyr i svømmehallen bør fornyes 

• Tilskuddsportalen  
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• Bad, park og idrett, www.badparkidrett.no  

- Status trafikksikkerhetsplan - gang- og sykkelvei i komb. med rulleskitrasé fra 

Luovttejohka til Skiippagurra 

 

Ordfører innleder møtet. Presenterer nye ansatte og nevner budsjettet som en post på dagens 

møte, hvor idretten i Tana blir berørt, for eksempel gjennom kutt til tråkkingen av skiløyper. 

Kommer tilbake til dette senere i møtet. 

Frank Ingilæ innleder fra Utviklingsavdelingen. Tar opp punkter som at kommunen har en 

målsetting om å rullere kommunedelplan for idrett, hvor arbeidet begynner i 2022. Dette 

skulle gjøres i år, men grunnet mangelen på ressurser ble bare handlingsprogrammet revidert, 

for å løse ut spillemidler. Introduserer nye ansatte og deres roller. Kommuneplanens 

samfunnsdel skal utarbeides i 2023, hvor folkehelse vil være en viktig del. Kommer tilbake til 

dette senere i møtet. 

Synnøve Solbakk innleder fra idrettsrådets side, og orienterer om arbeidet i idrettsrådet. 

Idrettsrådet har fått tilbakemelding om hvor velfungerende idrettsrådet er i Tana. 

Samarbeidsavtalen mellom kommunen og idrettsrådet i Tana er nokså enestående, og 

fremheves i idrettskretsen. Tana kommune anbefales å sende ansatte fra administrasjonen til 

idrettskretsens årlige idrettshelg for faglig påfyll og nettverksbygging. Oppmøtte fra 

idrettsrådet orientere om frafall i idretten pga. Covid19, når man ser på medlemstall. Viser til 

en nedgang på 16% i antall medlemmer, fra 2019 til 2020. Idrettsrådet har per i dag 12 

idrettslag tilsluttet. Særlig lagidrett hvor det er kontakt merker frafall. 

En stor andel av Tanas befolkning er tilsluttet et idrettslag. Idrettsrådets rolle er å samordne 

og koordinere mellom lagene og opplever i stor grad at kommunen forholder seg til 

idrettsrådet. Ved kommunikasjon med enkelt-lag ønsker idrettsrådet å holdes orientert. 

Idrettsrådet etterspør svar på henvendelser, fra kommunen. Opplever at henvendelser ikke blir 

besvart. Godtar at ting ikke alltid følges opp, men ønsker svar som grunngir dette.  

Idrettsrådet påpeker også at idrettsanlegg må knyttes til idrettslag. Om det ikke tilsluttes et 

lag, kan anlegget falle mellom to stoler, og ansvaret følger ikke noen. Ved nye slike initiativ 

ønsker idrettsrådet å kontaktes. 
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Leiefritak: 

Idrettsrådet påpeker at de generelt er fornøyd med samarbeidet med Tana kommunale 

eiendomsselskap (TKE). 

Idrettsrådet har oversendt kommunen/TKE en henvendelse fra bryteklubben om betaling for 

stevner arrangert i flerbrukshallen. Det synes å være uklar eller ulik praktisering om når 

lagene blir fakturert for stevner. 

TKE forklarer regelverket. De ønsker så presise bestillinger som mulig for å kunne behandle 

bestillingen. TKE oppfatter ikke regelverket som uklart. Der hvor det er blanda grupper, dvs. 

noen deltakere over 18 år, vil ikke det være leiefritak. Dersom alle deltakere er under 18 år, 

vil dette kunne utløse leiefritak. 

Fordeling av faste treningstider i svømmehallen og flerbrukshallen 

Idrettsrådet videreformidler og har tidligere oversendt TKE lagenes ønsker om å fordele 

halltidene på våren, slik at de tidlig kan planlegge utover høsten. De ønsker at søknadsfristen i 

retningslinjene; normalt 31. mai, legges til grunn. 

TKE opplever at de fleste lag og foreninger ligger i sesongavslutningen på den tiden og 

dagens søknadsfrist virker å være bedre for idretten. TKE ser imidlertid ingen problemer med 

å tilrettelegge for fordeling av halltider for kommende sesong før sommerferien. 

Status utbedring av flerbrukshallen 

Idrettsrådet har etterspurt en statusoppdatering av skifte av sportsgulv og annet i 

flerbrukshallen uten å få svar. Henviser til tidligere sak om mangelen på svar. 

Ordfører påpeker den krevende situasjonen Bygg og Anlegg (heretter: BA) har vært under. 

Mangel på ressurser og mye pågang forklarer hvorfor ting blir liggende. 

