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Deanu valáštallanráđđi/Tana idrettsråd – styret 

Styremøte 19. desember 2019 kl. 20.10 – 21.25 

på rådhuset i Tana 

Tilstede: Synnøve Solbakk, Ole Thommy Boine, Kristin Seim Soini, Kåre Breivik (vara), Lise M. 

Johansen (vara) og Vibeke Bønå (vara).  

Forfall: Anne F. Smeland og Tom Hansen. 

Saksliste:  

Sak 31/19 Orienteringer og oppfølging fra forrige styremøte 
Sak 32/19  Lovnorm (vedtekter) for Tana idrettsråd - Deanu valáštallanráđđi  
Sak 33/19 Tilskudd til skiløypekjøring – innspill til fordelingskriterier 
Sak 34/19 Samarbeidsavtale med Tana kommune – Deanu gielda 
Sak 35/19 Regulering av parkering til startpunkt for turstier 
Sak 36/19 Andre saker/eventuelt 
 
 
Sak 31/19 Orienteringer og oppfølging fra forrige styremøte 

Møte med ordfører Helga Pedersen 25. november 2019: I møtet deltok Kristin Soini, Kåre Breivik og 
Synnøve Solbakk fra idrettsrådet. Status på oppfølging av sakene i møtet:  
Samhandlingsrutiner – se sak 34/19 
Tilskudd til løypekjøring – se sak 33/19 
Skilting av skole- og idrettsanlegg i Tanabru: Vedtatt i sak PS 41/2019 (HOOK): Skuvla- ja 
valáštallanguovlu / Skole- og idrettsområde. 
Idrettens anleggsfond og kommunalgaranti: Følges opp fra sak (anlegg) til sak (anlegg). Vi følger opp 
når aktuelt.  
Tilskuddsportalen (lisens): Ikke prioritert av kommunen, epost av 18.12.19 fra M. Stock i kommunen. 
Vi følger opp med å orientering om pris.  
Frivillighetssentralens minibuss: Idrettslagene må fremdeles søke, jf. frivillighetssentralens vedtak i 
sak 31/17. Kontaktperson: Anu Nilsen, anu.nilsen@tana.kommune.no  
Budsjettet 2020 og svømmehallen: Vi avventer evt tilbakemelding 
 
Idrettsrådet i samarbeid med TBK arrangerte temakveld om skadeforebygging og antidoping onsdag 
13. november 2019 kl 18-20 i kommunestyresalen. Innlegg fra Tana fysikalske v/Per Torleiv Ravna om 
skadeforebygging og Ina Høiland fra Antidoping-Norge. Ca. 35 deltakere, hvorav 10-12 unge. Fra 
idrettsrådet deltok Kristin Soini, Ole Thommy Boine og Synnøve Solbakk.  
 
Rullering av handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg og ny 

planprosess (sak 27/19). Handlingsprogrammet ble vedtatt som sak 60/2019 i kommunestyret 14. 
november 2019. Ny planprosess igangsettes ila. 2020, idrettsrådet og idrettslag vil bli involvert i 
prosessen.  
 
Anlegg og anleggsregisteret (sak 28/19): Finnmark idrettskrets arrangerte anleggskurs i Tana 27. 
november 2019  kl. 17.30 – 19.30. Kristin Soini og Synnøve Solbakk deltok fra idrettsrådet.  
 

http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/storage/Preview?id=7472d259-0849-40bd-8399-f87bafa6ad8b
mailto:anu.nilsen@tana.kommune.no
http://einnsyn.tana.kommune.no/einnsynTana/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1080&documentTypeId=MP
http://einnsyn.tana.kommune.no/einnsynTana/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1080&documentTypeId=MP
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Idrettsrådet og kommunen inviterte lag og foreninger til møte om idrettsanlegg og anleggsregisteret 9. 
desember 2019 kl. 17-18.30. Fire representanter for lag og foreninger deltok, samt Magnhild Stock 
fra kommunen og Kåre Breivik og Synnøve Solbakk fra idrettsrådet.  
 
 

Sak 32/19  Lov/vedtekter for Tana idrettsråd - Deanu valáštallanráđđi  

Idrettstinget i 2019 har vedtatt  endringer i NIFs regelverk som trer i kraft 1. januar 2020, og 
idrettsråd må oppdatere sine vedtekter/lovnorm iht dette innen 1. januar 2020.  
  
Vedtak: Foreslåtte lovnorm/vedtekter ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Sak 33/19 Tilskudd til skiløypekjøring i 2020 – innspill til fordelingskriterier 

Idrettsrådet har i to årsmøter (2018 og 2019) uttalt seg om behovet for tilskudd til lagenes 
skiløypekjøring. Dette ble fulgt opp av styret i årets valgkamp og sist i møtet med ordføreren 25. 
november 2019. Vi hadde foreslått en søknadsbasert tilskuddsordning på kr. 250.000 til 
skiløypekjøring og drift av lysanleggene (lysløypa).  
 
