
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 14.05.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til 
postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 
bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 
kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 34/20 Uttalelse krisepakker idrett  2020/110 
 
 
 
From: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>  
Sent: Monday, May 11, 2020 9:58 PM 
To: Herborg <herborg.ringstad@nordtroms.net>; Norsk Folkehjelp Nordreisa <nordreisa@folkehjelp.no>; Birgitta Davidsen 
<Birgitta.Davidsen@nordreisa.kommune.no>; Hege Olaussen <Hege.Olaussen@snn.no>; Tonje Holm <tonje.holm@nordreisa.kommune.no>; 
Elin Lindbom <elin.lindbom@nav.no>; Kristin Vatnelid Johansen <kristin@ntss.no>; Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@ntroms.no>; Rune 
Steinsvik <rune.steinsvik@haltinh.no>; Rodner Nilsen <Rodner.Nilsen@nordreisa.kommune.no>; post@nordreisanf.no; Siv@nordtroms.net 
Cc: Karl-Gunnar Skjønsfjell <karl-gunnar.skjonsfjell@nordreisa.kommune.no>; Tor-Arne Isaksen <torarne69@hotmail.com>; Sigrund Hestdal 
<sigrund.hestdal@nordtroms.net>; Olaug Bergset <olaug.bergset@tffk.no>; harald.evanger@nordtroms.net; Anne K Korsfur (Frp) 
<anne.korsfur@gmail.com>; Ellinor Evensen <Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>; Jan-Hugo Sørensen <Jan-
Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no> 
Subject: Invitasjon til arbeidsmøte med formannskapet torsdag 14. mai 2020 kl. 09.00-10.00 per Teams 

Invitasjon til arbeidsmøte med formannskapet torsdag 14. mai 2020 kl. 09.00-10.00 per Teams 

Nordreisa kommunestyre har i møte den 26. mars bedt ordfører om å etablere en arbeidsgruppe for å 
fremme ulike tiltak i kriseperioden som kan sikre nærings- og arbeidslivet og samfunnsaktivitetene 
forøvrig. Formannskapet har i møte den 2. april vedtatt at disse arbeidsgruppemøtene skal 
gjennomføres annenhver uke.  

Det er gjennomført forskjellige arbeidsmøter 2. april, 23. april, 24. april og 27. april.  
 
Nå inviterer vi til arbeidsmøte torsdag 14. mai kl. 09.00 per Teams. Servicetorget sender link til 
Teamsmøtet. 
 
Følgende inviteres: 
 Nordreisa Røde Kors 
 Norsk Folkehjelp Nordreisa 
 Nordreisa boligkontor 
 Sparebanken Nord-Norge 
 Nordreisa IL 
 Nordreisa NAV 
 Nord-Troms Studiesenter 
 Nord-Troms regionråd 
 Nordreisa næringsforening 
 Halti næringshage 
 Fagforbundet Nordreisa 
 Nordreisa SV 
 Nordreisa formannskap 
 
Agendaen er runde-rundt-bordet (inntil 4 minutter hver) om: 
 status/endringer fra deres virksomhet  
 eventuelle forslag på tiltak  
 spørsmålsrunde 
 
Etter arbeidsmøtet har formannskapet møte. 

 
Vi takker for tidligere deltakelse og håper dere har anledning å delta igjen. Det er fint om ordfører kan få 
tilbakemelding innen onsdag 13. mai om dere har anledning å delta. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/110-70 

Arkiv:                G01  

Saksbehandler:  Jan-Hugo 
Sørensen 

 Dato:                 12.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/20 Nordreisa formannskap 14.05.2020 

 

Uttalelse krisepakker idrett 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Åpent brev til politikerne i Nordreisa kommune 
2 Vurdering angående åpning av idrettsanlegg 

 

Kommunedirektørens innstilling 

1. Nordreisa kommune ber regjeringen sørge for å tilpasse krisepakkene for idretten slik at 
de lokale idrettslagene kompenseres for manglende aktiviteter og inntekter. 

2. Statlige krisepakker for idretten bør forenkles slik at idrettslagene får utbetalt 
kompensasjon som dekker minimum 70 % av sine netto inntekter i 2020 i forhold til 
gjennomsnittet av omsetningen de siste 3 årene.  

3. Formannskapet ber oppvekst- og kulturutvalget vurdere nærmere aktuelle tiltak som kan 
avhjelpe de økonomiske problemene i idrettslagene i Nordreisa. 

