
 

Referat fra møte mellom Deanu gielda-Tana kommune og idrettsrådet 

23. november 2020 kl.10.00-11.00 via teams 

Tilstede:  

Fra kommunen: Helga Pedersen, ordfører, og Magnhild Stock, kulturkonsulent/folkehelsekoordinator 
Fra idrettsrådet: Kåre Breivik og Synnøve Solbakk.  

 
Temaer/saker:  

- Orientering om arbeidet i idrettsrådet 
- Status for igangsetting av arbeidet med kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett mv. 
- Status for anleggssituasjonen og –registeret, herunder også generelt/prinsipielt 
- Status for spillemiddelsøknader 
- Status for skilting av idrettsanleggene i Tanabru 
- Tilskuddet til skiløypekjøring – ramme, fordeling neste år 
- Flerbrukshallen; dekket og håndballmålene 
- Svømmehallen; temperatur og transportabel kjøreramp  
- Andre saker; hestesportklubben og årlig møte med HOK 
 
Orientering om arbeidet i idrettsrådet 

Idrettsrådet orienterte om Covid-19 situasjonen og konsekvenser for idretten i Tana og idrettens 
fokus og arbeid med å forebygge og håndtere rasisme og diskriminering, seksuell trakassering og 
overgrep samt vold og trusler i idretten – også lokalt.  Idrettsrådet løftet også opp muligheten for å 
omdisponere mottatte driftstilskudd.  
 

Oppfølging: Idrettsrådet sender en skriftlig forespørsel til kommunen om eventuell omdisponering av 
årets driftstilskudd.  
 
Status for igangsetting av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett mv. 

Kommunen orienterte om at arbeidet med kommunedelplanen vil bli igangsatt etter at arealplanen 
er ferdig til våren. Handlingsprogrammet for 2020 (oversikt over prioriterte anlegg) er vedtatt i 
kommunestyret. Idrettsrådet vil bli involvert i prosessen med ny kommunedelplan.  

 
Status for anleggssituasjonen og –registeret, herunder også generelt/prinsipielt 

Intet nytt siden i vår; 59 ikke-kommunale anlegg, inkl. 9 nærmiljøanlegg og 9 (søkt) nedlagte anlegg 
og noen med uklar status samt 24 kommunale anlegg, også noen med uklar status.  
 
Merknader og oppfølging: Idrettsrådet oppfordret kommunen til å følge opp de lag og foreninger som 
ikke har svart/trenger bistand i å få nedlagt eller omdisponert anlegg som ikke lenger er i bruk til 
idrettsformål.  
 
Idrettsrådet er prinsipielt opptatt av at den organiserte idretten (idrettslag, idrettsråd) involveres i 
prosessen med nye anlegg – også til egenorganisert aktivitet. Vi må unngå at anlegg bygges uten 
nødvendig kompetanse, ala BMX-banen og alpinanlegget, som ble ombygget til snowboardbakke 
uten idrettens medvirkning i forkant av prosessen. 
 
Det gjøres et felles initiativ overfor de lagene som er tilknyttet Sámi valáštallanlihttu/Samisk 
idrettsforbund (SVL-N) for dialog om- og evt. felles oppfølging av anlegg til samisk idrettsformål. 
Kulturmidler til samiske formål inkluderer også midler til idrettsanlegg for samiske idretter. 
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Status for spillemiddelsøknader 

Kommunen orienterte om at det for ordinære anlegg vil bli fremmet en fornyet søknad til 
svømmehallen samt søknad om utvidelse av servicebygg og speaker-bu v/kunstgressbanen i 
samarbeid med TBK. Det er usikkert om det kommer søknad fra Sirma IL til rehabilitering av BMX-
banen, dette både på grunn av utfordringer med å skaffe øvrig finansiering og tilbakemelding fra 
ungdomsrådet om at anlegget er for langt unna sentrum.  
 
Status på skilting av idrettsanlegg i Tanabru  

Idrettsrådet fremmet saken i møtet med kommunen 23. november i fjor.   
 
Oppfølging: Kommunen sjekker status og orienterer idrettsrådet om status.  

 
Tilskudd til løypekjøring  

Etter initiativ fra idrettsrådet ble det i fjor tildelt tilskudd til skiløypekjøring til fem idrettslag til 
lysløypeanlegg. Idrettsrådet oppfordrer kommunen til å videreføre og øke tilskuddet. Idrettsrådet har 
tidligere foreslått fordelingskriterier, og er særlig opptatt av at idrettslagene som tildeles tilskuddet 
er tilknyttet den organiserte skiidretten og aktuelle særforbund.  
 
Oppfølging: Kommunen følger opp i budsjettprosessen for kommende år og økonomiplanen for 
denne perioden.  
 

Flerbrukshallen 

Idrettsrådet har 19. november i år sendt en uttalelse til kommunen om behovet for å skifte dekket i 
flerbrukshallen for å forebygge belastningsskader. Idrettsrådet etterlyste også ferdigstilling av 
håndballmålene; montering av fangstnettet, og påpekte behovet for å tilrettelegge flerbrukshallen 
for hørselshemmede og forbedre de akustiske forhold i hallen for å få bedre utnyttelse av lydanlegg. 
 
Oppfølging: Kommunen følger opp, og utreder muligheten for å søke om rehabiliteringsmidler via 
spillemiddelordningen. 
 

Svømmehallen 

Idrettsrådet har 19. november i år sendt en uttalelse til kommunen med oppfordring om å øke 
temperaturen i bassenget (til 33 gr C) og hallen én dag i uka, slik at de minste barna også kan benytte 
dette gode svømmehall-tilbudet. Idrettsrådet har også påpekt behovet for en mobil handikaprampe 
for de med gåstol eller har vanskeligheter å benytte seg av stolheisen. 
 
Driftsplan for svømmehallen ble også drøftet, og kommunen roste lagene og deres frivillige for 
gjennomføring av ukentlige folkebad.  
 
Oppfølging: Kommunen følger opp, og gir tilbakemelding til idrettsrådet 
 

Andre saker 
Hestesportklubben – dekning av driftskostnader av ridehallen i Holmfjell: 

Idrettsrådet viser til hestesportklubbens søknad av 20.10.20 og kommunens avslag av 06.11.20. 
Idrettsrådet vil følge opp saken politisk da vi mener det er viktig å prioritere jenteidrett og jevne ut 
de økonomiske forskjellene for deltakelse i idrett.  
 

Årlig møte med HOK 

Idrettsrådet foreslår årlig møte med representanter for HOK for gjensidig informasjon og dialog om 
idrettsrelaterte saker – gjerne også med deltakelse fra ungdomsrådet.  
 

Oppfølging: Idrettsrådet følger opp med skriftlig henvendelse.   