Kommunestyret i har sak 92/2019 Budsjett 2020 vedtatt følgende:  
 
[punkt] 30. Det avsettes kr 100 000 til idrettslag som kjører skiløyper/drifter lysløyper.  

 
Idrettsrådet er bedt å foreslå kriterier for fordeling av tilskuddet; «..til hvem og hvordan midlene bør 
fordeles. Deretter legges saken til HOOK til endelig avgjørelse [20. januar 2020].» 
 
Idrettsrådet har lagt til grunn kommunestyrets vedtak om at tilskuddet skal fordeles til idrettslag som 
kjører skiløyper og har lysløypeanlegg.  
 
Idrettsrådets har følgende innspill til fordeling av tilskuddet: 
  
1. Søknadsbasert tilskuddsordning til idrettslag tilsluttet NIF og skiforbundet og/eller 

skiskytterforbundet (betalt kontingent) som har lysløypeanlegg og kjører skiløyper.  
 

2. Tilskuddet foreslår fordelt etter følgende kriterier:  
- 35% i grunntilskudd til alle som oppfyller vilkårene i pkt. 1. 
- 25% basert på godkjent årsregnskap til driftskostnader for lysløype (strøm, drivstoff, service og 
vedlikehold) 
- 40% fordeles etter aktivitet/bruk av anlegget (særegne forhold), som at idrettslaget har anlegg 
godkjent for nasjonale mesterskap og har regionale/lokale ski-/skiskytter-arrangementer (renn, 
karuseller mv).  

 
Idrettsrådet foreslår at kommunen utlyser og fordeler midlene etter foreslåtte kriterier.  
 
Foreslåtte kriterier sendes til aktuelle idrettslag til uttalelse med innspillsfrist innen 6. januar 2020, 
før endelig tilråding fra idrettsrådet.  
 
 

Sak 34/19 Samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet   

Vi har tatt initiativ til å lage en slik samarbeidsavtale med kommunen, og dette ble tatt opp i møtet 
med ordføreren 25. november 2019. I møtet var det enighet om å lage en slik avtale, og at vi i 
idrettsrådet utarbeider et utkast som sendes til ordføreren. En slik samarbeidsavtale fremmes som 
sak til idrettsrådets årsmøte og behandles også i kommunestyret.  

http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/storage/Preview?id=e0db116f-c93b-4d2e-8be2-af14cca6f73c
http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/storage/Preview?id=e0db116f-c93b-4d2e-8be2-af14cca6f73c
http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/storage/Preview?id=288ffc88-cab0-4637-a42d-550a721fbb76
http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/blog/post/148749/styrke-idrettens-kar-i-tana-i-kommende-valgperiode
http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/storage/Preview?id=7472d259-0849-40bd-8399-f87bafa6ad8b
http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/storage/Preview?id=7472d259-0849-40bd-8399-f87bafa6ad8b
http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/storage/Preview?id=7472d259-0849-40bd-8399-f87bafa6ad8b
http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/storage/Preview?id=7472d259-0849-40bd-8399-f87bafa6ad8b
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Vi bruker KS’ veiler for samarbeid mellom kommune og idrettsråd som utgangspunkt for en 
samarbeidsavtale. Det tas sikte på utarbeide utkast til avtale til neste styremøte. Synnøve følger opp.   
  
 

Sak 35/19 Regulering av parkering til startpunkt for turstier   

I møtet om idrettsanlegg og anleggsregisteret 9. desember 2019 ble det tatt opp at det bør reguleres 
parkering til startpunkter for turstier i kommunen.  
 
Vedtak: Kommunen bes avsette areal til parkering ved tursti-startpunkter i kommunen. Dette av 
hensyn til trafikksikkerhet og for å unngå parkering på privat eiendom. Det bør også vurderes 
miljøtiltak ved startpunktene for å unngå forsøpling i naturen.  
 
 

Sak 36/19 Andre saker/Eventuelt   

Gang- og sykkelsti Seida til Tanabru: Se sak 28/19. Kåre følger opp.  
 

Neste styremøte: onsdag 8. januar 2020 kl. 20 på rådhuset.  
 
Minner også om idrettsrådets årsmøte torsdag 2. april 2020 kl. 18.  
 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b188a5c6b2004fb1b6ef5cfbd47ea56b/veileder-for-samarbeid-mellom-kommune-og-idrettsrad-pdf.pdf
http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/storage/Preview?id=e0db116f-c93b-4d2e-8be2-af14cca6f73c