 
 

Saksopplysninger 
Troms og Finnmark idrettskrets har i epost datert 07.04.20 til kommunene, idrettsrådene og 
Troms og Finnmark fylkeskommune redegjort for de økonomiske problemene idretten er påført 
som følge av koronakrisen.  Idrettskretsen anbefaler myndighetene ulike tiltak som bør 
iverksettes. 
Videre har Nordreisa Idrettslag i brev av 28.04.20 dokumentert grundig hvordan koronakrisen 
har påvirket aktivitetene og økonomien for idrettslaget. 
 
Vurdering 
 
Nedstengingen av idrettsanleggene og idrettslagene har gitt betydelige utfordringer for 
økonomien i klubbene.  Dette kan gi som resultat at enkelte idrettslag stopper helt opp og blir 
lagt ned, og andre lag vil få store problemer med å drifte anleggene og starte opp ny virksomhet 
når samfunnet etter hvert friskmeldes.  Norges Idrettsforbund er landets største frivillige 
organisasjon og gir tilbud til store deler av befolkningen.  Det er derfor viktig at staten utformer 
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sine krisepakker slik at grunnplanet i norsk idrett får dekket mesteparten av sine tapte inntekter 
som følge av koronakrisen. 
 
Nordreisa Idrettslag har i sin henvendelse tydeliggjort at den statlige krisepakken for idretten 
ikke dekker de tap idrettslag lokalt er påført.  Krisepakken var først og fremst utformet for å 
dekke tapene som kulturarrangører har hatt som følge av avlysning av store arrangement. 
 
Covid-19 situasjonen har påført drastiske konsekvenser også på Nordreisa IL da all aktivitet 
måtte opphøre umiddelbart. Eneste inntekt er medlemsavgift og lokale sponsorer som velvillig 
betaler til tross for null aktivitet. 
 
Nordreisa IL har opplyst at sum tap totalt kan bli omlag kr. 400.000-500.000 kroner som er tapte 
inntekter for kiosksalg, loddsalg, klubbmesterskap, utleie av skihuset, onsdagsrenn, 
svømmearrangement, StHansturnering, lokale sponsorer, dugnader. 
 
Støtteordningene som kom til idretten fra Kulturdepartementet hadde en totalramme på 700 
millioner for arrangementskompensasjon som innbefattet tapte billettutgifter, deltakerutgifter og 
merutgifter med avlysning av arrangement med minst kr. 25.000. Norges idrettsforbund har 
uttrykt at denne kompensasjonsordningen ikke dekker idretten godt nok og ikke dekker typiske 
inntektstap som dugnader, kiosksalg, parkering, lokale sponsorinntekter osv. 
 
Idretten og den innsatsen som nedlegges av tid og ressurser av frivillige ildsjeler er gull verdt for 
samfunnet. Det vil det offentlige aldri kunne kompensere for. Men nå må vi tilpasse 
krisepakkene slik at alle idrettslagene som mistet inntekten på grunn av Covid-19 har mulighet 
for å starte opp igjen med aktivitet og gode bidrag når samfunnet nærmer seg «normalen» igjen.  
 
Nordreisa kommune ber om at krisepakkene må tilpasses slik at all bortfall av inntekt for 
idrettslagene må kunne tas med i regnestykket når offentlige krisepakker skal tildeles.  
 
Anbefaling 
 
Vi anbefaler at formannskapet gir en tydelig uttalelse som sendes til Stortinget, regjeringen, 
Troms og Finnmark fylkeskommune, KS Troms og Finnmark og Troms og Finnmark 
Idrettskrets. 
Videre anbefaler vi at kommunen vurderer nærmere tiltak som kan avhjelpe situasjonen for de 
lokale idrettslagene. 
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SAMMENFATNING AV NORDREISA IL ØKONOMISK MERBELASTNING SOM FØLGE AV COVID -19 

Nordreisa IL ber om at politikerne i Nordreisa kommune støtter opp om idrettens eget krav om at 
kompensasjonspakken for idretten må endres. 

Nordreisa IL var ett av idrettslagene i Norge som ikke møtte søknadskriteriene til Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet i denne omgang.  

NIF sier dette på sine nettsider: 

«21. april gikk fristen ut for å søke om arrangementskompensasjon for idretten. 
Støtteordningen fra Kulturdepartementet hadde en totalramme på 700 millioner kroner. 
Tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at det totalt kun ble søkt om 371 millioner 
kroner i statlig kompensasjon. Av disse søkte idretten om drøye 250 millioner kroner. 
 