TKE ønsker en debatt rundt hva dekket i hallet skal brukes til. Må tilpasses etter forskjellige 

brukergrupper. Idrettsrådet kan ikke svare i detalj, men ønsker å bistå i arbeidet. Idrettsrådet 

påpeker likevel at hovedidrettene i hallen prioriteres; fotball, håndball, badminton mv. – og at 

dette også er oversendt kommunen tidligere. 

Idrettsrådet ønsker også en orientering om prosessen med spillemidler for utbedring av 

flerbrukshallen. 
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Ingilæ orienterer. Utviklingsavdelingen (heretter: UTV) saksbehandler søknader, BA søker på 

vegne av kommunen. Idrettsrådet anbefaler at UTV og BA tar en intern runde angående 

spillemidler. 

Idrettsrådet opplyser om at akustikken i hallen må også gjøres noe med. Viser til 

ekspertuttalelser som anbefaler at akustiske plater må inn i veggene. Blir for mye bråk ved 

større forsamlinger, og brukere av høreapparat, spesielt eldre må slå av høreapparat, da 

lydanlegget/høyt volum skaper støy. Høresløyfer må inn. TKA fastslår at BA må inn på 

akkurat dette. 

Svømmehallen: 

Idrettsrådet orienterer om at lagene som organiserer folkebadene som et tilbud til 

befolkningen på vegne av kommunen, sliter med å få sertifiseringskurs til badevakter. Det har 

ikke ført til stenging av folkebadene da enkelte badevakter har vært villig til å ta mange 

vakter. Idrettsrådet etterspør bistand fra kommunen for å koordinere kurs, slik at dette kan 

planlegges god tid i forveien og skape forutsigbarhet for alle parter. 

Kommunen gir ikke tilgangskort til utpekte badevakter fra lag/foreninger om disse ikke har 

dokumentasjon på godkjent kurs som badevakt. TKE foreslår å lage en 13-14 måneders 

ordning, der badevaktene er sertifisert ut påfølgende måned, påfølgende år etter de 

gjennomførte kurset. Det vil si en 13-14 måneders sertifisering av badevakter. 

Idrettsrådet ønsker likevel kommunens bistand til å beramme og organisere kursene, da lagene 

utfører folkebad-oppdraget på vegne av kommunen. 

Idrettsrådet ønsker også å fornye utstyret i svømmehallen, dersom det er meningen at dette 

utstyret skal være tilgjengelig for folkebad. Idrettsrådet ønsker også en rullestolrampe til 

bassenget, slik at personer som behøver hjelp for å komme seg ut i bassenget har et mindre 

«stigmatiserende» alternativ enn heisen som allerede er der. Det er ikke et ønske om at 

kommunen skal fullfinansiere dette, men idrettsrådet kan bistå med å søke midler. 

Bad, park, idrett www.badparkidrett.no  

Idrettsrådet anbefaler kommunen å bli medlem. Det er et behov fro kompetansen som kan 

tilegnes gjennom bad, park, idrett. Man kan blant annet bruke eksterne rådgivere, som man 

kan søke midler til. Denne kompetansen kan brukes for å gjennomføre tidligere 

kommunestyrevedtak som ikke ennå er satt ut til livet. 

Ordfører foreslår at dette fremmes som innspill i kommunedelplanen for idrett. 



 5 

Status skilting av idrettsanlegg i Tanabru: 

Idrettsrådet etterspør status for skilting av idrettsanlegg. Blitt informert i mai i år, om at 

skilting vil komme opp i løpet av kort tid. 

Ingilæ opplever det som at dette tas fortløpende. Er under BA ansvar, så kan ikke svare for 

dem. Påpeker likevel at det er kommet opp noen veiskilt allerede. Påpeker også at det har noe 

med selve adresseringen å gjøre, med tanke på veinavn og lignende. 

Idrettsrådet viser til det som tidligere er tatt opp, og ber om at henvendelser besvares, og i 

dette tilfellet om status i saken. 

Tilskuddsportalen www.tilskuddsportalen.no 

Idrettsrådet informerer om ordningen. Kan fungere godt for kommunen. Ordningen er for lag 

og foreninger, ikke bare idrettslag. Vil koste kommunen 1500kr/mnd samt et oppstartgebyr. 

Idrettsrådet foreslår et spleiselag, hvor man tar 4000kr i oppstart hver, samt 750kr/mnd hver. 

Ordfører ber idrettsrådet sende inn en skriftlig henvendelse, og stiller seg i utgangspunktet 

positiv til et spleiselag. 

Idrettsrådet informerer ytterligere om ordningen og uttrykker at kostnaden blir tilbakebetalt 

gjennom den kompetansen og de tilgangene man får. Idrettsrådet vil sende skriftlig 

henvendelse. 

