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Deanu valáštallanráđđi/Tana idrettsråd – styret 

Referat fra møte med ordføreren i Deanu gielda-Tana kommune 

25. november 2019 kl.10.00-11.00 på rådhuset i Tana 

Tilstede: Fra kommunen; Helga Pedersen, ordfører.  

Fra styret i idrettsrådet; Synnøve Solbakk, Kristin Seim Soini og Kåre Breivik. 

 
Idrettsrådet hadde bedt om møtet med ordføreren, og disse sakene ble fremmet og drøftet:  
- Gjensidig informasjon 
- Formalisert samarbeid og samhandlingsrutiner mellom kommunen og idrettsrådet 
- Tilskudd til skiløypekjøring  
- Skilting fra E6 og Tanafjordveiene til idrettsanleggene  
- Idrettens anleggsfond og kommunal garantiordning  
- Tilskuddsportalen 
- Frivillighetssentralens minibuss 
- Annet  
 
Orienteringer 

Idrettsrådets representanter innledet med at det er etablert et godt samarbeid med folkehelse-
koordinatoren/kulturkonsulenten i kommunen, Magnhild Stock. Hittil har vi hatt to møter i år, samt 
annen uformell og ad-hoc-kontakt. I fellesskap har vi innkalt lag og foreninger til oppstartmøte 9. 
desember i år om kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg, herunder anlegg og 
anleggsregisteret.   
 

 

Samhandlingsrutiner mellom idrettsrådet og kommunen  

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet en veileder for samarbeid mellom kommune og 
idrettsråd for å kunne kalle seg for en god idrettskommune. Idrettsrådet foreslår at det lages en 
samarbeidsavtale for å sikre det prinsipielle, forutsigbarhet og kontinuitet med vekt på kontakt-
punkter.  

 
Oppfølging: Idrettsrådet utarbeider utkast til avtale som sendes kommunen v/ordføreren.  
 

 
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. I dag finansieres skiløypekjøring og drift av lys-
anleggene stort sett av klubbene selv. Som minimum ber vi om at det settes av kr. 250.000 til en 
søknadsbasert støtteordning. Idrettsrådet ser helst at kommunen fordeler tilskuddet, men dette kan 
vi komme tilbake til senere.  
 
Oppfølging: Ordføreren følger opp i budsjettprosessen for kommende år.  
 

 

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 
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idrettsanleggene. Idrettsrådet forslag til navn på skilt: Skoler og idrettsanlegg – både på norsk og 
samisk.  
 
Oppfølging: Ordføreren sjekker status og følger opp.  

 
 

Idrettens anleggsfond og kommunal garantiordning 

Idrettsrådet ønsker at det etableres et eget anleggsfond og kommunal garantiordning for 
mellomfinansiering av spillemidler, og dernest også at kommunen bidrar med 15% tilskudd til anlegg 
som bygges i regi av idrettslagene.  
 
Oppfølging: Dette vurderes fra sak til sak, og i hht den vedtatte prioritering av anlegg 
(handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg). 
 

 

Tilskuddsportalen 

Kommunen har tidligere hatt lisens til www.tilskuddsportalen.no, men den er sagt opp. Idrettsrådet 
ønsker at lag og foreninger i Tana skal ha tilgang til denne portalen for lettere å ha oversikt over – og 
søke om finansiering av større og mindre prosjekter.   
 
Oppfølging: Ordføreren avklarer/følger opp i budsjettprosessen, og gir tilbakemelding.  
 

 

Frivillighetssentralens minibuss 

Idrettsrådet vil at idrettslagene skal få mulighet til å bruke frivillighetssentralens minibuss til 
deltakelse i ulike idrettsarrangementer. Dette både av økonomiske hensyn, og spesielt for barn og 
unge av lavinntektsfamilier, lag- og fellesskapsbyggende samt trafikksikkerhets- og miljøhensyn 
(behov for færre personbiler). 
 
Oppfølging: Idrettsrådet sender et brev til kommunen v/ordføreren ila. uka om dette.  
 
 

Annet: Budsjettet 2020 og svømmehallen 

Idrettsrådet er kjent med at rådmannen har foreslått å kutte kr. 480.000 i drift av svømmehallen, og 
ber om å få avklart hvilke  konsekvenser det har for drift av svømmehallen.   
 
Oppfølging: Ordføreren avklarer og gir tilbakemelding.  
 

 
 

http://www.tilskuddsportalen.no/