Terskelen for å søke var for høy 
Norges idrettsforbund har tidligere uttrykt at kompensasjonsordningen ikke dekket godt 
nok, at terskelen for å søke var for høy, og at mange idrettslag falt utenfor ordningen og 
dermed aldri søkte om støtte. 
- Idretten omsetter i snitt for ca 1,5 milliarder i måneden. Et søknadsbeløp på 250 
millioner kroner for arrangementstap for to måneder understreker dette poenget, sier 
idrettspresident Berit Kjøll. 
 
Dekker ikke typiske inntektstap 
Hun påpeker at ordningen ikke dekker typiske inntektstap som arrangører nå har blitt 
påført; slik som dugnader, kiosksalg, parkering, lokale sponsorinntekter etc. 
- Nå skal vi fortsette vår dialog med myndighetene for å sikre at differansen mellom 
tildelt ramme og omsøkt beløp vil inngå i nye treffsikre støttetiltak fra myndighetene til 
idretten og frivilligheten, sier Kjøll.»  

I tiltakspakken som nå foreligger er det kun mulig å søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, 
deltakerutgifter og merutgifter med avlysning av arrangement med minst 25000 kr.  
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For vårt idrettslag har dette slått slik ut: 

Skigruppa:  

 Onsdagsrenn 3 x 1.850=                                                              5.550 
 Klubbmesterskap langrenn og skiskyting, 2 x 500                  900  
 Utleie skihuset 4 x 2.500                                                              10.000 

Sum                                                                                                      16.450 
 

Inntektene er beregnet etter gjennomsnitt inntekt pr onsdagsrenn, kiosksalg klubbmesterskap x 2 og 
2 eksterne utleier pr mnd av skihuset.  
 
Da alle treningene ble avlyst, bestemte vi oss for å kjøre opp Krakenesløypa oftere enn det vi gjør 
normalt, ca 2 ganger i uka, der hver runde koster ca kr 500.  
 
Ekstra utgifter utgjør ca kr 8.000 
 
Av disse kunne vi søkt om dekning for under 10000 kr. Vi når altså ikke taket. 
 
Svømmegruppa: 
 
Har tapt ca 5000 kr i inntekter på arrangement, men igjen ikke innenfor søknadskriteriene. 
 
Håndballgruppa:  
Har tapt omtrent det samme som svømmegruppa ca 5000 kr på loddsalg og kafesalg i samme 
periode. Heller ikke innenfor søknadskriteriene.  
 
Fotballgruppa:  
Fotballgruppa har følgende utfordring som er kommende: 
Støtteordningen for frivillige organisasjoner gir kun kompensasjon for tapte 
billettinntekter og deltakeravgifter, og treffer dermed dårlig. Tapte sponsorinntekter og 
inntekter på bevertning utgjør store, udekkede summer.  
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En avlyst St. Hansturnering utgjør alene et inntektsbortfall på om lag 250.000,-, mens påregnet 
dekning kan forventes å bli ca 50.000,-.  
Bortfall av ordinære kioskinntekter for øvrig beregnes til 100.000-150.000 i inneværende år, mens 
bortfall av sponsorinntekter per i dag er vanskelig å anslå.  
Sum udekket kan komme til å ligge i intervallet 400.000-500.000. 
 
Orienteringsgruppa og sykkelgruppa går også nå imot ny sesong på sin aktivitet og det anslås at 
begge disse undergruppene vil ha bortfall av inntekter i perioden fremover.  
Orienteringsgruppa har planlagt to kretsmesterskap i august, vi håper at disse kan gjennomføres.  
 
Det sier seg egentlig selv at covid-19 situasjonen har drastiske effekt på Nordreisa IL. Vi er avhengig 
av at medlemmer støtter opp og betaler medlemsavgift på tross av lite aktivitet. Vi er avhengige av at 
lokale sponsorer fortsatt støtter opp rundt oss.  
 
Vi ønsker at politikerne i Nordreisa kommune fremmer de små lokale idrettslagenes interesser inn til 
statspolitikerne.  
 
Med vennlig hilsen 
Tonje Holm 
Leder Nordreisa IL 
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Fra: Ofstad, Sylvi (Sylvi.Ofstad@idrettsforbundet.no)
Sendt: 14.04.2020 13:07:28
Til: 
Kopi: 

Emne: Vurdering angående ei eventuell åpning av idrettsanlegg 
Vedlegg: 
Til kommuner og idrettslag som eier anlegg
 
Troms og Finnmark idrettskrets viser til epost fra oss fredag 3.april angående klargjøring av regler for
idrettsaktivitet og stenget innendørs idrettsanlegg.
 