Trafikksikkerhetsplan status: 

Ordfører orienterer om at kommunestyret (heretter: KST) har vedtatt å forlenge eksisterende 

plan. BA har sendt inn søknad for noen områder. En ny trafikksikkerhetsplan vil utarbeides til 

neste år. KST ba i 2019 om å få vurdert en tursti mellom Tanabru og Seida som et alternativ 

til fullskala gang- og sykkelvei. Fylkesråd har vært på befaring. En henvendelse er sendt 

fylkeskommunen. Fylkeskommunen har signalisert at de ønsker å vurdere en tursti/enklere 

gang- og sykkelvei som et alternativ til gang- og sykkelvei etter veinormalen. De som bygger 

ut, bør også være de som planlegger. Det finnes eksempler hvor dette ikke er gjort. Selv 

rimeligere alternativ må prosjekteres. Kommunen har ikke økonomi eller kapasitet til å gjøre 

denne jobben nå. 

Idrettsrådet ser på gang- og sykkelvei som et av de største folkehelsetiltakene. De påpeker at 

det er utrolig viktig å kunne sykle og gå til skolen. De påpeker de farlige veistrekningene på 

østsiden av brua. Idrettsrådet har forståelse for hvem som har ansvaret for dette, men mener 

likevel dette må prioriteres. Idrettsrådet tilbyr å være med i prosessen. 
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Ordfører påpeker at en fullskala gang- og sykkelvei ikke lar seg gjøre per nå. Ordfører mener 

også at dette er viktig for bostedsattraktiviteten, at man ikke blir så avhengig av bil, innad i 

sentrumsområdet og at sentrumsområdet blir mer enn et veikryss. Det sendes et åpent brev til 

fylkeskommunen for å komme på banen. 

Idrettsrådet påpeker at en tursti ikke er et fullgodt alternativ, som muligens ikke vil være 

dimensjonert for brøyting slik at den ikke blir åpen for vinteren. Rulleskiløype vil være et 

alternativ, det vil utløse spillemidler, samt at det er dimensjonert for bruken. Idrettsrådet 

ønsker å få til en arbeidsgruppe på dette, med et sekretariat i kommunen. Forslaget kan være 

et pilotprosjekt som kan finansieres med eksterne midler. 

Ingilæ informerer om at man også behøver planleggingskompetanse på dette prosjektet. Det 

vil kunne kreve en reguleringsplan. 

Ordfører opplyser om at hun er i dialog med Statens vegvesen om gang- og sykkelvei fra 

Tanabru - Skiippagurra. 

Kommunedelplan idrett: 

Ingilæ orienterer om planverket. En kommunedelplan for idrett og kulturbygg baseres på 

kommuneplanens samfunnsdel, men er avhengig av kommuneplanens arealdel. 

Arealplanarbeidet har vært en trøblete prosess, men dagens planleggere er i full gang med å 

gjenoppta og gjennomføre arbeidet. Ingilæ orienterer ytterligere om prosessen. 

Ingilæ viser til rulleringen av handlingsdelen og at denne skal opp til KST i begynnelsen av 

desember. Denne rulleres for å utløse spillemidler. Kommunen regner med å få hele summen 

til svømmehallen, slik at denne kan tas ut av handlingsprogrammet neste år.  

Ingilæ orienterer også om aktivitetsparken i Tanabru og prosessen rundt denne. 

Ungdomsrådet blir tatt med i prosessen videre for utformingen av parken. 

Idrettsrådet minner om viktigheten rundt det byggetekniske og sikkerheten. De opplyser også 

om forsikringsordninger gjennom idretten, som også omfatter egenorganisert idrett.  

Idrettsrådet har jobbet målrettet for å få en oversikt over anlegg som ikke er i bruk per dags 

dato. Idrettsrådet orienterer rundt dette, og leverte en statusoversikt over anlegg i Tana fra 

anleggsregisteret pr. november 2021. 

 



 7 

Budsjett: 

Ordfører orienterer om budsjettet og dets innvirkning på idretten. Det foreslås kutt på 200.000 

til tråkking av skiløyper, det foreslås også kutt til Finnmarksløpet og til Tana vintermarked. 

Idrettsrådet uttrykker sin bekymring angående kutt i støtten til skiløypene. Støtte fra 

kommunen er en viktig motivasjon for lagene og de frivillige som kjører løyper, og 

skiløypene er spesielt viktig med tanke på folkehelse. Idrettsrådet trakk paralleller til 

perleturer. 

Ingilæ ønsker å få inn løypenettverkene i offentlige kart. Det letter arbeidet for planleggingen. 

Dette krever mye arbeid, og man har fått inn en del data på skiløyper allerede. 

Idrettsrådet ønsker å skape dialog der det er mulig og bistår gjerne i planprosesser. De viser til 

at handlingsprogrammet som nå skal til politisk behandling ikke er helt godt, de ønsker en 

mer tydelig prioritering av anleggene fremover – ikke bare en ønskeliste, og imøteser arbeidet 

med kommunedelplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tana, 29.11.2021 


