
     Tana idrettsråd-Deanu valáštallanráđđi 

 

Idrettsanlegg og anleggsregisteret - 9. desember 2019 

kl. 17.00-18.30 i kommunestyresalen 
Tilstede:  
Tana idrettsråd: Kåre Breivik og Synnøve Solbakk (referent) 
Tana kommune: Magnhild Stock 
IL Forsøk: Bjørn Munkeby og Susanne Riel. 
Skiippagurra bygdelag: Jarle Tobiassen.  
Harrevann bygdelag: Bength Eriksen. 
 

Program og temaer: 
Bures boahtin/velkommen  
v/Synnøve Solbakk, leder i idrettsrådet  

Anlegg i Tana og gjennomgang av anleggsregisteret  
v/idrettskonsulent/ folkehelsekoordinator Magnhild Stock i kommunen  

 

Status pr i dag:   

 59 ikke-kommunale anlegg, hvorav 9 nærmiljøanlegg og resten ordinære anlegg, inkl. 9 
nedlagte/søkt nedlegg  av anlegg samt noen med uklar status 

 24 kommunale anlegg – også her noen med uklar info  
 
Oppfølging:  

 IL Forsøk får tilsendt pr epost oversikt over sine registrerte anlegg. De tar en 
gjennomgang av anleggene og samordner flere anlegg i ett (f.eks Seida skistadion), og gir 
tilbakemelding til kommunen v/Magnhild Stock.  

 Om (tidl.) Seida-skole-anleggene tas kontakt med KOA psykisk helse (Magnhild).  

 Skiippagurra bygdelag søker kommunen om å få omdefinert Skiippagurra fotballbane til 
nærings- og fritidsformål, og gir tilbakemelding om ønsket status/(navne)endring om/på 
ski- og alpinanlegget.  

 Om Båteng ILs fotballbane tas det kontakt med Ottar Wigelius, som i Brønnøysund-
registeret står oppført som kontaktperson/ansvarlig. Magnhild følger opp.  

 TBK er anleggseier av Tanabru fotballbane (gress) og ball-løkke. Magnhild orienterer TBK. 

 Utfordringer med å få rette opp navn i anleggsregisteret, f.eks Alla roavri station 
(gressbanen i Sirma) til Allaroavvi stadion (anleggseier: Sirma IL). Magnhild følger opp 
ovenfor fylkeskommunen/drifter av anleggsregisteret.  

 

Framgangsmåte for nedlegging av anlegg 
v/Kåre Breivik, idrettsrådet 

1. Økonomiske forpliktelser (spillemidler) knyttet til anlegget for et idrettslag må være 
slettet (30 års regelen).  

2. Uten økonomiske forpliktelser endres status fra ”eksisterende anlegg” til ”nedlagt”. 



3. Eksisterende anlegg som er i drift må det søkes Kulturdepartementet om endret status, 
ved endret bruk av området, dersom 30 års regelen fortsatt gjelder.  

4. Feilregistrerte anlegg må korrigeres/slettes av kommunen.  
5. Endring av anleggsstatus fra idrett til andre formål (nærings, fritids-, parkerings- og/eller 

boligformål) uten økonomiske forpliktelser må avklares i samråd med kommunens 
arealplaner for området. Send skriv om det til kommunen, legg gjerne med 
årsmøtevedtak, min. styrevedtak.  

6. Anleggsstatus (endring, nedlegging, oppføring) bør være en årsmøtesak i lag og 
foreninger.  

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet mv. – anlegg og 

spillemiddelfinansiering  
v/Magnhild Stock 
 Kommuneplanarbeidet er igangsatt – både areal- og samfunnsdel. Vedtas tidligst første 

halvår 2020.  

 Folkehelserapport er nylig fremlagt og vil etter hvert bli offentliggjort. Idrettsrådet, lag og 
foreninger inviteres til en evt presentasjon av innholdet og involveres i oppfølgingen. 

 I gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, kulturbygg mv. 2017-2020  
rulleres handlingsprogrammet (oversikt over prioriterte anlegg) årlig – nylig gjort i 
november i år.  

 Alle anlegg det skal søkes spillemidler til må være med i handlingsprogrammet.  

 Planprosessen for ny kommunedelplan igangsettes i 2020.  

 Planperioden blir 4 eller 10 år.  

 Ønsker involvering fra lag og foreninger.  

 

Andre innspill og avslutning  
 I forbindelse med skiløyper, turstier og ulike turaktiviteter (perletur, til-topps/på-ski-i-

tana) i kommunen bør det reguleres plass til parkering ved startpunkt og informeres om 
det. Idrettsrådet følger opp innspillet.  

 
 