Regjeringen gjorde 8.april ei ny beslutning på at kultur‐ og idrettsarrangement forbys frem til 15.juni.
 
Samtidig har noen idretter kommet i gang med aktivitet som lar seg gjøre innenfor de regler som er satt av
myndighetene for å hindre smittespredning (maks 5 personer pr gruppe, min 2 meters avstand, ikke deling av
utstyr, ikke bruk av garderober). Det er utarbeidet konkrete koronavettregler for all idrett, samt spesifikke regler
innenfor hvert særforbund.
 
I Troms og Finnmark er det flere idretter som ønsker å komme i gang med  aktivitet som kan la seg gjennomføre. 
Det vurderes som viktig at vi etter hvert også kan komme i gang med et tilbud der våre medlemmer kan drive
fysisk aktivitet i et miljø som er viktig i deres hverdag.
Flere idretter vurderer det som naturlig å komme delvis i gang parallelt med at skoler starter opp.
Idretten er klar over vårt ansvar for å bidra til å hindre smittespredning, samt å innrette oss etter de strenge regler
som gjelder for idrettsaktivitet.
 
Situasjonen for våre sommeridretter i Troms og Finnmark er at utendørs idrettsanlegg ikke er tilgjengelig pr nå, og
heller ikke i lang tid fremover med normal snøsmelting.
 
Troms og Finnmark idrettskrets vil derfor rette en forespørsel til dere kommuner og andre anleggseiere
om når dere gjør ei vurdering på å tilgjengeliggjøre idrettsanlegg?
 
Idrettskretsen får henvendelser fra både kommuner og idrettslag om vurderinger og anbefalinger angående
åpning av idrettsanlegg. Det er vanskelig å gjøre ei felles vurdering av alle typer anlegg da det er ulike forhold
angående eierskap, drift, mulighet for trygg bruk etc.
I vår kommunikasjon med flere kommuner, idrettsanleggseiere og særidrett har vi kommet frem til følgende:
 
Innendørsanlegg
Hvis kommuner eller idrettslag som eier innendørs anlegg vurdere å åpne disse for aktivitet må følgende
klargjøres:

Hvem skal kunne få benytte anlegget, og hvem har ansvar for organiseringen av dette
Hvem som har ansvar for at aktiviteten skjer innenfor de regler som gjelder for idrettsaktivitet, 
her er vår anbefaling hvordan styret bør behandle saken:
 https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ansvar‐for‐idrettslag‐som‐tilrettelegger‐for‐idrettslig‐
aktivitet/

Det bør være helt avklart både angående ansvarsforhold for drift/åpning/lukking, samt hvordan aktiviteten skal
drives og hvem anlegget åpnes for.
Idrettslag som eier anlegg bør gjøre avklaring med kommuneoverlegen før anlegg tas i bruk.
Hvis anleggseier eller idrettslaget som skal drive aktiviteten ikke er 100 % trygg på hindring av smittespredning i
gjennomføring av aktivitet i innendørsanlegg, anbefaler vi å ikke åpne innendørsanlegg.

Utendørsanlegg for sommeridretter
Selv om utendørsanlegg ligger under mye snø fortsatt, har vi et håp om at snøsmeltingen skal komme i gang
snarlig.
For at utendørsidretter som fotball, som aktiviserer mange medlemmer i idretten, skal kunne komme i gang med
aktivitet så snart det kan la seg gjøre oppfordrer vi dere til å vurdere
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om det kan være aktuelt å brøyte fotballbaner slik at de kan bli tilgjengelig til bruk så raskt som mulig. 
Kan samme vurdering gjøres for friidrettsanlegg?
 
Her er Norges idrettsforbund veileder som gjelder utøvelse av all idrettsaktivitet etter nye bestemmelser.
 
Her er Helsedirektoratets veileder og bestemmelser som omfatter idrett.
 
Troms og Finnmark idrettskrets har et åpnet møte med idretten torsdag 16.april kl.18:00, der vi gjennomgår alle
aktuelle saker for idretten i Korona‐situasjonen.
 
Vi imøteser gjerne et svar fra dere med kopi til idrettsrådet. Vi oppfordrer dere til å samarbeide med idrettsrådet
for å finne gode løsninger for idretten i tiden som kommer.
 
 
 

Sylvi Ofstad
organisasjonssjef

sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no
tlf. 913 96012
www.tromsogfinnmarkik.no
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