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Kommunedelplan for idrett- og friluftsliv, årlig rullering av handlingsplan, høring
Handlingsplanen (kapittel 7) i kommunedelplanen for idrett- og friluftsliv skal igjen ha sin
årlige rullering. Den skal først behandles i KOS før den får sitt endelige vedtak i
kommunestyrets møte 15. desember.
Planen er viktig av flere grunner.
•
•
•
•

•
•

For å kunne søke på spillemidler til idretts og friluftsanlegg må prosjektet finnes i
planens prioriterte liste, den såkalte handlingsplanen.
Gjennom planens prioriterte liste instruerer politikerne hva kommunens
administrasjon skal jobbe med.
Planen inneholder også en uprioritert liste som forteller noe om hva som kan bli
prioritert fremover av prosjekter.
Nytt i år er at vi vil opprette en egen liste over nærmiljøanlegg som er utendørs
anlegg eller områder for egenorganisert idrett eller annen fysisk aktivitet som ligger i
tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Dette gjøres fordi det kan søkes om
spillemidler til slike anlegg selv om de ikke er med i den prioriterte lista.
Handlingsplanen gir en grei oversikt over alle planlagte idretts- og friluftsanlegg i
kommunen, både for politikere og administrasjonen.
Her kan lag og foreninger også finne ut hvor deres «sak» ligger i løypa.

Administrasjonen vil i år be politikerne kun å ta med prosjekter som er dokumentert
fullfinansiert i den prioriterte lista. Dette fordi vi har hatt dårlig erfaring enkelte år hvor det
nærmest har gått inflasjon i å ta med prosjekter på lista som det aldri har blitt noe av.
Lista nedenfor er den som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2021 og som nå skal
rulleres.
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Prioritert liste (handlingsplanen), kapittel 7 i kommunedelplanen for idrett- og friluftsliv:
Pri
1
2
3

Anlegg
Turkart
Bibliotek
Treningsbasseng

Sted

4

7 garderober

Skolen

5

Kultursal

Skolen

6

3 øvingsrom + 1
stk
Volleyballbane
7 garderober og
lager

Skolen

Kunstgressbane
m/ lys, gjerde,
trener og
reservebenker
Tursti,
Sherpatrapp

Foma

7

8

9

Skolen
Skolen

Skolen

Per elva –
Eik.b.vika

Kostnad
305 000

Forv. Sp.midler

Dimensjon
Båt/Berl.våg
195 kvm
25 meter, 5
baner

Eier
Friluftsråd
Kommunen
Kommunen

År
22
23
23

Noen i
sambruk
basseng/Volley
15,78x 9,45m
149 kvm
3x12 kvm
=36 kvm
384 kvm
233 kvm
617 kvm
Høyde 7 meter
Min. spilleflate
68 x 100 meter

Kommunen

23

Kommunen

23

2 000 000

Kommunen

23

Kommunen

23

1/3 + 25%
Maks 2 000 000
Maks 5 000 000

Kommunen

23

Maks 2 200 000

2,6 km + trapp

Friluftsråd

23

1 242 500

127 000
2 000 000
Maks 11 5000 000
+ 0,25 mill. for
rullerampe
Maks 500 000
pr. garderobe

518 000

Kommentarer til handlingsplanen.
Prioritet 1 Turkart. Prosjektet er gjennomført og spillemidlene er innvilget og fjernes derfor fra lista.
Prioritet 7 Volleyballbane. Prosjektet er innvilget med kr 2 810 000 i år. Søknaden må gjentas for
gjenstående forventede spillemidler på kr 2 190 000. Må derfor stå på lista også for neste år.
Prioritet 9 Tursti Sherpatrapp Er innvilget med kr 621 000. Planen var å gjennomføre prosjektet
inneværende år. Dette ble ikke gjort. Utbetaling kan ikke skje før trappa er bygd og regnskapet er
revisorgodkjent. Må derfor fremdeles stå på lista.

I den uprioriterte lista, nærmest en idébank, er svært få detaljer utarbeidet. Prosjekter herfra kan
løftes opp på den prioriterte lista når detaljene er på plass og fullfinansiering er dokumentert.
Uprioritert liste, kapittel 9 i kommunedelplanen:
Anlegg
Aktivitetspark
Garasjebygg
Gapahuk
Skatepark
Skatepark
Basketballbane
BMX-bane
Nærmiljøtiltak
Lysanlegg til
nærmiljøanlegg
Klatrevegg
Gang og sykkelsti
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Hvor
1000-årstorget
Skistadion
Lysløypa Nordskogen
1000-årstorget
Foma
1000-årstorget
Foma
Uteområdet ved nyskolen.
Mange anlegg og søknader om
spillemidler
Nyskolen
Nyskolen eller idrettshallen
Ikke sakt

Dimensjon
Flere små aktivitetsflater og apparater
104 kvm

Eier
Kommunen
BSK
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Ikke sakt

Lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner kan komme med innspill til rulleringen. Forslagene som
kommer inn, vil bli tatt med i kommunens utarbeidelse av forslag til Kultur- og Oppvekststyret som så
skal lage innstilling til kommunestyret.

Frist for innspill er onsdag 14. september 2022.

Med hilsen

Tony Petterson
Kulturkonsulent

Intern fordeling:
MUNT
Skolene
Barnehagene
Finnmark friluftsråd

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur.
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